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Claudio Povolo: IL MOVENTE: Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per 
l'omicidio di Giovanni Rama (1831–1833), Verona, Cierre edizioni, 2011, 515 str.

Cierre edizioni je v lanskem letu izdala enega zadnjih uspešnih knjižnih izdelkov 
rednega profesorja Claudia Povola, ki se v svojem delovnem opusu ukvarja predvsem 
s pravno zgodovino od 15. do vključno 19. stoletja, na območju severnoitalijanskih 
regij Veneto in Friuli-Venezia Giulia, vključujoč območje istrskega polotoka. Njego-
vo področje raziskovanja se tako dotika dveh nekdanjih velesil, Beneške republike in 
avstrijskega imperija, ki sta se med svojim obstojem nenehno borili za nadvlado na 
območju celotnega Jadrana. 

Povolo usmerja svoje raziskovanje v teme oziroma zgodbe in ljudi, ki so na svojevr-
sten način vplivali na okolje, v katerem so živeli. Njegov interes je usmerjen predvsem na 
posameznike, ki so s svojimi dejanji pozitivno izstopali in tako tudi oblikovali okolico, 
predvsem pa ljudi, s katerimi so bili v stiku. Avtor opozarja na posamezne dogodke, 
skozi katere so se zrcalile najpomembnejše ideje, razmišljanja in vrednote omenjenih 
posameznikov. In tako je storil tudi pri svojem delu Il movente: il giudice Bernardo 
Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831–1833). 

Glavni akter Povolove monografije Bernardo Marchesini (Ala di Trento, 1787–Vicen-
za, 1862), sodnik v Vicenzi, enem ve-
čjih mest v regiji Veneto, je izhajal iz 
majhne vasice pri Trentu in si je karie-
ro zgradil na področju sodstva. Njegov 
največji uspeh je bila selitev v Vicenzo 
k skupini sodnikov in svetovalcev pri 
pravnih zadevah na tedanjem sodišču. 
V času Marchesinijevega službovanja 
je Vicenza prešla pod avstrijski imperij 
in tamkajšnje sodstvo je moralo delo-
vati po avstrijskih zakonih. Bernardo 
Marchesini je v knjigi predstavljen kot 
pošten človek in objektiven sodnik, ki 
nobene sodbe ne prepusti čustvom ali 
subjektivnim vzgibom, temveč posta-
vlja zakon in pravila na prvo mesto ter 
ne izkorišča moči za osebne namene 
ali prirejanje resnice. 

Monografija je razdeljena na dva 
dela: (daljšo) avtorjevo spremno štu-
dijo in transkripcijo celotnega poteka 
procesa za primer umora Giovannija 
Rame. V uvodu spoznamo razloge za 
izbor sodnika Bernarda Marchesinija 
za osrednjega akterja, njegove predho-
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dne reference in dogodke, ki so skoraj uničili njegovo sodniško kariero zaradi njegovega 
neomajnega upoštevanja zakonov, odločnosti in pravičnosti, ki so močno prisotni tudi 
pri procesu za omenjeni umor, kjer je bilo med osumljenci težko ugotoviti pravi motiv 
za hudodelstvo. 

Avtor izpostavi nekatere dogodke, ki so Marchesinija skoraj stali službe in ugleda. 
Na tem mestu predstavi neskladje med Marchesinijem in njegovim nadrejenim (Bizzo-
zerom) pri veliki aferi, v katero so bili vključeni bolnišnica v Padovi, njen direktor in 
lekarnar, ki jo je zalagal z zdravili. Šlo je za veliko prevaro, ki pa so jo želeli nekateri 
vplivni akterji, vključno z Bizzozerom, skriti in prepustiti času. Predvsem pa celotno 
dogajanje v povezavi z afero prikriti pred javnostjo in se izmuzniti sodni dvorani. Pro-
blem je nastal, ko Marchesini ni želel sodelovati, kar ga je nazadnje privedlo v veliko 
težav. Celotna afera se je zaključila v korist Marchesiniju, saj sta njegova lojalnost 
pravici in pomoč nekaterih vplivnih akterjev v višjih krogih sodne sfere pripomogli k 
izbrisu vseh obtožb glede njegovega 'nesodelovanja' (ki so mu ga očitali nadrejeni in 
sodelavci, vpleteni v afero).

Z omenjeno zgodbo je želel Povolo izpostaviti trdno pravičnost, ki jo je gojil Mar-
chesini in ki je bila pomembna pri obtožbi nekaterih akterjev znotraj procesa za umor 
Giovannija Rame. Delo se, kar je nakazano že v njegovem naslovu, osredotoča na 
primer umora, ki se je pripetil 6. marca 1831 približno ob treh zjutraj na cesti v bližini 
vasi Durlo. Žrtev je bila ustreljena, a nihče ni našel orožja ali videl koga, ki bi ga bilo 
mogoče z gotovostjo povezati z umorom. Maja istega leta je z vsemi zbranimi priče-
vanji in dokaznimi gradivi primer prevzel Marchesini. Vse priče so pokazale na Lucio 
Graizzaro, pokojnikovo ženo, kot glavno osumljenko in pobudnico za umor lastnega 
moža. Pri naklepanju in izvedbi pa naj bi ji pomagal Celeste Dalla Bona, ki so ga priče 
ves čas predstavljale kot njenega ljubimca. Za sodnika so dejstva in pričevanja kazala 
na krivdo žene, vendar je po sodnih postopkih želel tudi sam zaslišati pomembnejše 
priče, predvsem pa glavno osumljenko. Po dveletnem pregledovanju zbranega gradiva, 
analiziranju pričevanj ter samih prič je sodnik ugotovil, da za obsodbo prvotne osu-
mljenke navsezadnje ni dovolj dokazov, četudi je na to napeljevalo veliko prič. Sodnik 
se ni prepustil subjektivnim nagibom in osebnim mnenjem prič ter tako presodil, da je 
nedolžna in da naklepanja ni mogoče dokazati, za umor pa je bil januarja 1833 obsojen 
Celeste Dalla Bona.

Z uvodom nas avtor popelje tudi v čas tridesetih let devetnajstega stoletja, ko se 
postavljajo temelji za revolucije leta 1848 in obdobje, ko narodi pod avstrijsko oblastjo 
niso podpirali imperija. Ponekod so za potencialne podpornike imperija veljali tudi 
vladni uslužbenci, med katere je sodil Marchesini, ki je na lastni koži občutil srditost 
upornikov, ki so začasno zasedli Vicenzo in začeli s 'čiščenjem' morebitnih političnih 
nasprotnikov. Avstrijska vlada je upor po nekaj mesecih zadušila in ponovno vzpostavila 
status quo. Marchesini je lahko spet nemoteno opravljal svojo službo, vendar je bila 
cena za to visoka, saj je v uporniških dejanjih izgubil sina. 

Uvodna študija se tako zaključi z zadnjimi pomembnejšimi dogodki, ki so precej 
vplivali na življenje Marchesinija in prihodnost njegove kariere. Drugi del knjige pa pred-
stavlja transkripcija procesa o umoru Giovannija Rame, vključno z vsemi podrobnostmi, 
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ki so botrovale k dokončni odločitvi sodišča glede krivca in njegovega kaznovanja. Na 
ta način nam avtor ponudi možnost dodatnega vpogleda v sam proces, v dogodke in 
razmišljanje, tako sodnega aparata kot vključenih prič, pri reševanju pomembnega pri-
mera, ki je bil sprva videti kot preprosta odločitev o kazni, vendar se je izkazal za zelo 
kompleksnega in hkrati intrigantnega, tako za pravno kot za zgodovinsko stroko. Claudio 
Povolo ponudi izčrpno študijo in transparenten pregled primera, ki sam po sebi ni bil 
posebej izjemen za svoj čas in okolje. Primer je sicer vključeval pomembnega akterja 
sodne sfere, ki pa je bil premalo izpostavljen kot človek, na katerega bi se ljudje lahko 
zanesli in ki je s svojim delom ter odločitvami dokazoval, da so pred pravico vsi enaki. 

Pri zgodbi procesa se lahko osredotočimo na več pojmov. Med prvimi je zagoto-
vo pojem motiva. Movente v prevodu pomeni motiv, ta pa je v sodnem procesu zelo 
pomemben element. Je hkrati gonilo, ki človeka žene v določeno dejanje. V primeru 
Lucie Graizzaro je motiv odločal o njeni vpletenosti in nedolžnosti ter je pod taktirko 
vseh ostalih akterjev, ki so motiv prilagajali lastnim vzgibom in že skoraj pozabljenim 
spominom na daljni dogodek, velikokrat spremenil svojo obliko. 

Naslednja dva pojma, ki sta v tem primeru tesno povezana z motivom in ju je treba 
izpostaviti, sta pravica in pričevanje, ki sta prisotna skozi celotno monografijo. Pravica 
je po svoje logično izpostavljena, saj gre za sodni proces. Pojem pričevanja pa se po-
javlja v preobleki zgodb, ki jim lahko sledimo prek zasliševanj. Pričevanja na sodnih 
ali policijskih zaslišanjih so zelo kočljiva zadeva. Težko je dobiti več podobnih različic 
pripovedi, ki bi slonela na konkretnih in objektivnih dejstvih. Zgodba ni verodostojna, 
dokler ni večkrat preverjena. 'Il movente' prikaže vpliv subjektivnosti ljudi, predvsem 
pa vaške miselnosti, ki je bila v obdobju novega veka še zmeraj pod vplivom moralnih 
zadržkov vere in podkrepljena z negotovimi vaškimi govoricami.

Monografija predstavi zgodbo sodnika in njegovo vpetost v izbran primer procesa 
za kaznivo dejanje, ki bralca, predvsem zgodovinarja, opozori na vse težave, do katerih 
lahko pride pri iskanju podatkov, resnice ali celo potrjevanju pridobljenih hipotez, ve-
zanih na določen zgodovinski dogodek. Preciznost in skepsa sta edini orodji, ki lahko 
raziskovalca privedeta do skorajšnje 'resničnosti' dogodka – dvom kot vodilo, motivacija 
in recept za uspešno raziskovalno delo ter kot ključ do resnice.

'Il movente' vzbuja željo po dodatnem raziskovanju zgodovinskih dogodkov in zgodb; 
tudi avtor neprenehoma teži po novih zgodbah, ki jih na pripoveden način oblikuje in 
ponudi javnosti. Morda pa je najpomembnejše sporočilo knjige prav nujnost vpetosti 
manjših zgodb in 'malih' ljudi v zgodovino.

Erik Toth
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Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (ur.): DIE HABSBURGERMONARCHIE 
1848–1918. Band IX/1. Von der Feudal-Agrarischen zur Bürgerlich-industriellen Ge-
sellschaft; Teilband 1/1: Lebens- und Arbeitswelten in der industriellen Revolution. 
Teilband 1/2: Von der Stände- zur Klassengesellschaft, Verlag der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, 2010, 2 XXIV + 1822 str.

Čeprav je obsežna zbirka Habsburger Monarchie nastala tudi zaradi navdušenja zgodo-
vinarjev po padcu železne zavese, ki je zaživelo po desetletjih na pol zamrlega znanstvene-
ga sodelovanja med zgodovinarji na eni in drugi njeni strani, predstavljajo najnovejša dela 
konsistenten pregled zgodovine Avstro-Ogrske monarhije. Predstavljeni deveti zvezek se 
osredotoča na rekonstrukcijo socialnih struktur in je sestavljen iz dveh delov: prvi del pred-
stavljajo obsežni prispevki, drugi del pa natančno dodelane grafične in slikovne priloge.

Zaradi razvoja zgodovinske znanosti prihaja zvezek o socialnih strukturah relativno 
pozno, šele kot deveti zvezek, kar pa še zdaleč ne pomeni marginalnosti tematik, s katerimi 
se ukvarjajo avtorji v njem. Skladno z uveljavljenim načelom sledi izbiri uveljavljenih 
znanstvenikov, med katerimi seveda ne sme manjkati niti pisec temeljnega dela o social-
ni zgodovini Ernst Bruckmüller. Struktura zbornika do določene meje sledi postulatu E. 
Hobsbawmna, kaj naj bi vsebovala klasična zgodovina socialnih struktur: demografski 
razvoj, transformacijo družbe (začenši z modernizacijo, industrializacijo, socialnimi giba-
nji in socialnim), družbene razrede in razvoj mest. Uredniki zbornika sicer zastopajo tudi 
stališče, da uporabijo sistematizacijo, na katero ne bo vplivala nobena idejna usmeritev in 
da bodo rdečo nit vseh prispevkov predstavljale strukturne spremembe v industrijski družbi 
v obdobju med leti 1850 in 1914. Zbornik sicer že s podnaslovom Življenjski in delovni 
svetovi v industrijski revoluciji namiguje na predstavitev v maniri zgodovine vsakdanjega 
življenja, ki izhaja ravno iz avstrijske historične šole, a so sami prispevki vsaj v prvem 
delu orientirani na preučevanje socialnih struktur s pomočjo kvantitativnih metod in pre-
učevanja prava ter različnih diskurzov. Tako lahko rečemo, da so mnogi avtorji v veliki 
meri uporabljali zlasti diskurze in mentalitetni svet vodilnega socialnega in kulturnega 
okolja 19. stoletja – meščanstva. Med izrazito v meščansko kulturno okolje usmerjeno 
poglavje zagotovo sodi poglavje o začetkih modernega komunikacijskega in medijskega 
sveta. Do določene meje se analize socialnih in kulturnih svetov prepletajo tudi s splošno 
analizo političnih in pravnih razmer. 

Fenomeni, ki so v prvem, veliko bolj splošnem delu predstavljeni zgolj v osnovnih 
konturah, so v drugem delu (Od stanovske k razredni družbi) tega obsežnega zbornika 
predstavljeni po posameznih političnih tvorbah in veliko bolj kot prvi del knjige usmer-
jeni v preučevanje vsakdana posameznih socialnih skupin, ki se iz stanovske prelevijo 
v razredno družbo. Že samo navajanje posameznih podpoglavij bi pomenilo pretirano 
naštevanje, zato lahko zapišemo, da se drugi zvezek omenjene knjige začenja tam, kjer 
v prvem delu knjige ostane določen primanjkljaj – s preučevanjem kmečkega stanu. A 
zopet moramo zapisati, da je tudi večina druge knjige namenjena predstavitvi meščanskega 
kulturnega okolja, ki mu je namenjeno več kot sto strani, posebna pozornost je namenjena 
še določenim družbenim skupinam, ki so bile posebne tako zaradi svojega načina življenja 
kot zaradi svojega pravnega statusa: inteligenci, vojski, diplomatom, dvorni družbi in ura-
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dništvu. V pregledu socialne zgodovine 
19. stoletja pa seveda ne sme umanjkati 
niti socialno vprašanje, problem antise-
mitizma, spremembe v načinu življenja 
v vsakdanjiku. Ne nazadnje je v delu, 
sicer čisto na koncu tega obsežnega 
dela, pomemben metodološki prispevek 
o metodologiji preučevanja statističnih 
podatkov, vsekakor pomemben dodatek 
za vsakega preučevalca zgodovine 19. 
stoletja.

Habsburška monarhija predstavlja 
eno največjih multinacionalnih »držav« 
19. stoletja, s svojimi raznolikostmi in 
neenakostmi v gospodarskem razvoju in 
posledično tudi v razvoju družbe. Res 
je, da se je socialni prelom zgodil po 
posameznih okoljih v različnih obdobjih 
in z različno hitrostjo. Največji problem 
pa določanju in iskanju sprememb za-
gotovo predstavljajo osnovni statistični 
podatki makro obsega, ki niso niti zbrani 
na enem mestu, niti niso predstavljeni 
na osnovi enotne metodologije pridobivanja, niti preračunavanja in analize podatkov. A 
kljub temu so vsi avtorji sledili osnovnemu načelu, da se zgodovino socialnih struktur 
lahko piše s pomočjo kvantitativnih metod. In pri tem ne padajo v statistične ekstreme 
»histoire serielle«. 

Čeprav prispevki v knjigi predstavljajo konsistenten pregled zgodovine posameznih 
delov Habsburške monarhije, je iz nje zelo jasno razvidno, katere tematike so bolje razi-
skane: v prispevku o podeželskem in mestnem družinskem življenju (ločenim na meščanski 
in delavski način življenja ter samske ljudi) nam avtor posreduje številne informacije, 
ki izhajajo iz preučevanja socialnih struktur in preučevanja dednega in poročnega prava 
različnih »eko-tipov«, ki vplivajo na različne tipe podeželskih družin, čeprav so določeni 
tipi bolj značilni za določene dele monarhije, zato se te natančnejše poddelitve drži tudi 
avtor dela. Neenakost in pomanjkljivost pa predstavlja popolna odsotnost predstavitve 
mentalitetnega sveta podeželskega prebivalstva, čeprav je po drugi strani mentalitetni 
svet meščanstva predstavljen precej izčrpno. Navkljub tovrstnim pomanjkljivostim pa 
kljub vsemu predstavlja monografija zbir zelo pomembnih kvantitativnih in kvalitativnih 
informacij, ki predstavljajo temelj za vse študije, ki se ukvarjajo s historično demografijo, 
zgodovino vsakdanjega življenja, zgodovino spolov in druge. Tako recimo čisto po naklju-
čju in brez posebnega poudarka avtor sicer zelo enostransko – in samo s preučevanjem 
moškega dela samskega prebivalstva – dokaže, da v 19. stoletju niso ostajale samske 
samo ženske, ampak v zelo velikem deležu tudi moški. Vendar pa so bili prostori dela in 
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preživetja moških drugačni od prostorov preživetja žensk. Tako sicer ne moremo ovreči 
teorije o feminizaciji poselskih služb v 19. stoletju, zagotovo pa ne moremo govoriti o ve-
čjem deležu neporočenih žensk, ki so bile v feministični terminologiji »zapisane« celibatu. 
Prav temu je namenjeno celo poglavje knjige, ki se zaključi z verskimi razlikami znotraj 
monarhije, različnim kulturnim svetovom in načinom življenja, ki ga je določala verska 
pripadnost, ki je tako kot spolna pripadnost pogosto odvisna od pripadnosti določenemu 
socialnemu in kulturnemu okolju. Tako je v preučevanju položaja spolov, zlasti položaja 
žensk, poudarek namenjen meščanskemu pogledu (npr. spol in narod, spol in pravni red, 
radikalizacija in politizacija spolnih vlog v modernem intelektualnem diskurzu), pa je ven-
dar večina prispevka namenjena ideologiji odnosov do spolov, realnosti pa se avtor dotika 
zlasti z nizanjem kvantitativnih podatkov. Naključno, a ravno predzadnji prispevek nadvse 
uspešno predstavi, kako so bili moški svetovi zaradi pomembnosti moškega v ideologiji 
meščanstva kot vodilne kulture 19. stoletja prej opazni kot ženske. Druge precej pomembne 
teme niso najbolje ločene, med tematikami, ki sicer sodijo v poglavje o verskem vplivu 
na vsakdanje prakse, je recimo tudi poglavje o življenju v samostanih in skrbi za verski 
podmladek, ki sta izredno pomembni tematiki, a bi nemara zahtevali nekoliko drugačen 
naslov prispevka. Prav tako v okvir te analize sodi vprašanje o dobrodelnosti, ki bi glede 
na razvoj socialne politike v 2. polovici 19. stoletja potrebovala posebno obravnavo, ki ne 
bi bila združena zgolj v poglavje o verskih, socialnih in kulturnih praksah, saj pri bralcu 
nehote ustvarja določene, tudi napačne povezave. 

In kot ugotavljajo avtorji v zaključku, navkljub že skoraj nepregledni množici del, ki se 
ukvarjajo s socialnim in kulturnim okoljem meščanstva in plemstva, z njihovim političnim 
vplivom in njihovo meščansko močjo, je socialna zgodovina 19. stoletja še vedno zgodo-
vina otrok in mladih, ki po večini živijo v kmečkem okolju. Zato je treba temu segmentu 
prebivalstva, ki sicer počasi razpada in se spreminja, posvetiti ravno toliko pozornosti kot 
zgodovini meščanstva ali delavskega gibanja. In kljub poplavi virov, na podlagi katerih se 
lahko piše zgodovina 19. stoletja v primerjavi s stoletji pred tem, je prav ta segment pre-
bivalstva skoraj popolnoma zanemarjen, lahko bi rekli, da zgodovine 19. stoletja ne pišejo 
zmagovalci, ampak intelektualci. In ti dostopajo do tega dela prebivalstva polni stereotipov 
in moralnih in intelektualnih predsodkov. Svoje pa naredi še kulturno okolje, ki zagotovo 
poleg politike določa odločitev posameznikov, da se odločijo za določene raziskave, zlasti 
tiste, katerih rezultati niso vidni takoj in do katerih se je treba posebej prebiti. 

In čeprav se določene tematike v posameznih prispevkih podvajajo, so predstavljene 
v vsakem od prispevkov smiselno. Knjiga navkljub nekaterim drobnim napakam, ki so 
posledica jezikovnih zaprek med posameznimi deli monarhije in je včasih sodelovanje 
zaradi njih velika ovira, recimo trditvi, da v Istri bratovščine niso bile ukinjene (str. 763), 
predstavlja temeljni pripomoček za preučevanje zgodovine (Habsburške) avstrijske oziro-
ma Avstro-Ogrske monarhije. Zagotovo lahko rečemo, da pregled tematik predstavlja te-
meljne postulate gospodarske in družbene zgodovine Habsburške monarhije, ki je glede na 
dostopnost določenih tematik nekoliko dopolnjena tudi z elementi iz vsakdanjega življenja.

Dragica Čeč
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Jože Pirjevec, Nevenka Troha, Gorazd Bajc, Darko Dukovski, Guido Franzinetti: 
FOJBE. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2012, 384 str.

Najnovejša monografija akademika Jožeta Pirjevca, pri nastanku katere so sodelovali 
tudi drugi priznani poznavalci slovensko-italijanskih odnosov (Nevenka Troha, Gorazd 
Bajc, Darko Dukovski in Guido Franzinetti), je pravzaprav dopolnjen prevod italijanske 
različice knjige, ki je izšla leta 2009 pri eni izmed najbolj prestižnih in najpomembnejših 
založb, turinski Einaudi (Foibe. Una storia d'Italia). Ta je v Italiji in predvsem na obmo-
čju Furlanije- Julijske krajine dvignila mnogo prahu ter požela kopico tako pozitivnih kot 
negativnih kritik. Zato se je skupina avtorjev odločila, da bo slovensko verzijo vsebinsko 
dopolnila in obogatila s fotoreprodukcijami nekaterih najpomembnejših dokumentov, 
ki se neposredno navezujejo na predstavljeno problematiko in jo dodatno osvetljujejo. 

Knjiga Fojbe ni samo ena izmed serij objav o povojnih obračunih na slovensko-ita-
lijanskem obmejnem prostoru, temveč je po akademikovem mnenju prepotrebna knjiga 
o problemu, ki je svoj razmah in vrsto enostranskih interpretacij doživel predvsem v 
90-ih letih, polemike pa se niso pomirile vse do danes. Zato nas ne čudi izbira izzi-
valne naslovnice, ki je odgovor na tisti problem, ki so se mu avtorji posebej posvetili 
– propagandistično-politični zlorabi fojb. Na naslovnici se namreč pojavi plakat, ki je 
ob dnevu spomina leta 2011 razburil poznavalce slovensko-italijanske zgodovine, saj 
je bila fotografija na njem predstavljena v nasprotnem pomenu, kot ga v resnici ima. 
Prikazovala naj bi, kako partizani streljajo na italijanske talce, vsak, tudi manjši, pozna-
valec pa takoj ugotovi, da je zgodba ravno obratna. V predgovoru Pirjevec tako analizira 
razprave in polemike, do katerih je prišlo ob izidu knjige v italijanskem jeziku, pri čemer 
ne pozabi omeniti niti tistih, ki so delo pozitivno sprejeli. Pomenljivo je, da se avtorji 
negativnih zapisov pravzaprav niso soočili s kompleksno vsebino – več avtorjev, ki so v 
svojih raziskavah analizirali vrsto manj znanih ali pa sploh neznanih arhivskih virov –, 
temveč bi lahko rekli, da jih je zmotilo predvsem dejstvo, da si je nekdo »upal« pisati 
v nasprotju z »institucionalno resnico«.

V prvem delu (Fojbe: Katera resnica?) akademik predstavi problem fojb v svojem 
širšem kontekstu, začenši z letom 1774, ko je izšlo delo naravoslovca Alberta Fortisa 
(Viaggio in Dalmazia). Ta opisuje t. i. »Morlake«, se pravi slovanski del prebivalstva 
Dalmacije, kot »dobre divjake«. Skozi leta, preko pomladi narodov leta 1848, se per-
cepcija Slovanov preoblikuje v »hudobne divjake«, saj ti postajajo nevarni konkurenti 
italijanskemu iredentizmu. Nato, od priključitve dela primorskih Slovencev k Italiji leta 
1866, avtor postopno odpira vprašanje pripadnosti Trsta in željo po ekspanziji, zaradi 
katere je Italija leta 1915 vstopila v vojno in si priborila tisto, kar naj bi ji že od nek-
daj pripadalo. Nova rapalska meja je pod okrilje italijanske države potisnila velik del 
slovenskega in hrvaškega etničnega ozemlja. Približno 470.000 Slovencev in Hrvatov 
(str. 43) se je moralo spopasti z raznarodovalno politiko in fašističnim režimom, ki je 
novo jugoslovansko državo nato še dodatno ogrozil ob vstopu v vojno leta 1941. Tako 
nas Pirjevec, preko širokega zgodovinskega uvoda, pripelje do osrčja problema – fojb. 
Razlaga pomena in izvora samega izraza je nujen uvod, ki se mu ni mogoče izogniti, 
saj odkriva problematično rabo le-tega že vse od svojih začetkov. Po kapitulaciji Italije 
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septembra 1943 je prišlo do t. i. istrskih fojb (o njih v naslednjem poglavju piše Darko 
Dukovski). Oblast je nato prevzel nemški okupator, s katerim pa je sodelovalo tudi 
veliko število fašističnih pripadnikov italijanskega naroda. Novemu obdobju fašistično-
-nacistične zasedbe so maja 1945 sledile nove aretacije in poboji. Teh Pirjevec ne zanika, 
vendar jih skuša razložiti v njihovem kontekstu. Obširna razlaga vprašanja fojb, razlogov, 
zakaj je do njih prišlo, mnoga izkopavanja in špekulacije o številu in nacionalnosti žrtev, 
propaganda, ki se je hitro razvila okoli njih, so le ena izmed mnogih vprašanj, ki jih 
skuša Pirjevec razumeti in razložiti. Ta vprašanja se vedno znova odpirajo, predvsem v 
kriznih obdobjih, danes pa dobivajo svojo množico epilogov, bodisi v obliki nacionalnih 
spomenikov, sodnih preiskav, državnih praznikov, predvsem pa na naslovnicah neštetih 
časopisov. Ali bo sploh kdaj znano, koliko ljudi (in katere nacionalnosti) je v resnici svoje 
končno ležišče dobilo na dnu fojbe in, če bo to kdaj znano, bo ta številka sprejemljiva 
na obeh straneh meje? To je vprašanje, ki si ga akademik ob vsej analizi zastavlja, in 
se seveda ne more izogniti niti naslednjemu: Ali je odkritje resnice sploh komur koli v 
interesu ali je bolj priročno nepoznavanje resnice?

V nadaljevanju se hrvaški zgodovinar Darko Dukovski posveti analizi situacije ob 
kapitulaciji Italije (Istrske fojbe 1943) in vzrokom, ki so v Istri privedli do maščevanja lo-

kalnega slovanskega prebivalstva nad 
italijanskim. Avtor zagovarja tezo, da 
so poboji v septembru 1943 posledica 
spontanega odpora, ki ga maloštevil-
ni kadri komunistične partije niso bili 
sposobni obvladati. Pri tem ne zani-
ka, da je prihajalo, poleg obračuna-
vanj s pripadniki fašistične stranke in 
predstavniki oblasti, tudi do osebnih 
maščevanj. Pozneje, ob prihodu par-
tizanov, se je nasilje preneslo tudi na 
ljudi, ki niso sodelovali s fašizmom. 
Še danes je težko določiti število oseb, 
ki so bile žrtve teh pobojev. Partizan-
ska oblast naj bi po nekaterih podatkih 
likvidirala 381 oseb, še bolj pomenljiv 
pa naj bi bil podatek, da je šlo veči-
noma za pripadnike fašistične stranke. 

V svojem delu se Nevenka Troha 
ukvarja z vprašanjem gradiva v slo-
venskih in italijanskih arhivih (Fojbe 
v slovenskih in italijanskih arhivih), a 
pri tem tudi navaja, da je mnogo gra-
diva, ki se veže na aretacije in depor-
tacije, v nedostopnih srbskih arhivih. 
Nekaj pomembnih dokumentov in 
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depeš, ki jih Troha uporablja, je v knjigi tudi objavljenih, kar bralcu omogoča vpogled 
v obravnavano gradivo in priložnost lastnega razumevanja in interpretacije dokumen-
tov. Poleg analize vprašanja jugoslovanske osvoboditve in zasedbe, aretacij, deportacij 
in usod ujetnikov se avtorica opredeli glede številk. Po njej dosegljivih in preučenih 
podatkih naj bi, zaradi 40-dnevne jugoslovanske zasedbe, na območju nekdanje Go-
riške pokrajine umrlo 901, na območju Tržaške pokrajine pa 601 oseb. Pri tem pa ne 
gre pozabljati, da niso bile vse žrtve v fojbah, temveč so nekateri umrli v ujetništvu v 
jugoslovanskih taboriščih in zaporih ali na poti do njih.

Gorazd Bajc, velik poznavalec londonskih in washingtonskih arhivov, v svojem delu 
(Anglo-Američani in fojbe) obravnava pogled, ki so ga imeli Anglo-Američani na Ju-
lijsko krajino ter način, kako so se spopadali z vprašanjem fojb. O tej ključni tematiki 
smo do zdaj (presenetljivo) imeli le parcialne oziroma skromne raziskave. Gre namreč 
za pomemben pogled dveh zavezniških velesil, ki sta bili na tem območju neposredno 
prisotni in sta za Italijane predstavljali ščit pred »barbarskim« maščevanjem Jugoslo-
vanov. Pri tem se Bajc ne omeji le na pogled, ki sta ga imeli zaveznici na problem, 
temveč tudi in predvsem na preiskave, ki sta jih v povezavi s fojbami in deportacijami 
sprožili. Različnim preiskovalnim komisijam in odborom so dali nalogo preiskati, kaj 
se je v resnici zgodilo, zato da bi preverili upravičenost italijanskih obtožb. Nekaj po-
membnih in popolnoma neznanih dokumentov je v knjigi tudi objavljenih; prikažejo 
na primer, da so poglobljene preiskave Anglo-Američanov o smrti skupine zavezniških 
vojakov (Novozelandcev) le potrdile številne govorice, dejstva pa nobenega (str. 319 in 
dok. 7 v 1. prilogi dokumentov), ali pa, da so zavezniki pri bazoviškem šohtu odkrili 
posmrtne ostanke 150-ih nemških vojakov in enega civilista (str. 320 in dok. 8 v 1. 
prilogi dokumentov), kar je v nasprotju s pisanjem mnogih ter ne nazadnje z vsebino 
komemorativnih obeležij pred fojbo v Bazovici. 

Zadnji del (Ponovno odkritje fojb) je prispevek italijanskega zgodovinarja Guida 
Franzinettija, ki si je, zanimivo, izbral regresiven pristop pri obravnavi zgodovinopisno-
-političnega ustroja vprašanja fojb. Pri tem se najbolj osredotoča na dogajanje v zadnjih 
20-ih letih in skuša, preko pomembnih etap, poiskati razloge, zakaj so fojbe danes 
splošno poznane v Italiji, čeprav do 90-ih let večina Italijanov zanje sploh ni vedela.

Naivno bi bilo trditi, da se je opisano poglavje slovensko-italijanske skupne zgo-
dovine s to knjigo zaključilo in ali ga ni, morda, še dodatno spodbudilo. Kaj resnično 
novega nam zgodba o fojbah lahko še prinese, ostaja odprto vprašanje za zaprtimi vrati 
nekaterih arhivov. Kljub temu pa smo mnenja, da imamo pred seboj najbolj tehtno in 
najbolj dokumentirano knjigo o fojbah do zdaj. 

Urška Lampe

acta histriae revija 1-2-okey-Z-2.indd   265 21.6.2012   14:55:28



ACTA HISTRIAE • 20 • 2012 • 1–2

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS

266

Ilaria Porciani, Lutz Raphael (ur.): ATLAS OF EUROPEAN HISTORIOGRAPHY: 
The Making of a Profession 1800–2005. Palgrave Macmillan, 2010, XIX + 187 str.

Sodobno zasnovan atlas evropske historiografije (The Atlas of European Historio-
graphy), ki je izšel pri Palgrave Macmillan, predstavlja inovativno zasnovan pripomoček, 
na katerem je približno dve leti delalo več kot 80 strokovnjakov (poleg kartografov in 
drugih še vsaj 58 zgodovinarjev z različnih institucij). Urednika, ki sta bdela nad to 
številno skupino ustvarjalcev atlasa, sta profesorica Ilaria Porciani z bolonjske univerze 
in profesor Lutz Raphael z univerze v Trierju; oba se posvečata tudi zgodovini historio-
grafije in sta avtorja več pomembnejših del s področja novejše zgodovine. Atlas je sicer 
nastal pod okriljem European Science Foundation (ESF), ki je financirala srečevanja 
sodelujočih strokovnjakov te velikopotezne pobude in delno tudi njihove raziskave.

V njem so prvič v velikem formatu zasnovane barvne karte, ki prikazujejo razvoj 
zgodovinarskega poklica ter ključnih historiografskih institucij v Evropi od začetka 
19. stoletja dalje, spremlja pa jih tudi obsežnejša strokovna obrazložitev in grafične 
ponazoritve, ki podajajo nazoren pregled oblikovanja infrastrukture historičnih študij od 
arhivov, univerz itd., ter analiza splošnih trendov ter regionalne in nacionalne posebnosti 
zgodovinarskega poklica tudi v sodobni Evropi. 

Atlas, katerega namen je predvsem kartirati razvoj historiografije (in to tudi ustrezno 
kontekstualizirati), je smiselno razdeljen na dva dela; prvi (širši prikaz) zaobjame Evropo 
v celoti, pri čemer se opazuje razvoj zgodovine kot vede in profesije (od prve polovice 
19. stoletja vse do najsodobnejšega časa). To zajema več topik, med njimi oblikovanje 
okvirjev za to disciplino (prikaz je nazorno opremljen s kartografskimi prikazi, ki skozi 
naraščanje števila institucij na področju historiografije nakazujejo na njen razvoj); roje-
vanje izobraževalnih in nato raziskovalnih ter drugih institucij (univerze, arhivi, muzeji 
...) kot kazalcev tega razvoja; družbeno plat zgodovine na eni in ukvarjanje z narodi 
oz. politično zgodovino na drugi strani; uokvirjanje nacionalnega spomina, zgodovinarje 
med vojnama, širitev profesionalizacije, razcvet historiografije, sodobni pluralizem in 
raznolikost pristopov ter obstoječe mreže in povezave med zgodovinarji.

Za razliko od tega pa drugi del vključuje kratke deskriptivne predstavitve opazova-
nega razvoja discipline po posameznih evropskih državah (avtorji so želeli 'osvetliti prav 
vsako od njih', da izostale ne bi bile razumljene kot nepomembne). Seveda ni izključena 
niti Slovenija, za katero pa je razvoj stroke predstavljen le v zelo grobih obrisih in z ne-
kaj vrzelmi, kar najverjetneje izhaja tudi iz pomanjkanja lastne retrospektivne refleksije 
(sploh za najnovejše obdobje). Avtor prikaza U. Brunnbauer z inštituta za jugovzhodne 
evropske študije v Regensburgu, ki se sicer ukvarja s socialno zgodovino Balkana, je 
namreč podatke črpal iz razprav o zgodovini slovenske historiografije, pri čemer pa ni 
bilo mogoče ujeti vseh značilnosti in (tekočih) sprememb na tem področju, časovne in 
druge omejitve pa so najverjetneje pripomogle k temu, da pri oblikovanju atlasa ni prišlo 
do sodelovanja zgodovinarjev iz vsake posamezne države. Zato tudi ne preseneča, da 
manjkajo omembe vseh (za razvoj stroke sicer pomembnih) slovenskih zgodovinskih 
časopisov, vključno s pričujočo revijo, nekaterih društev (kakor npr. Zgodovinsko dru-
štvo za južno Primorsko, ...) idr.
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Vsekakor pa je dragoceno predvsem besedilo iz prvega dela atlasa; prikaz se začenja 
v 19. stoletju, ko je, preko postopnega premika od amaterskega pisanja zgodovine k 
oblikovanju poklica, prišlo do institucionalizacije zgodovine. Kreacija zgodovinopisja v 
modernem pomenu besede je bila tesno povezana z nacionalno izgradnjo Evrope; atlas 
zato opazuje kulturni in politični vpliv nacionalnih držav na oblikovanje poklica, ne 
nazadnje pa tudi občasno preoblikovanje vede v 'politično orožje', prisotnost politične 
in ideološke rabe zgodovine, cenzure in nadzora nad pisanjem zgodovine idr. Vprašanja 
hegemonije med modernimi evropskimi državami, kakor tudi poznejša ideološka delitev 
Evrope na vzhodni in zahodni blok, so namreč vidno, čeprav včasih dokaj subtilno, 
vplivala tudi na samo historiografsko ustvarjanje, tudi skozi sodelovanje znanstvenih 
institucij pri konstrukciji osrednjih historiografskih narativ.

V 'dolgem 19. stol.' je, v prvi vrsti zaradi političnih interesov, zacvetela gradnja 
ustanov s področja zgodovinopisja, v obdobju med vojnama pa je bilo sredstev za to 
vlaganje v državno historično kulturo sicer manj, česar pa seveda ni mogoče posploševati 
na vse države. Pisci besedila pa so opazovali tudi odnos med zgodovino in politiko; 
prelomna leta, ki so izpostavljena, so seveda izbrana zaradi ključnih političnih dogodkov 
(spreminjanje meja, oblasti ...), so se pa avtorji zavedali omejitev tovrstnega markiranja. 
Razvoj historiografije v Evropi je tudi sicer kartiran na podlagi 'merljivih' kriterijev, 
v kar je v prvi vrsti vključena sama infrastruktura visokošolskega izobraževanja in 
raziskovanja oziroma institucionalna 
mreža zgodovinopisja in njena raz-
predenost. Avtorji sicer navajajo več 
vidikov, ki se opazujejo – arhivi, sto-
lice, profesionalci na univerzah, nato 
raziskovalnih ustanovah, muzeji ter 
zgodovinski časopisi, združenja, dru-
štva idr. mreže komunikacije, poleg 
tega pa skušajo zajeti in reflektirati 
tudi pomen drugih akterjev na tem 
področju v širšem smislu (zbiratelji, 
...), ki so ravno tako močno zaznamo-
vali historično kulturo. Opazovane so 
tudi nadvse pomembne notranje dife-
renciacije stroke, pri čemer gre zlasti 
za oblikovanje specializacij za posa-
mezne veje zgodovine ali kronološke 
sklope, regionalne zgodovine, ne na-
zadnje pa tudi razmerja med spolo-
ma, s postopnim naraščanjem ženske 
prisotnosti v stroki od začetka 20. 
stoletja dalje.

Atlas si zadaja predvsem 'poslan-
stvo', da lahko ponudi podlago za na-
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daljnje širše raziskave; njegova uporabnost je tudi širša, aplikativna, npr. za snovalce 
politik, služi pa lahko zlasti kot pregleden didaktični pripomoček oziroma priročno 
študijsko gradivo visokošolskega izobraževanja, tako za zgodovino poklica kot tudi za 
intelektualno zgodovino nasploh. Bralci lahko npr. opazujejo intelektualno-profesionalne 
mreže med zgodovinarji (med posamezniki, šolami, ...), spremljajo korake v karierni poti 
ključnih zgodovinarjev ipd. Ta atlas, napovedujeta njegova urednika, pa je pravzaprav 
šele začetek beleženja širših intelektualnih in kulturnih mrež(enj) – naslednja pobuda 
bi lahko bilo oblikovanje atlasa kulturnih institucij v Evropi. Zemljevidi iz atlasa so 
v pripravi tudi za spletno objavo; na voljo raziskovalcem naj bi bile tudi bogate baze 
podatkov (npr. seznami institucij, učiteljev, združenj, časopisov ipd.), ki so jih ustvarili 
snovalci atlasa in jih v knjižni izdaji ni bilo mogoče v celoti objaviti. 

Urška Železnik
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