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OCENE
RECENSIONI

REVIEWS

Luca Zorzenon (ur.):
ANGELO VIVANTE E IL TRAMONTO DELLA RAGIO-

NE. Trst, Centro Studi Scipio Slataper, 2017, 
367 strani.

V začetku januarja 2018 je »Študijsko središče Sci-
pio Slataper iz Trsta (Centro Studi Scipio Slataper), ki 
deluje od leta 2013 z namenom, da bi javnost s pre-
davanji, razpravami, razstavami, srečanji in publikaci-
jami seznanjalo in ji približalo kulturno in družbeno 
dogajanje v Trstu 19. stoletja, predstavilo zbornik s po-
menljivim naslovom: Angelo Vivante in zaton razuma 
(Angelo Vivante e il tramonto della ragione), ki je pod 
uredništvom Luce Zorzenona ob koncu leta 2017 izšel 
v Trstu. Zbornik sestavljajo prispevki s simpozija, ki se 
je 2. decembra 2016 na pobudo Aurelia Slataperja, ča-
stnega predsednika Študijskega središča in vnuka Scipia 
Slataperja, odvijal v nekdanjem Narodnem domu, seda-
nji Visoki šoli za prevajanje v Trstu.

S pričujočim delom so organizatorji po dobrem sto-
letju od Vivantejeve smrti (1915) znova želeli osvetliti 
politični in intelektualni lik Angela Vivanteja z željo, da 
bi ob tej priložnosti v razpravo vključili tudi poglede 
slovenske in avstrijske strani. Da bi zapolnili veliko pra-
znino v izdaji njegovih del, se je porodila ideja, da bi v 
tej ediciji prvikrat zbrali in izdali tudi nekatera pomemb-
nejša Vivantejeva dela, objavljena v različnih revijah in 
časopisih. Zbornik torej sestavljajo prispevki oziroma 
referati udeležencev na simpoziju in najpomembnejši 
Vivantejevi teksti, ki so izšli bodisi pred oziroma po iz-
daji njegovega poglavitnega dela Irredentismo adriatico 
(1912). S tem se pred širšo zlasti pa pred strokovno jav-
nostjo, prvikrat v enem samem delu izrisujeta življenje 
in delo Angela Vivanteja, saj antologijo v »Dodatku« 
(Appendici) sestavljajo teksti različnih avtorjev, s kateri-
mi si je Vivante dopisoval oziroma je z njimi razpravljal 
o različnih vprašanjih, v uredništvu zbornika pa so hkra-
ti že napovedali bodoče dokaj zahtevno delo pri izboru 
in objavi njegovih člankov v listih »Piccolo della Sera« 
in »Lavoratore«.

V prvem delu zbornika se torej s svojimi prispevki 
pojavljajo udeleženci oziroma udeleženke simpozija, 
med katerimi je na prvem mestu povsem upravičeno 
Renate Lunzer (Univerza na Dunaju) z interpretacijo Vi-
vantejevega dela »Dal covo dei traditori. Note triestine 
di Angelo Vivante dell‘anno 1914«, v katerem na podla-
gi predhodne študije Pierpaola Dorsija oziroma edicije, 
ki je leta 1984 izšla pri Založbi Italo Svevo s predgovo-
rom Elia Apiha, osvetljuje naraščajoče Vivantejevo raz-
očaranje nad sistematičnim spreobračanjem tržaškega 
vprašanja, zlasti pa vloge italijanskih socialistov pri tem 
početju. Vivante je prst uperil, kot navaja R. Lunzer, na 

»ničevost buržoazne borbe«, ki so jo vodili v Trstu, na 
domnevno »ekonomsko slavizacijo«, na dvoumno obna-
šanje nacionalno-liberalnih poslancev v dunajskem dr-
žavnem zboru in na »neumnost avstrijske centralistične 
vlade«, ki je razpihovala nacionalistično hipnozo. Av-
torica v svojem sestavku poskuša podati sintezo posa-
meznih poglavij Vivantejevega dela oziroma povzemati 
njihovo vsebino ter pri tem ohranjati njegovo temeljno 
misel. Svoj sestavek zaključuje z ugotovitvijo, da je stra-
hopetno popuščanje avstrijske socialdemokracije Vik-
torja Adlerja pred oboroženim konfliktom, predstavljalo 
za vse socialiste Avstrijskega primorja velik šok in vne-
slo v njihove vrste popolno zmedenost, zlasti pa si lahko 
predstavljamo, kako je delovalo na samega Vivanteja. 
Napoved Filippa Turatija, da v tej vojni ne bo ne zmago-
valcev ne premagancev, se je uresničila na območju ce-
lotne Evrope v najhujši možni obliki tudi v samem Trstu. 
Njegovi »odrešitvi« je sledil ekonomski propad, ki ga 
je Vivante z vso ostroumnostjo napovedal že v svojem 
delu Irredentismo adriatico, zato je po prvem dejanju 
evropske in tržaške tragedije napravil samomor. Po be-
sedah Giannija Stuparicha (14. julija 1915) z razlogom, 
da »morda ni prenesel misli o tako tragični vojni«.

V naslednjem sestavku z naslovom »Angelo Vivante 
tra Italia e Austria«, je Anna Millo (Univerza v Bariju) 
osvetlila obdobje njegove velike raziskovalne in publi-
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cistične dejavnosti v letih 1908–1913, ko se je umaknil 
iz direkcije dnevnika »Il Lavoratore« oziroma iz krogov 
tržaške socialistične stranke, kakor tudi iz javnega na-
stopanja. Obdobje njegovega intenzivnega študija in 
raziskovalnega dela je dokumentirano zlasti v bogati 
korespondenci z nekaterimi uglednimi intelektualci na 
italijanskih tleh, kot npr. Gaetanom Salveminijem, Fili-
ppom Turatijem, Giuseppejem Prezzolinijem, Almilca-
rom Storchijem, ob katerih pa ne smemo pozabiti, kot 
naglaša A. Millo, na temeljno posredovanje med Firen-
cami in Trstom, ki so ga v tem in drugih primerih izva-
jali izobraženci tega območja z »voceansko« izkušnjo 
Scipia Slataperja.

V tretjem prispevku z naslovom »1909: la polemica 
Vivante – Salvemini. Marx contro Mazzini?«, Fulvio Se-
nardi (Inštitut za zgodovino, kulturo in dokumentacijo v 
Trstu in Gorici) odpira občutljivo vprašanje, ki se je pred 
tržaške socialiste postavljalo ob avstrijski aneksiji Bosne 
in Hercegovine (1908) ter izzvalo polemične tone tudi 
do avstrijske social-demokracije, ki jim lahko sledimo 
na straneh revije »Critica sociale«. V četrtem prispevku 
z naslovom »Il conflitto nazionale e lo sguardo congi-
unto di Angelo Vivante«, Marta Verginella (Univerza v 
Ljubljani) obravnava Vivantejev kritičen odnos do na-
cionalnih spopadov na območju vzhodnega Jadrana, 
odnos, ki ga je kot sodelavca lista »Lavoratore« po letu 
1905 postopno oblikoval v prepričanega antinacionali-
sta in podpornika federativne in demokratične državne 
ureditve z nacionalnimi avtonomijami. Proti rivalstvom 
in nacionalističnim konfliktom je videl alternativo zgolj 
v proletarskem internacionalizmu. Naslednji prispevek 
Salvatorja Žitka (Zgodovinsko društvo za južno Primor-
sko) z naslovom »Angelo Vivante visto dagli intellettuali 
sloveni« podrobneje razčlenjuje odnos slovenskih in hr-
vaških intelektualcev do Vivantejeve osebnosti oziroma 
njegovega dela Irredentismo adriatico v razponu od de-
setletja pred I. svetovno vojno pa vse do petdesetih let 
po II. svetovni vojni. Pri tem avtor izpostavlja pomemb-
no vlogo dr. Henrika Tume pri nastajanju Vivantejevega 
dela, kakor tudi stališča in razmišljanja dr. Vladimirja 
Knafliča, Lava Čermelja in Ive Mihovilovića. Zadnji je 
obširnejši prispevek Luce Zorzenona z naslovom »Soci-
alismo e crisi di un impero: Nazioni e Stato in Austria-
-Ungheria«, kjer avtor izpostavlja temeljno vprašanje 
Vivantejevega odnosa do lastne nacionalne pripadnosti 
oziroma kritičnega odnosa do nacionalnega vprašanja 
kot osrednjega fenomena tedanjega časa, ki se odslikava 
v njegovem delu »Nazioni e Stato in Austria-Ungheria 
(1913).

Zbornik »Angelo Vivante e il tramonto della ragio-
ne«, ki ga je tržaška in širša javnost sprejela z velikim 
zanimanjem in naklonjenostjo, tako s svojimi prispevki 
s simpozija pred dvema letoma, kakor z objavo njegovih 
poglavitnih del, zapolnjuje dolgoletno vrzel na tem po-
dročju, s prevodi obeh avtorjev s slovenskega območja 
v italijanski jezik, pa prinaša tudi slovenski pogled na 
to pomembno osebnost, ki ji je sicer v novejšem času 

veliko pozornost namenil tudi primorski zgodovinar dr. 
Branko Marušič v svojem obširnem prispevku z naslo-
vom »O poznavanju Angela Vivanteja pri Slovencih«, v 
reviji Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, 
Series Historia et Sociologia, 25, 2015, 4, 885–893.

Salvator Žitko

Roland Kaltenegger:
GENERAL DER GEBIRGSTRUPPE LUDWIG KÜBLER. 
DER BAUHERR DER DEUTSCHEN GEBIRGSTRUPPE 
UND SEINE ZEIT. Würzburg, Flechsig Verlag, 2011, 

373 strani.

Roland Kaltenegger je poznan predvsem kot pisec 
knjig o nemških gorskih enotah, tako v sklopu Wehr-
machta kot Waffen-SS, ki so bile dejavne med drugo 
svetovno vojno. Tako je tudi napisal življenjepis gene-
rala gorskih enot Ludwiga Küblerja, ki je med vojno v 
dveh različnih obdobjih deloval na območju Slovenije, 
pri čemer ga je označil za graditelja nemških gorskih 
enot. 

Osrednji del knjige je razdeljen na pet poglavij, ki se 
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nanašajo na njegovo življenje. V prologu tako predstavi 
njegovo zgodnje življenje in kariero med prvo svetovno 
vojno ter neposredno po njej. Naslednje poglavje, oz. prvi 
del, obravnava Küblerja v času Weimarske republike ter 
Tretjega rajha, vse do načrtovane, a nikoli izvedene inva-
zije na Britansko otočje oz. pozneje tudi zavzetja Gibral-
tarja. V tem času je Kübler, kot poveljnik 1. gorske divizije, 
sodeloval pri priključitvi Avstrije, zasedbi Sudetov, kot tudi 
vojnemu pohodu proti Poljski ter Franciji. 

Kot poveljnik 49. gorskega korpusa je bil vpleten v 
aprilsko vojno, pri čemer je njegov korpus imel nalogo 
prodreti preko Dravograda proti Zagrebu in Bihaću, kar 
mu je tudi uspelo. V dvanajstih dneh se je končala vojna 
proti Jugoslaviji in s tem tudi prisotnost korpusa.

Korpus je bil že maja istega leta poslan v Galicijo, od 
koder je nato naslednji mesec sodeloval pri napadu na 
Sovjetsko zvezo. Kübler je pozneje dejal, da so bili boji v 
juliju in avgustu tega leta višek njegovega vojaškega življe-
nja. A hkrati je že 29. junija 1941 izdal ukaz, da morajo 
pripadniki korpusa ustreliti vse civiliste, ki bi stikali po bo-
jiščih v iskanju hrane in predmetov za preživetje. 

Konec leta je Kübler prevzel poveljstvo 4. armade, a 
je bil že konec januarja 1942 odstranjen ter poslan med 
rezerviste zaradi nasprotovanja Hitlerjevim ukazom. Po 
prisilnem dopustu je bil med julijem in oktobrom 1943 
poveljnik zaledja armadne skupine Center, kjer je pri-
dobil izkušnje v protipartizanskem bojevanju, ki se je v 
večji meri sprevrglo tudi v vojne zločine nad partizani 
in civilisti. 

Morebiti prav zaradi teh izkušenj, kot svojega zaled-
ja v gorništvu, je bil s 1. oktobrom 1943 imenovan za 
vojaškega poveljnika Operacijske cone Jadransko pri-
morje (OZAK). Podrejene enote so bile konec avgusta 
1944 uporabljene za ustanovitev 97. korpusa, s Kübler-
jem kot poveljnikom. Na tem položaju je ostal vse do 
konca vojne. Tik pred kapitulacijo je bil ranjen, nakar je 
skoraj umrl zaradi gangrene. 

V bolnišnici v hrvaški Reki je bil zajet s strani Jugo-
slovanske armade in bil končno julija 1947 obsojen na 
smrt pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. 18. julija 1947 
je bil zaradi zločinov, storjenih med vojno, usmrčen. Ka-
kšen ugled je Kübler užival v Nemčiji po vojni, dokazuje 
dejstvo, da je bila vojašnica v Mittenwaldu med letoma 
1964 in 1995 poimenovana po njem.

Slovenskega bralca bo nedvomno zanimal del življe-
nja, ki ga je Kübler med letoma 1943 in 1945 preživel v 
OZAK-u, a Kaltenegger je skoraj dvema letoma namenil 
le dobrih petnajst strani, medtem ko je njegovo bojevanje 
v prvem delu vojne opisano bolj podrobno. Avtor tako 
tudi omeni vpletenost Küblerja oz. njemu podrejenih 
enot v vojne zločine nad vojaškim, partizanskim in ci-
vilnim prebivalstvom, ne gre pa v večje podrobnosti, ne 
glede na količino študij glede tega.

Pregled virov, uporabljenih za to obdobje, dodatno 
dokazuje omejenost prikaza tega dela življenja, saj je 
najbolj uporabljeni vir avtorjevo predhodno delo (Ope-
rationszone 'Adriatisches Küstenland' – Der Kampf um 

Triest, Istrien und Fiume 1944/45 iz leta 1993), medtem 
ko skupno število virov ne presega 20. 

Uporabil je ustaljene (nemške) publikacije o OZAK, 
ki so bile objavljene predvsem v prvih dveh, treh dese-
tletjih po drugi svetovni vojni. Avtor je hkrati zanemaril 
celotno publicistiko slovenskega, kot tudi jugoslovan-
skega zgodovinopisja, s čimer je dejansko predstavil le 
enostranski vidik Küblerjevega delovanja na tem obmo-
čju. Hkrati tudi ni uporabil novejših del nekaterih tujih 
avtorjev (npr. Stefana Di Giusta). Kljub temu, da je na 
koncu naštel uporabljene arhivske vire, slednjih ne za-
sledimo v (sprotnem) citiranju. Morebiti lahko to pripi-
šemo citiranju njegove predhodne knjige. 

Z vidika slovenske zgodovine knjiga tako ne prine-
se novih podatkov o OZAK, prinaša pa prvo biografijo 
visokega nemškega častnika, ki je imel velik vpliv na 
potek druge svetovne vojne v zahodnem predelu Slove-
nije. Glede na trenutne podatke v Cobissu, nobena (jav-
na) knjižnica nima izvoda te knjige. Njegov življenjepis, 
dopolnjen tudi z uporabo slovenskih, jugoslovanskih in 
drugih virov, lahko tako predstavlja zanimiv (in tudi do-
kaj potreben) izziv za slovenske (predvsem primorske) 
zgodovinarje.

Klemen Kocjančič

Duška Žitko:
GIUSEPPE TARTINI (1692–1770). Piran, Pomorski mu-

zej »Sergej Mašera«, 2017–2018, 121 strani.
 
Giuseppe Tartini, sicer italijanski skladatelj, violinist 

in pedagog slovenskega rodu oz. rojen na Slovenskem v 
Piranu/Pirano 8. aprila 1692, je večinoma živel in delo-
val v Padovi in Pragi. Bil je zagotovo neke vrste glasbeni 
poliglot. Tam, v Italiji/Padovi, je 26. februarja 1770 tudi 
umrl. Glasbeno šolanje je začel v rodnem Piranu in so-
sednjem Kopru. 16-leten se je (1708) vpisal na Pravno 
fakulteto v italijanski Padovi. V Assisiju pa je v samostanu 
študiral violino in osnove kompozicije ter raziskoval aku-
stične glasbene zakonitosti. Od 1714 je igral v opernem 
orkestru v Anconi in l. 1721 postal prvi violinist-koncertni 
mojster v baziliki sv. Antona v Padovi. V letih 1723–1726 
je bil na gostovanju v Pragi, 1727 pa je v Padovi ustano-
vil svojo lastno violinsko šolo. Iz nje so izšli pomembni 
violinisti tistega časa. Tartini je obogatil violinsko tehni-
ko: uporabljal je debelejše strune, daljši lok, izpopolnil 
je tehniko leve roke violinske igre in iznašel ti. diferenčni 
ton (Kombinacijski ton, ki se sliši ob razliki frekvenc dveh 
tonov, ko npr. zvenita c2 = 517 Hz in g2 = 775 Hz, je sliša-
ti tudi g2-c2, tj. ton c1 = 258 Hz). Tartini je avtorsko ustvar-
jal inštrumentalno glasbo, saj njegov opus obsega ok. 125 
solističnih koncertov, največ violinskih in 200 violinskih 
sonat. Izmed njih je zagotovo najznamenitejša Vražji tril-
ček (1713; dandanašnjo obliko ji je dal sloviti violinski 
virtuoz Fritz Kreisler, 1875–1962) (Sonata v g-molu iz leta 
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1713). Tu je še ok. 50 triosonat. Pisal pa je tudi razprave o 
akustičnih vprašanjih (Traktat o glasbi, 1754).

O Tartiniju tokrat piše avtorica Duška Žitko (sloven-
ska verzija, 2017 in angleška, 2018, v načrtu pa je še 
kitajski prevod), ki na prvem mestu omeni vsa dose-
danja piranska tj. slovenska prizadevanja na področju 
odkrivanja življenja in dela slavnega Giuseppeja Tar-
tinija. Knjigo, ki jo je izdal Pomorski muzej »Sergeja 
Mašere«, so posvetili »Vilimu Demšarju, restavratorju 
Tartinijeve violine«, ki jo hranijo v njegovi rojstni hiši 
v Piranu, kjer ima dandanes sedež Skupnost Italijanov 
»Giuseppe Tartini« pri nas. To je tista (Tartinijeva) vi-
olina, ki jo je znani ljubljanski goslar (Vilim Demšar 
(1937–2017)) tako usposobil, da so nanjo igrali že šte-
vilni domači in tuji violinisti (Uto Ughi, Tomaž Lorenz, 
Anja Bukovec, Črtomir Šiškovič, Žiga Faganel, Stefan 
Milenković, Benjamin Ziervogel, Filip Feguš, Dan Zhu 
idr.). Violinski virtuoz, skladatelj, teoretik in pedagog 
svetovnega slovesa G. Tartini tako po nekem času spet 
dobiva (v slovenskem, italijanskem in angleškem jezi-
ku, v pripravi pa je še njen prevod v kitajščino) svoj 
nov (knjižni) spomenik. Kot ga je označil eden od pi-
scev uvoda (Franco Juri, aktualni direktor Pomorske-
ga muzeja »S. Mašera« v Piranu; str. 7), gre v primeru 
Tartinija za Violino, Svetnika, Vraga. Tako so omenje-
no publikacijo izdali ob lanski in aktualni 120-letnici 
odkritja spomenika Antonia Dal Zotta G. Tartiniju na 
osrednjem piranskem trgu po sedemnajstih letih. Po 
sedemnajstih letih prve gre zdaj za novo publikacijo, 
vsebinsko dopolnjeno z novimi izsledki po zaslugi ne-
utrudne raziskovalke in avtorice Duške Žitko ali, če že 
hočete, tudi za njeno osveženo grafično in tehnično 
dopolnjeno podobo. O samem Tartiniju sta se razpi-
sala še dva povsem novodobna violinska virtuoza: Rus 
David Fjodorovič Ojstrah (9) in naš Črtomir Šiškovič 
(9); dve povsem različni violinski figuri, po naciji Rus 
in Slovenec, po generacijah pa »prejšnji« Ojstrah (Da-
vid Fjodorovič Ojstrah (1908–1974)) in »sedanji« Šiško-
vič (Črtomir Šiškovič (roj. 1956)). Uvodničar je še naš 
poet, tesno povezan z muziko akademik Ciril Zlobec 
iz leta 1992 (11). Knjigi na pot (12-13) se razpiše av-
torica Duška Žitko in razloži vse povode za izdajo te 
knjige. Med njimi omeni že nekatere popisane pa še 
nove. Nekaj malega je na to temo prebrati tudi o težav-
nostni stopnji Tartinijevega opusa in zakaj se npr. tudi 
dovolj redko pojavlja na repertoarju dandanašnjih iz-
vajalcev. Veličina Giuseppeja Tartinija (15–28) poseže 
v razpoložljivi historiat obujanja spominov in zaslug 
posameznikov in inštitucij za vse dosedanje dosežke in 
dognanja o velikem »violinskem vragu.« Tartinijeva ži-
vljenjska pot (29–58) dokumentirano in zanesljivo po-
stavi našega Tartinija med Piranom, številnimi italijan-
skimi mesti in Prago tako bivanjskih kot tudi šolajočih 
in delovnih ter življenjskih postajah in profesionalnih 
uspehih. Še posebej se avtorica dotakne Violinskega 
virtuoza (59–62), saj Tartinija prav po tem pozna ves, 
ne le slovenski, italijanski ali češki glasbeni svet. Kot 

Skladatelj (63–68) je Tartini prikazan z nekaterimi fa-
ksimili rokopisov in tiskov, kot Pedagog (69–74) pa še z 
nekaterimi drugimi listinami, ki ga umeščajo in utrjuje-
jo s pismi, slikami, naslovnicami. Med njimi se najdejo 
tudi dokumenti, ki jih hrani naš Pomorskei muzej »S. 
Mašera« v Piranu. Ker je bil Tartini tudi Raziskovalec in 
teoretik (75–78), mu je posvečen še ta fragment njego-
vega delovanja: naslovnica disertacije, rkp. raziskave 
o Platonovi znanosti, temelječi na krogu, naslovnica 
ocene Tartinijeve razprave, idr. Posebno in obenem za-
dnje poglavje pa piše o Tartinijevi zapuščini (79–96). 
Tu so v ospredju prostori in spominska obeležja, posa-
mezniki in skupine, društva in združenja, ljubiteljske 
in poklicne inštitucije, posmrtne maske, slike njegove 
violine in njenih delov, vedute Pirana, idr. Literatura 
(97–112), ki je obsežna in ne obremenjuje celotnega 
besedila knjige, obsega kar 275 enot (avtorjev in na-
slovov), kar pomeni, da je ime skladatelja in violinista 
Giuseppeja Tartinija še kako prisotno tako na svetovni 
(evropski) kot tudi na naši, domači, slovenski znanstve-
ni glasbeni sceni. Del tega dokaza so (objavljene) samo 
tri kratice (114). Zato pa je likovni del omenjene mono-
grafije izredno bogat. Šele skupaj kot »punctum contra 
punctum« (Pika proti piki (za notna znamenja so vča-
sih uporabljali pike): sočasno vodenje več samostojnih 
melodij, nauk o večglasju z določenimi pravili o vodenju 
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posamičnih melodičnih linij in fig. Vsebinsko nasprotje) 
tvorita z besedilom celoto. Zanje, za (objavljene) Foto-
grafije (115–118) je na koncu popisan poseben seznam 
le-teh s ponovljenimi slikovnimi miniaturami in doda-
tnimi podatki za vse tiste slike, ki jih v sami knjigi ni 
uspelo podpisati. Sledi še poseben spisek Spletnih vi-
rov fotografij (119–121) in (zaključna) Zahvala. Bogate 
in številne (skupaj z naslovno 127 enot) fotografije so 
v večini primerov v izvirnih barvah. Marsikateri od ob-
javljenih faksimilov (natančen posnetek rokopisa, tiska, 
risbe ipd.) izhaja prav iz našega Pomorskega muzeja «S. 
Mašera« v Piranu.    

Knjižica, ki na vsega 121 (paginiranih) straneh prinaša 
novo in obogateno gradivo o »našem« Tartiniju, zagotovo 
sodi v našo kulturno in še posebej glasbeno dediščino 
in njeno promocijo (angleški prevod) v širni svet. Hkrati 
pa je le-ta ponovni dokaz, da tudi naše interdisciplinar-
no in multidisciplinarno združene umetnostne stroke in 
znanosti (arhivistika, glasba, muzeologija, muzikologija, 
literatura, umetnostna zgodovina, …) zmorejo najtež-
je tovrstne naloge; vključno z nacionalno in internaci-
onalno, saj gre verjetno v funkciji omenjene knjige oz. 
monografije še za kaj več: za promocijo in turizem, za 
nadaljevanje tesne povezave med Slovenci in Italijani, ki 
prav v tem skupnem Tartinijevem rojstnem mestu (Piran/
Pirano) lahko služijo za zgleden primer sožitja. Četudi 
je v avtorstvu D. Žitko zaznati vse te in še druge naklo-
njenosti, tudi zaradi že omenjene ne pretirane obreme-
nitve monografije z znanstvenim aparatom, ta le sodi tja, 
torej med izvirne znanstvene tiske, monografije. Izvrstni 
prevajalec (v angl.) jezik je Henrik Ciglič, ki je bil hkrati 
tudi lektor slovenske verzije omenjene knjige. Oblikova-
nje je delo Duške Đukić, arhivsko in fotografsko gradivo 
pa je avtorica skupaj z izdajateljem in založnikom črpa-
la na najrazličnejših naslovih doma in v tujini (Slovenija 
in Italija). Digitalizacijo je opravila Veronika Bjelica, 3D 
sken (nekaterih) fotografij je opravila INTRI d.o.o., ne-
katere animacije in vizualizacije pa so še delo Matjaža 
Učakarja. V zadnji (angleški) verziji pa so še objavljena 
navodila za uporabo programa, s pomočjo katerega se 
animirajo tri fotografije le ob postavitvi (pametnega) tele-
fona nadnje: Tartinijeva violina, njegova posmrtna maska 
in ilustracija Tartinijeve Sonate »Vražji trilček« v izvedbi 
glasbenih umetnikov Črtomirja Šiškovič/violina in Luce 
Ferrinija/čembalo z izvirno Tartinijevo violino. 

Franc Križnar

Fedja Klavora:
HAUPTMAN VOGRIN. BIL JE BELA VRANA. Celovec, 

Mohorjeva, 2018, 188 strani.

Fedja Klavora, ki je Slovencem bolj poznan kot po-
slanec in arhitekt, je napisal življenjepis nemškega ča-
stnika (slovenskega porekla) Maxa Vogrina (1899–1985), 

ki je med obema svetovnima vojnama služil (tudi) v 
Posočju. Sprva v uniformi Avstro-ogrske monarhije, ter 
med drugo svetovno vojno v uniformi Tretjega rajha. 

Vogrin, ki se je rodil v Črešnjevcu pri Slovenski Bi-
strici, je konec maja 1915 prostovoljno (še mladoleten) 
vstopil v Avstro-ogrsko pehoto ter bil dodeljen maribor-
skemu 26. domobranskemu pehotnemu polku. Že isto 
leto je sodeloval v bojih na soški fronti, kjer je ostal vse 
do konca vojne; takrat je že dosegel čin praporščaka. Po 
koncu vojne se je odpravil v avstrijski Gradec, kamor se 
je po razpadu dvojne monarhije preselila njegova druži-
na. Kljub slovenskemu poreklu se je pridružil Akadem-
ski legiji graških študentov in v sklopu nje sodeloval v 
bojih za avstrijsko južno oz. slovensko severno mejo. 

Sledila je vrnitev v civilno življenje; končal je sre-
dnjo šolo ter nato še študij geodezije. Brezposeln oz. 
brez redne zaposlitve je bil aktiven v političnem življe-
nju med nacionalisti in komunisti. Vmes se je poročil, a 
kmalu tudi ločil. V iskanju zaposlitve se je sprva odpra-
vil v Švico, nato pa še v Nemčijo. Tu se je sprva prijavil 
v begunskem taborišču za avstrijske naciste, vstopil v 
SA, Avstrijsko legijo in neuradno tudi v NSDAP, dokler 
ni bil oktobra 1934 zaposlen v nemški državni delovni 
službi (RAD). 

V RAD je lahko izkoristil svoje geodetsko znanje in 
je sodeloval v različnih projektih po Nemčiji. A na prvi 
dan druge svetovne vojne je bil vpoklican in dodeljen 
139. gorskemu pehotnemu polku. Po uvodnih zapletih 
glede njegovega (častniškega) čina je januarja 1940 po-
stal smučarski učitelj in nato še visokogorski vodnik. 

Poleti 1940 je s polkom sodeloval v bojih proti Fran-
ciji, pri čemer je vmes potekala tudi preiskava njego-
ve primernosti za častnika. Med drugim je bila njegova 
(nekdanja) žena, s katero je bil še vedno v stikih, judo-
vskega rodu. Šele oktobra 1940 je bil formalno povišan 
v častnika. Naslednje leto je preživel v Romuniji in Bol-
gariji, ter se udeležil bojev v Grčiji. 

Skupaj s polkom je bil nato avgusta 1941 premeščen 
iz juga Evropa na sever Norveške, ter nato oktobra na 
Finsko. V začetku decembra je bil hudo ranjen, zara-
di česar je 16 mesecev prebil na zdravljenju. Januarja 
1943 je bil povišan v rezervnega stotnika, mesec kasne-
je pa je bila žena razglašena, da ima nemško kri (t. i. 
častna arijka). Tega meseca je tudi zaprosil za vrnitev 
v RAD, a to mu kljub večkratnim poskusom ni uspelo. 

Glavni del knjige opisuje čas, ki ga je Vogrin preživel 
v Bovcu, in sicer kot poveljnik čete 139. gorskega polka, 
pri čemer je bil tudi vojaški poveljnik naselja. V Bovcu 
je preživel več mesecev med prvo svetovno vojno in se 
je zato veselil, da se je vrnil v znane kraje. Novembra 
je njegova četa prevzela garnizijo v Bovcu. Kljub temu, 
da je bil zadolžen za preganjanje partizanov, so številna 
pričevanja pokazala, da se je izogibal neposrednim spo-
padom, jih hotel preprečiti ter kazal naklonjenost na-
pram partizanom. Tako jih je dosledno imenoval »borci 
za svobodo«, hkrati pa kazal nasprotovanje domobran-
cem; v času njegovega službovanja v Bovcu ti tu niso 
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mogli vzpostaviti postojanke. V tem času je tudi poskr-
bel za ureditev vojaškega pokopališča v Logu.

Oktobra 1944 je bil premeščen nazaj k štabu polka 
kot predavatelj predmeta mala vojna (gverilsko bojeva-
nje) ter januarja 1945 v vojaško šolo za protipartizanski 
boj. Konec vojne je dočakal v Avstriji in bil nato zaprt 
ter po petnajstih mesecih zapora ter sodne preiskave iz-
puščen. Pozneje je bil še dvakrat v sodnem postopku, a 
sta se tudi ta dva končala v njegovo korist. 

Po vojni je bil ponovno politično aktiven v naciona-
lističnih strankah, sprva v Združenju neodvisnih, nato 
pa v svobodnjaški stranki. V 70. letih prejšnjega stoletja 
je še zadnjič obiskal Bovec. Umrl je leta 1985 in bil 
pokopan v Gradcu. 

Kot je avtor zapisal, je bila izjemna življenjska zgod-
ba Vogrina »prepolna preizkušenj in nasprotujočih si 
dejstev«. Prepričan nacist pred in po drugi svetovni voj-
ni, je med samo vojno ostal v pozitivnem spominu med 
prebivalci kot tudi partizani. Preprečil je požige vasi, 
spodbudil poučevanje slovenščine v javni šoli ipd. Po-
ročen je bil z Judinjo, nasprotoval nacistični politiki do 
Judov in tudi dosegel, da sta bila ona in njuna hčerka 
zaščiteni pred preganjanjem. Vseeno pa je bil in ostal 
»cesarju zvesti Nemec«. 

Pričujoča knjiga je dober primer, kako so zgodo-
vina oziroma osebe v njej večplastne, ne le črno-be-

le. Hkrati je knjiga, nastala na podlagi pričevanj, ura-
dnih dokumentov in Vogrinovih spominov ter pisem, 
pomembna pri raziskovanju Posočja, kot tudi samega 
Bovca, v času druge svetovne vojne. Od avtorja bi 
pričakovali malo več podatkov o vpletenih enotah, a 
glede na to, da je v slovenskem (vojaškem) zgodovi-
nopisju bolj malo takih publikacij, je pričujoča knjiga 
toliko bolj pomembna. 

Klemen Kocjančič

Renato Podbersič:
JERUZALEM OB SOČI. JUDOVSKA SKUPNOST NA 

GORIŠKEM OD 1867 DO DANES. Ljubljana, Študijski 
center za narodno spravo; Gorica, Goriška Mohorjeva 
družba; Maribor, Center judovske kulturne dediščine 

Sinagoga, 2018, 510 strani.

Slovensko zgodovinopisje je v zadnjih letih posve-
tilo mnogo pozornosti tudi nekaterim raziskovalnim 
področjem, ki so bila doslej precej zapostavljena. Sem 
gotovo sodi tudi zgodovina Judov na Slovenskem, saj 
smo prav v zadnjih letih dobili pomembne študije o tej 
tematiki. Danes je tako že dobro raziskana predvsem 
judovska prisotnost v starejših obdobjih, pri čemer velja 
izpostaviti predvsem prispevek Klemna Jelinčiča Boete, 
Borisa Hajdinjaka, Janeza Premka in drugih. Z novejšo 
zgodovino Judov na Slovenskem pa so se mdr. ukvarjali 
Oto Luthar, Andrej Pančur, Marko Štepec, Marta Ver-
ginella in Marjan Toš. Nekakšno belo liso na področju 
raziskav zgodovine judovstva na Slovenskem je doslej 
predstavljal le še zahodni rob sedanjega slovenskega 
etničnega ozemlja. Monografija Renata Podbersiča o 
zgodovini judovstva na Goriškem zato predstavlja do-
brodošlo dopolnitev raziskav povezanih z Judi in judo-
vstvom na Slovenskem.

Monografija temelji na avtorjevem dolgoletnem 
ukvarjanju z različnimi vidiki zgodovine goriškega ju-
dovstva od 19. stoletja dalje. Ožje pa osnovo mono-
grafije predstavlja avtorjeva doktorska disertacija o ju-
dovski skupnosti na Goriškem med leti 1900 in 1950. 
Ne glede na to se obravnavano obdobje ne omejuje le 
na čas 20. stoletja, temveč pravzaprav presega tudi leto 
1867, ki je kot časovni mejnik navedeno v naslovu. Je-
ruzalem ob Soči bi lahko označili kar kot splošen pre-
gled judovske prisotnosti na Goriškem od začetkov v 
srednjem veku do danes. Poleg tega je avtor kot uvod 
pripravil tudi sorazmerno obsežen pregled zgodovine 
judovstva od začetkov do tragične izkušnje holokavsta 
in nastanka moderne države Izrael, monografijo pa smi-
selno zaključuje razprava o judovskem pokopališču v 
Rožni dolini, ki predstavlja edinstven spomenik judo-
vske kulturne dediščine v Sloveniji. Zelo dobrodošel 
je tudi osnovni slovarček nekaterih najpomembnejših 
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hebrejskih izrazov na koncu knjige. Delo poleg tega 
spremlja spremna študija Egona Pelikana, v kateri se 
pisec posveča predvsem značilnostim antisemitizma na 
Slovenskem. 

Narativno Jeruzalem ob Soči linearno sledi zgodo-
vini goriških Judov od njihovega prihoda na Goriško do 
druge polovice 20. stoletja. Metodološko predstavitev 
obdobja do sredine 19. stoletja temelji predvsem na 
sintetiziranju relevantne sekundarne literature, novejše 
obdobje pa je avtor temeljito obdelal tudi na podlagi 
dostopnih primarnih virov (časopisnega in arhivskega 
gradiva ter spominskih zapisov). Težišče študije torej 
vsekakor leži na obdobju po letu 1867, vendar je tudi 
predstavitev starejše judovske zgodovine na Goriškem 
sorazmerno obsežna, kar je povezano tudi z bogato 
mero podatkov o goriški judovski skupnosti. Že to dej-
stvo pa navsezadnje priča o pomembni vlogi, ki so jo 
goriški Judje odigrali v zgodovinskem razvoju te dežele. 
Katere glavne značilnosti judovske zgodovinske priso-
tnosti na Goriškem torej izpostavlja avtor?  

Na prvem mestu je vsekakor treba omeniti stalnost 
judovske prisotnosti; za Jude na Goriškem je namreč 
značilna kontinuiteta naselitve od prihoda v srednjem 
veku do danes, v čemer se zgodovina goriškega judo-
vstva bistveno razlikuje od večine drugih slovenskih 
zgodovinskih dežel, od koder so bili Judje izgnani v po-
znem 15. in 16. stoletju (z izjemo Prekmurja in istrskih 
mest pod beneško oblastjo). V Gorici so se prvi Judje 
pojavili morda že kmalu po njenem nastanku (mesto se 
prvič omenja v darovnici cesarja Otona III. leta 1001), 
prva ohranjena dokumentarna omemba judovske priso-
tnosti pa sega v leto 1288. Goriški Judi, ki so v začetku 
prebivali v mestnem predelu Cocevia neposredno pod 
goriškim gradom, so se, podobno kot ostale tedanje ju-
dovske skupnosti po evropskih mestih, večinoma preži-
vljali s finančništvom in trgovino. 

Druga stalnica goriške judovske izkušnje je nasilje in 
diskriminacija, ki so ga bili goriški Judje od samega za-
četka v večji ali manjši meri deležni s strani lokalnega 
okolja. Slednje je temeljilo na verskih predsodkih, pa tudi 
na ekonomski dejavnosti Judov, t. j. posojanju denarja z 
obrestmi. Posebno v 16. stoletju se je krepila nestrpnost 
do judovskega prebivalstva, ki se je bilo prisiljeno izseliti 
iz večine habsburških dežel. Ne glede na to so se Judje v 
Gorici ohranili. Cesar Ferdinand je sicer leta 1534 zapo-
vedal izgon Judov iz vseh svojih dežel, podobni odloki 
pa so bili nato izdani še večkrat, a so goriški deželni sta-
novi uspešno zavlačevali in na cesarja naslavljali prošnje 
za spregled, saj so bili odvisni od sposojanja denarja pri 
mestnih Judih. V Gorici se je neprekinjena judovska pri-
sotnost tako obdržala, a tudi tukajšnji Judje se niso mo-
gli izogniti drugim ukrepom povezanim z naraščajočim 
nasiljem. Najdaljnosežnejši dogodek v tem procesu se 
je pripetil v drugi polovici 17. stoletja, ko so leta 1697 
mestne oblasti vsem Judom odredile preselitev v geto na 
nezdravem področju blizu cerkve sv. Ivana, kjer se je na-
hajalo mestno kužno pokopališče. A ne glede na zatiranje 

se je mestna judovska skupnost krepila, saj so se v Gorico 
selili tudi številni Judi z vzhoda in iz območja Beneške 
republike; leta 1756 je bila v getu tako zgrajena velika 
sinagoga. V getu je delovala tudi judovska šola, ki jo je 
vzdrževala in vodila judovska skupnost. Po poreklu je 
bila večina goriških Judov Aškenazov, torej Judov iz sre-
dnje in vzhodne Evrope, ki so se sporazumevali v jidišu, 
viri pa izpričujejo tudi številne tipične italijansko-judo-
vske priimke (npr. Ascoli, Reggio in Senigaglia), medtem 
ko najdemo le tri priimke sefardskega izvora (Bolaffio, 
Caravaglio in Richetti).

Kot tretjo bistveno značilnost Podbersič izpostavlja 
velike spremembe, ki so pretresle goriško judovsko sku-
pnost po obdobje razsvetljenstva. Na področju državne 
regulacije judovske skupnosti so reforme Jožefa II. prine-
sle precejšnjo mero liberalizacije; Judje so postali formal-
no enakopravni drugim prebivalcem monarhije, dobili 
so pravico do svobodnega opravljanja verskih obredov, 
ukvarjanja s poklici, prav tako jim ni bilo več treba no-
siti razločevalne obleke. Številni ukrepi cesarja Jožefa II. 
so bili sicer nato kasneje preklicani, dokončno pravno-
-formalno izenačenje judovskega prebivalstva z vsemi 
drugimi verskimi skupnostmi v habsburški monarhiji je 
bilo doseženo šele s t. i. decembrsko ustavo leta 1867. 
V Gorici je najočitnejši znak liberalizacije predstavljala 
ukinitev goriškega geta v času Ilirskih provinc. 
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A spremembe niso zadevale le odnosa državnih obla-
sti oz. lokalnega okolja do Judov, temveč tudi samora-
zumevanje judovske skupnosti in njenega mesta v svetu. 
Temeljito so preoblikovale versko ter kulturno življenje 
in poklicno strukturo goriškega judovstva.. Spremenjene 
družbene razmere po francoski revoluciji namreč niso 
le odpirale številnih novih možnosti, temveč tudi terja-
le nove opredelitve. V tem kontekstu je tudi sorazmerno 
majhna judovska skupnost (pred začetkom prve svetovne 
vojne je v mestu živelo okrog 250 Judov) v Gorici odigra-
la pomembno vlogo, saj je prav iz nje izšlo več intelek-
tualcev, čigar vpliv je segal daleč onkraj meja domačega 
mesta. Avtor ugotavlja, da predstavlja 19. stoletje enega 
od vrhuncev vpliva judovske skupnosti v Gorici ne le na 
gospodarskem, temveč tudi na kulturnem področju

Na verskem področju je judovsko življenje temeljito 
pretresel vzpon gibanja haskala oz. t. i. judovskega raz-
svetljenstva, ki si je prizadevalo za združitev judovstva in 
sočasnih idealov liberalizma in racionalizma. V tem kon-
tekstu Podbersič izpostavlja predvsem goriškega rabina 
Izaka Samuela Reggia (1784–1855), enega od pomemb-
nih predstavnikov tega gibanja, ki so ga imenovali tudi 
italijanski Moses Mendelssohn. Gibanje haskala je tesno 
povezano s pojavom tradicije reformiranega judovstva. 

Spremembe na verskem področju so bile neločlji-
vo povezane s potrebo po novi identitetni opredelitvi v 
času naraščajočega nacionalizma. Goriški Judje so se v 
tem oziru večinoma pridružili italijanskemu nacional-
nemu gibanju. V tem oziru sta pomembna predstavnika 
goriškega judovstva jezikoslovec Graziadio Isaia Ascoli 
(1829–1907) in pisateljica ter časnikarka Carolina Coen 
Luzzatto (1837–1919). Ascoli, mednarodno pomemben 
strokovnjak za orientalske jezike, se je 1862 preselil v 
Milano, kjer je sprejel italijansko državljanstvo in dolgo 
poučeval na tamkajšnji univerzi. Ascoli je mdr. avtor to-
ponima »Venezia Giulia« oz. Julijska Benečija, s katerim 
je želel izraziti zgodovinsko italijanski značaj Goriške. 
Ne glede na to se je zavzemal za miroljubne odnose 
med Slovenci in Italijani. V tem oziru se razlikuje od 
Caroline Luzzatto, ki je postala goreča italijanska ire-
dentistka. V lokalni italijanski liberalno-nacionalistični 
stranki je delovalo tudi več drugih uglednih goriških Ju-
dov. Večinska italijansko-nacionalistična politična opre-
delitev je skupaj s tradicionalnimi verskimi in moralnimi 
predsodki v slovenskem taboru na Goriškem ustvarila 
zmes strupenega antisemitizma, ki je zaznamoval tako 
katoliški kot tudi liberalni tabor. 

Iz povedanega je razumljivo, da je večina goriških 
Judov pozdravila priključitev mesta in celotne dežele 
Kraljevini Italiji po koncu prve svetovne vojne. Nekateri 
goriški Judje so aktivno sodelovali tudi v nastajajoči faši-
stični stranki. Uvedba rasnih zakonov (Leggi per la difesa 
della razza), ki jih je italijanski fašistični režim predvsem 
pod vplivom politične naslonitve na nacistično Nemčijo 
sprejemal od septembra 1938 dalje, je zato za goriške 
Jude predstavljala še dodaten šok. Namen zakonov je bil 
Jude izločiti iz javnega življenja in jih srednjeročno od-

straniti iz Italije. Pod vplivom protijudovske zakonodaje 
je že pred začetkom druge svetovne vojne iz Gorice v 
tujino emigriralo veliko Judov, številni pa so zapustili Go-
rico pred kapitulacijo Italije. Ob prihodu nemških obla-
sti v mesto je tako v njem živelo le še okrog 100 Judov; 
večino so nacistične oblasti novembra 1943 aretirale in 
decembra prepeljale v uničevalno taborišče Auschwitz, 
kjer sta osvoboditev dočakala le dva. 

Holokavst predstavlja torej zadnjo in najpomemb-
nejšo prelomnico v zgodovini goriške judovske skupno-
sti, saj ji je zadal skorajda smrtni udarec, od katerega 
si ni več opomogla. Po koncu druge svetovne vojne je 
v Gorici živelo le še 12 Judov. Judovska skupnost je ne 
glede na to obnovila svoje delovanje, zagon pa ji je v 
prvih povojnih letih dala tudi prisotnost večjega števila 
tu stacioniranih ameriških vojakov judovske vere. Jeseni 
1945 je bila ponovno posvečena tudi goriška sinago-
ga. Po odhodu ameriške vojske je judovsko življenje v 
Gorici začela naglo nazadovati: leta 1969 je bila samo-
stojna verska skupnost ukinjena in pridružena skupnosti 
v Trstu, v goriški sinagogi od tedaj potekajo le občasni 
verski obredi. V Gorici lahko torej danes govorimo le še 
o ostankih ostankov nekdanjega »Jeruzalema ob Soči«. 

Monografija dr. Renata Podbersiča predstavlja teme-
ljit pregled judovske prisotnosti na Goriškem od začetka 
do danes. Poudariti je potrebno, da avtor poleg daleč 
največje in najpomembnejše judovske skupnosti, t. j. ti-
ste v deželnem glavnem mestu Gorici, obravnava tudi 
judovsko prisotnost v drugih krajih na Goriškem, in sicer 
v Gradišču ob Soči, Krminu, Tržiču in Ajdovščini, kar 
brez dvoma predstavlja dodano vrednost. V tem kon-
tekstu velja posebno izpostaviti predstavitev judovske 
prisotnosti v Ajdovščini, kjer je judovska družina Bolaf-
fio vzpostavila tesne odnose z lokalnim prebivalstvom. 
Omenjena študija primera nam vsekakor odpira drago-
cen vpogled v to tematiko.

Metodološko bi monografijo lahko označili kot 
klasično narativno delo, v katerem je avtor združil že 
dosežene zgodovinopisne ugotovitve z lastno analizo 
primarnih virov. Težišče raziskave je usmerjeno v zgo-
dovino goriškega judovstva po začetku ustavne dobe v 
habsburški monarhiji, posebno podrobno pa je obdelan 
čas po začetku italijanske protijudovske zakonodaje ter 
izginotja večine goriških Judov v času nemške okupaci-
je. Predstavitev zgodovine goriškega judovstva je hkra-
ti ustrezno vpeta v širši zgodovinski kontekst, tako da 
lokalno-zgodovinska študija prinaša tudi pomemben 
prispevek k splošnemu poznavanju zgodovine judo-
vstva na slovenskem ozemlju, zlasti v kontekstu vpliva 
modernizacijskih tokov na judovsko skupnost, tematike 
antisemitizma in raziskav holokavsta. 

Kot pomanjkljivost bi lahko navedli dejstvo, da bi na 
nekaterih mestih študiji koristilo natančnejše uredniško 
delo. Nekatere ugotovitve se namreč brez prave potrebe 
tudi večkrat ponavljajo, nekajkrat tudi zgolj nekaj stra-
ni narazen, npr. o vzpostavitvi in ureditvi Operacijske 
cone Jadransko primorje na straneh 320 in 328. Prav 
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tako bi glede na obsežnost monografije bilo zelo dobro-
došlo tudi stvarno kazalo. Čeprav je predstavitev zgodo-
vine Judov na Goriškem večinoma ustrezno vpeta v širši 
zgodovinski koncept, bi bila posebno za nestrokovnega 
bralca koristna še podrobnejša predstavitev nekaterih 
obravnavanih fenomenov, npr. značilnosti judovskega 
gibanja haskala oz. reformiranega judovstva. Čeprav je 
gibanje močno zaznamovala judovsko življenje v Gori-
ci, sta pojma zgolj rudimentarno predstavljena.  

Jeruzalem ob Soči predstavlja doslej daleč najobse-
žnejše delo o judovstvu na Goriškem v slovenskem jezi-
ku. Spričo sintetične združitve dosedanjih zgodovinskih 
raziskav in analize novih primarnih virov bo delo brez 
dvoma postalo ena od referenčnih točk za vse nadaljnje 
raziskave te tematike. Poleg tega sem prepričan, da bo 
monografija Podbersiča zaradi svoje narativne strukture 
ter berljivega sloga našla pot tudi izven okvirov zgodo-
vinske stroke ter tako pripomogla k širšemu zavedanju 
o tem danes mnogo premalo poznanem vidiku goriške 
zgodovine.  

Matic Batič

Vlasta Kučiš (ur.):
TRANSKULTURALITÄT IM MEHRSPRACHIGEN 

DIALOG / TRANSCULTURAL COMMUNICATION IN 
MULITLINGUAL DIALOGUE. Hamburg, Verlag Dr. 

Kovač, zbirka Translatologie: Studien zur Übersetzun-
gswissenschaft, zv. 17, 2018, 386 strani.

Čas, v katerem živimo, sodobno družbo postavlja 
pred številne izzive. Zaradi migracij in spremenjenih 
gospodarsko-političnih razmerij v svetu se soočamo 
z vprašanji solidarnosti, strpnosti, integracije, večkul-
turnosti in večjezičnosti. Čeprav danes običajno do-
mnevamo, da svet postaja »globalna vas«, torej da smo 
vedno bolj uniformni, pojem transkulturnosti pod vpra-
šaj postavlja takšen način razmišljanja, saj prav pro-
cesi globalizacije in transkulturnosti obsegajo »veliko 
raznolikost diferenciacije«, kot je leta 2001 v svojem 
razmišljanju o  spremenjeni obliki kultur v današnjem 
svetu zapisal nemški filozof Wolfgang Welsch (Filozof-
ski vestnik  22 (2001), 59–86). Nadalje meni, da že 
»pojem transkulturnosti napeljuje na novo pojmovanje 
kulture, ki se razlikuje od klasičnih monokultur ter od 
sodobnejših pojmovanj interkulturnosti in multikultur-
nosti«. Tradicionalni opis kultur, ki so jasno zamejene, 
torej kultur kot otokov ali sfer, tako Welsch, je deskrip-
tivno napačen, saj »kulture danes notranje označuje 
pluralizacija identitet, zunanje pa preseganje meja la-
stnih okvirov«. Transkulturnost pomeni, da imajo kul-
ture sposobnost povezovanja in prehajanja, hkrati pa 
se morajo izogibati nevarnosti homogenizacije in uni-
formizacije, saj se le tako kulturna raznolikost lahko 

pokaže na nov način, in sicer kot transkulturna meša-
nica. Srečevanje različnih jezikov in kultur v vsakda-
njem življenju torej ni izjema, temveč stvarnost, gre 
za sovplivanja in prepletanja kultur. V takšnem okolju, 
ki je značilno za sodobni svet, so ravno prevajalke in 
prevajalci, tolmačke in tolmači tisti, ki v družbi vzpo-
stavljajo in gradijo mostove; z njihovo pomočjo lah-
ko premostimo ovire, pa ne le jezikovne, temveč tudi 
kulturne ter dojamemo in razumemo različne načine 
razmišljanja in načina življenja. Njihovi vlogi v komu-
nikacijskih procesih, izobraževanju medkulturnih po-
srednikov, globalizaciji in transkulturnosti ter  pomenu 
književnega prevajanja pri vzpostavljanju medkultur-
nega dialoga  je namenjena monografija z naslovom 
Transkulturalität im mehsprachigen Dialog / Transcultu-
ral Communication in Mulitlingual Dialogue, ki je pred 
kratkim izšla v pri ugledni nemški založbi strokovnih in 
znanstvenih publikacij Dr. Kovač iz Hamburga. 

Monografijo je uredila Vlasta Kučiš, prevodoslov-
ka z Univerze v Mariboru, knjiga pa je sedemnajsta 
v nizu del s prevodoslovno in medkulturno tematiko, 
ki so izšla v prevodoslovni zbirki TRANSLATOLOGIE. 
Delo prinaša najnovejša spoznanja in izsledke s po-
dročja transkulturnosti in večjezičnega dialoga, avto-
rice in avtorji, ki se ukvarjajo s prevodoslovjem ali pa 
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prihajajo iz prakse, pa v svojih razpravah obravnavajo 
različne teoretične in praktične vidike prevajanja in 
tolmačenja, posvečajo se dinamiki sodobnih transkul-
turnih mreženj in kulturnih transferjev in se dotaknejo 
številnih področij, ki so relevantna za uspešno med-
kulturno in transkulturno večjezično komunikacijo, 
od didaktike prevajanja in tolmačenja do prevajanja 
strokovnih in književnih besedil. Prispevki so napisani 
v nemškem, angleškem  in slovenskem jeziku, kar že 
na makro ravni govori o tem, da ne gre za prevlado an-
gleščine kot hipercentralnega ali nemščine kot central-
nega jezika nad manjšimi, torej perifernimi jeziki, kot 
je slovenščina. Zagotovo je to povezano tudi s tem, da 
je urednica monografije pobudnica in koordinatorica 
mreže TRANS (TRANSkulturelle Kommunikation und 
TRANSlation / Medkulturna komunikacija in prevaja-
nje), ki je v okviru programa CEEPUS začela delova-
ti leta 2012 ter spodbuja sodelovanje in povezovanje 
raziskovalk in raziskovalcev s področja prevodoslovja 
iz srednje in jugovzhodne Evrope. Temeljna značilnost 
mreže TRANS je, da veliko pozornost namenja prevo-
doslovnim raziskavam, kjer v jezikovnem paru nasto-
pajo manj razširjeni, periferni jeziki (po Heilbronnu), 
med njimi slovenščina, slovaščina, hrvaščina, make-
donščina, romunščina itn.  

Čeprav bi za prevajanje in tolmačenje lahko rekli, da 
gre za civilizacijsko in zgodovinsko pomembno med-
kulturno dejavnost, je prevodoslovje relativno mlada 
znanstvena disciplina, ki se je začela razvijati v drugi 
polovici 20. stoletja; tolmačeslovje ali veda o tolmače-
nju pa je nov termin, ki je nastal po analogiji s terminom 
prevodoslovje in ga Daniel Gile, eden najplodnejših 
raziskovalcev tolmačenja, imenuje IRT, interpreting re-
search and theory (raziskovanje in teorija tolmačenja). 
Prevodoslovje in tolmačeslovje sta s pristopi k razisko-
vanju, ki se dotikajo medkulturnosti, migracij, globali-
zacije, psihologije, pragmatike in analize diskurza, izra-
zito interdisciplinarni vedi, kot je v uvodnem prispevku 
v obravnavani monografiji zapisala urednica. 

Obsežna monografija na 386 straneh prinaša 17 
člankov mednarodno uveljavljenih avtorjev iz devetih 
držav, ki v svojih razpravah obravnavajo in osvetljuje-
jo različne prevodoslovne aspekte v kontekstu kulturo-
loških, jezikoslovnih in literarnoznanstvenih raziskav. 
Delo je  razdeljeno na pet sklopov, in sicer: Transkul-
turnost in globalizacija, Prevodoslovje v zgodovinskem 
kontekstu, Strokovno prevajanje v medkulturnem oko-
lju, Izobraževanje medkulturnih posrednikov in Književ-
no prevajanje kot dialog med kulturami.

Uvodni članek Larisse Schippel, priznane prevo-
doslovke z Univerze na Dunaju, odpira razpravo in 
spregovori o temeljnih vprašanjih transkulturnosti kot 
komunikacijskega dejanja v globalnem okolju. Avtori-
ca ugotavlja, da ima v transkulturni komunikaciji prav 
prevajanje največji potencial. Lew Zybatow z Univer-
ze v Innsbrucku v nadaljevanju oriše razvoj prevodo-
slovja v luči različnih teorij, pristopov in paradigm. 

Generalni direktor Direktorata za prevajanje v Evrop-
skem parlamentu Valter Mavrič in urednica monografi-
je Vlasta Kučiš analizirata izzive, pred katere so posta-
vljeni prevajalci in tolmači v evropskih institucijah, ter 
posebej predstavita njihovo večjezično in večkulturno 
delovno okolje. Slovaški pogled na procese, ki vplivajo 
tako na družbeni razvoj kot na prevajanje, v svojem 
prispevku orišeta Edita Gromova in Daniela Müglova 
z Univerze v Nitri; avtorici se posebej osredotočata na 
prevajanje promocijskih in reklamnih besedil, saj se 
prav v tem segmentu najbolje pokažejo nova razmer-
ja moči na družbeno-gospodarskem, a tudi političnem 
parketu na Slovaškem po nastanku samostojne države 
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V nadaljevanju 
Alja Lipavic Oštir z mariborske univerze na primeru 
dnevnih migrantov predstavi posebnosti transkultur-
nega sporazumevanja na slovensko-avstrijski meji, 
Vlatka Ivič in Blaženka Šoštarić z Univerze v Osijeku 
problematizirata pomen hrvaškega jezika v globalizi-
ranem svetu, Annette Đurović z Univerze v Beogradu 
pa se v svoji razpravi posveča jezikovni ekvivalenčni 
tipologiji na primeru srbsko-nemškega transkulturne-
ga diskurza. Romunska prevodoslovca Daniel Dejica 
in Claudia E. Stoian nadalje analizirata  kulturno za-
znamovane izraze s področja turizma, ki se pojavljajo 
na spletnih straneh romunskih mest ter odgovarjata na 
vprašanje, kakšen je promocijski potencial kulturnih 
realij in kakšna je njihova prepoznavnost v večjezič-
nem in multikulturnem okolju. Petra Žagar-Šoštarić 
in Martina Bajčić z reške univerze obravnavata prav-
no terminologijo na primeru mednarodnega diskurza, 
Hanka Blaszkowska, jezikoslovka in prevodoslovka 
iz Poznana, pa v svojem prispevku opredeli pomen 
medkulturne komunikacije v marketingu avtomobil-
ske industrije, pri čemer se posebej posveča jezikov-
nemu paru nemščina-poljščina in oglaševanju v obeh 
jezikih. Prvi med prispevki s področja izobraževanja 
medkulturnih posrednikov govori o pomenu medkul-
turnega izobraževanja v okviru skupnega evropskega 
prostora in sta ga pripravila germanistka Olga Wrede 
in prevodoslovec Jozef Štefčik z Univerze v Nitri. Sle-
di razprava Agnieszke Blažek (Univeza v Poznanu), o 
prednostih večjezičnosti in večkulturnosti na primeru 
nemškega in poljskega izobraževalnega sistema. Emi-
na Avdić iz Skopja nato opredeli tolmačenje s stališča 
kulturnega pristopa v prevodoslovju, ki ga podkrepi s 
konkretnimi praktičnimi primeri, Mihaela Koletnik iz 
Maribora pa predstavi kulturne in jezikovne posebnosti 
slovenskih narečij. Nazadnje se v sklepnem delu mo-
nografije predstavijo še tri slovenske strokovnjakinje, 
ki se ukvarjajo s književnim prevajanjem, Natalia Ka-
loh Vid, Mojca Schlamberger Brezar in Urška P. Černe, 
ter predstavijo poglede na prevajanje z vidika treh pri-
merjalnih književnih analiz. 

Pričujoča monografija prinaša najnovejše raziskave 
ter dognanja tako s področja medkulturne komunika-
cije, večjezičnosti in kontrastivnega jezikoslovja kakor 
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tudi literarnega diskurza. Delo je posebej dobrodošlo 
tudi zato, ker so izsledki raziskav uporabni v praksi: 
znanstvene ugotovitve sodelujočih raziskovalk in razi-
skovalcev bodo v pomoč tako prevajalcem in tolmačem 
kot medkulturnim posrednikom, vsebina pa je name-
njena tudi študentom in širši strokovni ter znanstveni 
javnosti. Članki v monografiji poudarjajo pomembnost 
prepletanja med translatološko teorijo in prakso in po-
nujajo nove možnosti za nadaljnje raziskave na podro-
čju transkulturnosti in večjezičnosti. 

Tanja Žigon

Joseph Lavallée:
VIAGGIO PITTORESCO E STORICO NELL‘ ISTRIA E 

NELLA DALMAZIA. Trieste, Libreria Editrice Internazio-
nale Italo Svevo, 2017, 282 strani.

Napoleon Bonaparte in celotna francoska strokov-
na oziroma kulturna javnost sta Istro in Dalmacijo te-
meljiteje spoznala že pred vojaško osvojitvijo oziroma 
vključitvijo v okvir tedanjega Italijanskega kraljestva 
v letih 1805/6, in sicer v delu francoskega potopisca 
Josepha Lavalléeja »Voyage pittoresque et historique 
de l‘Istrie et de la Dalmatie par Joseph Lavallée«, Paris 
1802, nastalo na osnovi popotnega dnevnika in grafič-
nih risb slikarja in arhitekta Louisa Françoisa Cassasa, 
ki je leta 1782 potoval po Istri in Dalmaciji. Prevzet od 
naravnih lepot teh pokrajin in številnih kulturno-zgo-
dovinskih spomenikov, je izdelal vrsto slik oziroma 
grafičnih upodobitev ter v svoj dnevnik skrbno beležil 
razne podatke o tamkajšnjih krajih in ljudeh, tiskanje 
tega monumentalnega dela pa je omogočil sam Napo-
leon, v tistem času še prvi konzul republike Francije. 
Nedvomno je s svojim delom L. F. Cassas, ki ga je v 
navedenem delu J. Lavellée dodobra izkoristil, znatno 
približal Istro in Dalmacijo francoski in širši evropski 
javnosti na začetku 19. stoletja.

Dobrih dvesto let kasneje se je Lavalléejevo delo v 
prevodu prof. Lea Lazzarotta pri Mednarodni založbi 
Italo Svevo iz Trsta, pojavilo tudi v italijanskem jeziku 
z naslovom »Viaggio pittoresco e storico nell‘Istria e 
nella Dalmazia«. Navedeno delo, tako v originalu, kot 
v italijanskem prevodu, predstavlja dragocen oziroma 
prvovrsten zgodovinski vir in instrumentarij za spozna-
vanje tako zgodovinske preteklosti kot dragocene ume-
tnostno-zgodovinske in arheološke dediščine vzhodno 
jadranskih dežel. Publikacija večjega formata z odlični-
mi grafičnimi prilogami, izdelanimi po originalih Loui-
sa Françoisa Cassasa, izhaja iz razsvetljenske tradicije 
raziskovanja grške in rimske antike z njenimi dragoce-
nimi spomeniki, ki so oplajali evropski neoklasicizem. 
Po več kot dvesto letih od izida francoskega izvirnika 
(1802), pričujoče delo še vedno vzbuja občudovanje in 

interes tako strokovne kot širše javnosti, bodisi zaradi 
zanimivih geografsko-zgodovinskih opisov, kot odličnih 
grafičnih upodobitev ilustratorja, slikarja in arhitekta 
Louisa Françoisa Cassasa (1756–1827), avtorja drugega 
podobnega dela »Voyage pittoresque de la Syrie, de la 
Phénicie, de la Palestine et de la Basse Egypte«, ki je 
izšlo v Parizu med leti 1799–1804 in po vsej verjetnosti 
vplivalo tudi na izid pričujoče publikacije, kot v svojem 
daljšem predgovoru navaja dr. Antonio Trampus, redni 
profesor sodobne zgodovine na Univerzi Ca‘ Foscari v 
Benetkah.

Akvareli Louisa Françoisa Cassasa, ki so služili kot 
predloge bakrorezcem tedanjega časa in med drugim 
prikazujejo antične ostanke Dioklecijanove palače v 
Splitu, puljske arene z nekaterimi antičnimi spomeniki, 
Piran, Trst, Škocjanske jame in Predjamski grad, se da-
nes hranijo v Londonu in sicer v znamenitem Victoria & 
Albert Museum. Angleško in francosko verzijo Lavalléje-
vega dela med drugim hrani tudi Narodna in študijska 
knjižnica v Ljubljani, knjižnica Pomorskega muzeja v 
Piranu pa zgolj francosko verzijo. Nekoliko nenavadno 
je, da francoskega izvirnika ne najdemo v sicer zelo bo-
gati Grisonijevi knjižnici v Kopru, ki krasi Domoznanski 
oddelek Osrednje knjižnice in hrani 3.288 zvezkov, od 
tega 1.341 v francoskem jeziku, med njimi nekaj podob-
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nih Lavalléejevemu delu.
Med orisi in komentarji navedenega dela, tako na 

slovenskem kot hrvaškem govornem območju, za-
enkrat najdemo daljši komentar zgolj v prispevku D. 
Kečkemeta: »Louis François Cassas in njegove slike 
Istre in Dalmacije 1782« (Rad JAZU, knj. 379, Zagreb, 
1978), medtem ko vrsta Cassasovih akvarelov služi kot 
ilustrativno gradivo v zborniku Napoleon na Jadranu 
/ Napoléon dans L‘Adriatique (ur. Janez Šumrada), ki 
je izšel pri Založbi Annales (Koper – Zadar, 2006) ob 
mednarodnem simpoziju z naslovom »Dvestoletnica 
Napoleonove vladavine ob vzhodnem Jadranu / Bicen-
tenaire du règne de Napoléon en Adriatique orienta-
le«, ki je v organizaciji Univerze na Primorskem (Ko-
per, Slovenija), Sveučilišta v Zadru (Hrvaška), Archives 
nationales de France (Pariz, Francija), Zgodovinskega 
društva za južno Primorsko (Koper, Slovenija) ter Fun-
dacije Tanje in dr. Janeza Šumrade (Ljubljana, Sloveni-
ja), potekal med 8. in 10. decembrom 2005 v Kopru in 
Zadru, nekdanjih središčih beneške in francosko-itali-
janske Istre in Dalmacije.

Dragoceno Lavalléejevo delo je torej v italijanskem 
prevodu po zaslugi založnika Sergia Zorzona, ki je bil 
med drugimi gosti prisoten na predstavitvi omenjenega 
dela v Piranu na sedežu tamkajšnje  Skupnosti Italijanov 
»Giuseppe Tartini«, odslej na voljo tudi širšemu krogu 
bralcev, poznavalcev in ljubiteljev domoznanske litera-
ture. Predstavitev, ki je potekala 1. februarja 2018, sta 
organizirali Društvo za zgodovinske in geografske štu-
dije Piran (Società di studi storici e geografici, Pirano) in 
Skupnost Italijanov Koper (Comunità degli Italiani di Ca-
podistria), delo pa sta predstavila Kristjan Knez in avtor 
predgovora dr. Antonio Trampus. 

Salvator Žitko

Marko Zubak: 
THE YUGOSLAV YOUTH PRESS (1968–1980). STU-
DENT MOVEMENTS, YOUTH SUBCULTURES AND 

ALTERNATIVE COMMUNIST MEDIA. Zagreb, Srednja 
Europa, Hrvatski institut za povijest, 2018, 

372 strani.

Kako težko je v zgodovinopisno razpravo ujeti iz-
muzljive produkte miselnih akrobacij jugoslovanskih 
povojnih generacij, bo vedel vsakdo, ki je brskal po 
mladinskem tisku od konca šestdesetih let dalje in se 
ustavil že pri banalni zagati, kako denimo razvozlati in 
pravilno navesti paginacijo atipičnih strani študentskih 
listov, ko pa se ta simbolno ne drži nobenega utečenega 
reda. Ugotovitev, da se je mladinski tisk že po grafič-
nem dizajnu skušal čimbolj ločiti od »bulvarskega«, kot 
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so mladi novinarji-aktivisti radi posmehljivo rekli osre-
dnjim, po njihovem vse bolj pomeščanjenim časopisom 
in revijam, ne uide niti hrvaškemu zgodovinarju srednje 
generacije Marku Zubaku, ki je tej tematiki posvetil svoj 
doktorski študij na Srednjeevropski univerzi v Budimpe-
šti. Integralni del njegove vzporedne analize mladinske-
ga tiska iz Beograda, Zagreba in Ljubljane predstavlja 
tudi razčlemba drugih nebesednih sestavin teh medijev 
(naslovnic, fotografij, stripov), ki so bili prav tako nabiti 
s sporočilnostjo. Osrednji del knjige, ki je najprej izšla 
v angleški inačici, kmalu pa ji bo sledila še hrvaška, pa 
je seveda namenjen vsebinski razčlembi tega, kako je 
vse bolj neodvisen mladinski tisk v osrednjih treh jugo-
slovanskih univerzitetnih središčih v času poznega so-
cializma artikuliral fenomen revolta v letih 1968–1972 
in kasnejši vznik rokovsko-pankovske subkulture. Glede 
na standarde akademskega okolja, kjer je Zubak opravil 
svoj študij, verjetno ni potrebno poudarjati, da je njego-
vo delo opremljeno z zglednim teorijskim nastavkom, 
kjer najprej prikaže koncept sovjetskega mladinskega 
tiska, potem pa zahodna konceptualna orodja aplicira 
še na jugoslovanski okvir, kjer so tudi mladinski mediji 
odražali ali pa celo še bolj zapletali idiosinkratsko traj-
ektorijo samoupravnega socializma.

Avtor pričujoče knjige skupaj z Ljubico Spasko-
vsko (avtorico knjige The Last Yugoslav Generation: the 
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Rethinking of Youth Politics and Cultures in Late Socia-
lism, 2017) stopa po poti, ki jo je za primer poznega 
sovjetskega socializma pred dobrimi desetimi leti s 
svojo na široko citirano knjigo Everything Was Forever, 
Until It Was No More izkrčil rusko-ameriški antropolog 
Alexei Yurchak, ko je pokazal, kako so mladi Sovjeti bili 
del uradne kulture in istočasno od nje tudi odstopali. 
S tem ko Zubak jugoslovanski mladinski tisk postavlja 
ob bok alternativnim medijem na Zahodu in opisuje 
podobne načine njihovega delovanja, a izpostavlja po-
membno razliko, namreč da je slednji ostal na obrobju, 
jugoslovanski pa se je večkrat prebil v samo središče 
tukajšnjega shizofrenega medijskega prostora, odloč-
no širi prostor obstoječih medijskih študij, vezanih na 
bodisi en bodisi drug hladnovojni ideološki blok. Poli-
tizacija jugoslovanskega mladinskega tiska in nastanek 
samosvoje mladinske javne sfere mu tudi služi za prikaz 
zamegljenosti meje med dovoljenim in prepovedanim 
ter zapletene igre upora in sodelovanja med mladimi 
aktivisti in režimskimi institucijami, na kar kažejo tudi 
izsledki drugih novejših študij o delovanju »samouprav-
nega« kulturnega življenja.

Kar posebej odlikuje Zubakov pristop in je na žalost 
še vedno velika izjema v historiografskem polju nekda-
nje Jugoslavije, je vzporedno (in to zelo natančno) bra-
nje primarnih virov in literature iz Beograda, Zagreba in 
Ljubljane, kar mu omogoča suvereno izpeljavo nekate-
rih sklepov s širšimi implikacijami. Tako za beograjski 
kot za zagrebški mladinski tisk ugotavlja, da je impulz 
junijskih protestov iz leta 1968 razumel na marksisti-
čen način, a iz tega izpeljal nasprotujoče si zaključke. 
Beograjski Student jih je razumel kot klic k družbeni 
enakosti in dokončni uveljavitvi načel socialističnega 
samoupravljanja, zagrebški Omladinski tjednik pa je 
zagovarjal stališče, da se presežek ustvarjene vredno-
sti vrne delavcem, pravzaprav podjetjem, zaradi česar 
je podprl tudi tržno reformo in šele takrat začel uživati 
množično branost ter postal eden izmed glavnih gla-
snikov hrvaške pomladi. Ljubljansko Tribuno medtem 
ni popolnoma nič prizadela zaostrena atmosfera, ki je 
zastrupila poprejšnje solidarnostno vzdušje med beo-
grajskimi in zagrebškimi študentskimi pisci, in je lah-
ko na svojih straneh dokaj mirno, bolj v kulturnem kot 
političnem žargonu, kot pravi zgodovinar, premlevala 
koncepte zahodne nove levice.

Avtor knjige, ki svoje naracije ne gradi samo na obja-
vljenih virih, ampak tudi na precejšnjem številu intervju-
jev s tedanjimi akterji, se dolgo zadrži v Ljubljani tudi v 
naslednjem obdobju, v drugi polovici sedemdesetih let, 
ko opazuje, kako je punk do konca tega desetletja pro-
drl na ključna urbana prizorišča in kakšno vlogo je pri 
tem igral Radio Študent, ki pri svojem posredništvu ni 
skrival namena politizacije te subkulture. Impulz zanjo 
je po Zubaku res prišel od zunaj, saj so bile sledi britan-
ske estetike in ikonografije nezgrešljive, a jim je bila v 
novem okolju pripeta drugačna, na trenutke že povsem 
protirežimska agenda.

Zubak šele na tej točki vidi ključni premik, ki ga je 
mladinski tisk naredil stran od hegemonske samouprav-
ne sfere, kar mu poprej za časa študentskega gibanja ko-
nec šestdesetih in v začetku sedemdesetih po njegovem 
mnenju še ni uspelo, čeprav so že tedaj zlasti v Ljubljani 
veliko razpredali o alternativnih kulturnih modelih. Kot 
po pravilu so mladi idealisti pozivali k prelomu z usta-
ljenimi formami in nosili v sebi esenco utopije, a so po 
Zubaku le redko ponudili oprijemljivo alternativo. Pa 
vendar se lahko na tem mestu vprašamo, ali niso bila 
dovolj drzna že diskutiranja o pluralizaciji, demonstra-
tivna izkazovanje alternativnih življenjskih stilov in dru-
gi ikonoklazmi, ki so pacali po svetleči pripovedi tedaj 
že ostarelih graditeljev socialistične države o stalnem 
napredku, pa čeprav so se pri tem rdeči, a demokratično 
naravnani študenti še vedno izdatno posluževali samou-
pravnega besednjaka?

Grafična shema mladinskega tiska je bila v sedem-
desetih letih še vedno dvobarvna, a za ideje, ki jih je 
prinašal že od konca šestdesetih let, bi lahko rekli, da so 
bili barvite, kar je Zubaku, čeprav je v svojih zaključkih 
morda nekoliko preveč shematičen, uspelo lepo nasli-
kati. In potem, ko razvozlamo način oštevilčevanja stra-
ni člankov iz študentskih listov, nam bo njegova knjiga 
vsakič, ko se v mednarodnem, večkrat pa tudi v doma-
čem okolju trudimo namesto poenostavljanja pokazati 
na pestrost nians jugoslovanskega socializma, v dobro-
došlo pomoč.

Jure Ramšak
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