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Hrvaški zgodovinski revizionizem in antifašizem  
dr. Hrvoje Klasić1.

Trideset let po razglasitvi neodvisnosti in uvedbi 
demokracije se hrvaški družbi, podobno kot 
družbe drugih držav, ki so nastale ob razpadu 
Jugoslavije, ne uspeva spoprijeti z lastno 
preteklostjo. Poleg slabih meddržavnih odnosov 
je posledica tega tudi dejstvo, da so po raznih 
zgodovinskih izkušnjah z »drugimi« največja 
težava Hrvatov danes postali pripadniki lastnega 
ljudstva. Razlogi za tako očitno delitev, ki je 
po mnenju nekaterih že prerasla v »besedno 
državljansko vojno«, se skrivajo v preteklosti.

Nesoglasja glede načina ohranjanja hrvaške 
državnosti in s tem možnosti napredka 
hrvaškega naroda, ki so se pokazala v 19. 
stoletju, so kulminirala z vstopom Hrvatov v 
skupnost z drugimi južnoslovanskimi narodi 
leta 1918. Odnos Hrvatov, predvsem njihovih 
političnih in družbenih elit do Jugoslavije, se 
je v naslednjih sedmih desetletjih gibal od 
optimalnih razvojnih okvirov do »ječe naroda«. 
Glede na vse, kar se je dogajalo pred in po njem, 

je ključni dogodek za razumevanje današnjih 
delitev v družbi druga svetovna vojna. Sanje o 
ustanovitvi samostojne hrvaške države so se 
uresničile 10. aprila 1941. Vendar je že dan po 
prebujanju večini Hrvatov, predvsem Nehrvatov, 
postalo jasno, kako bo videti dejansko stanje. 
Neodvisna država Hrvaška je postala marioneta 
pod vplivom in nadzorom Hitlerjeve Nemčije 
in Mussolinijeve Italije. Fašistični režim, ki ga 
je vzpostavilo ustaško gibanje, je pokorno 
sledil zgledom v Rimu in Berlinu. V nekaterih 
segmentih, kot je teror, mu jih je uspelo 
preseči. V nasprotju s tistim delom hrvaškega 
ljudstva, ki je dejavno stopil na stran fašizma, 
in tistim, ki je pasivno sprejemal realnost, se je 
antifašističnemu partizanskemu gibanju aktivno 
pridružilo veliko število Hrvatov in drugih 
državljanov Hrvaške. To gibanje je kot del velike 
mednarodne koalicije leta 1945 zmagalo in se 
odločilo, da bo prihodnost Hrvaške ponovno 
iskalo v jugoslovanskem eksperimentu, tokrat ne 
v monarhističnem, temveč v republikanskem in 
komunističnem.

Hrvaški zgodovinski  
revizionizem in antifašizem  

dr. Hrvoje Klasić
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Radikalizirana delitev med Hrvati med vojno 
ni izginila z vzpostavitvijo miru. Nasprotno, 
maja 1945 so nekateri pripadniki ustaškega 
gibanja, a tudi tisti Hrvati, ki iz različnih razlogov 
niso hoteli (ponovno) živeti v Jugoslaviji pod 
komunistično oblastjo, emigrirali v tujino, kjer 
so nadaljevali zelo živahno politično življenje z 
namenom ponovne vzpostavitve NDH. Drugi 
del pripadnikov ustaškega gibanja in drugih 
poraženih formacij ter številnih civilistov, ki 
so se odločili za beg pred partizani, ni imel te 
sreče. Ustavljeni na avstrijski meji in vrnjeni 

v Jugoslavijo so doživeli maščevalni bes 
zmagovalcev. Desetine tisočev umorjenih 
in kilometri kolon ujetih so postali močan 
argument, ne le za sovraštvo do vsega 
jugoslovanskega in komunističnega, ampak 
tudi novo seme razdora v hrvaškem narodu. 
Medtem ko sta bila v Jugoslaviji omemba 
in preizpraševanje te teme v izgnanstvu 
prepovedana, je »bleiburška tragedija« postala 
edini spomin na vojno. Z drugimi besedami, 
povojni zločini so bili v Jugoslaviji zanemarjeni, 
medtem ko je emigracija pozabila na tiste 
zločine, ki so bili storjeni v štirih letih vojne. 
Namesto dialoga in spoprijemanja s preteklostjo, 
kar bi pomenilo minimalno empatijo do druge 
strani, je vsak gojil izključno svojo zgodovinsko 
resnico. Glavne značilnosti obeh »resnic« so bile 
ideologiziranje, tendencioznost in selektivnost.

Konec komunističnega sistema in jugoslovanske 
federacije na začetku 90. let prejšnjega stoletja 
na eni strani ter oblikovanje samostojne Hrvaške 
pod okriljem parlamentarne demokracije 
na drugi strani sta odprla vrata velikim 
pričakovanjem. Eno od njih se je nanašalo 
na povsem nov pristop k preučevanju in Hrvaški zgodovinski  

revizionizem in antifašizem  
dr. Hrvoje Klasić
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poučevanju hrvaške zgodovine. Predvsem na 
vse tiste zgodovinske teme, ki so bile do takrat 
zapostavljene ali zamolčane. Toda tako kot 
v številnih drugih primerih je demokratična 
tranzicija naletela na številne ovire. Prva in 
najpomembnejša je bila vojna. Čeprav je 
bil prenos oblasti na Hrvaškem neboleč in 
civiliziran, proces izstopa iz Jugoslavije ni šel 
gladko. Hrvaška se je, ne po svoji volji,  morala 
boriti za državno neodvisnost z orožjem. Na 
žalost so radikalna nacionalistična in vnetljiva 
gesla, s katerimi je propagandni stroj Slobodana 
Miloševića leta zbiral in mobiliziral Srbe iz vse 
Jugoslavije, kmalu dobila svoj ekvivalent na 
hrvaški strani. Svoboda govora in sposobnost 
izražanja hrvaških nacionalnih interesov sta vse 
bolj dobivala nacionalistični značaj. Dejstvo, da 
se je Hrvatom, da se osamosvojijo, (spet) znašel 
na poti Beograd, je še dodatno podžgalo staro 
hrvaško-srbsko sovraštvo. Položaj, v katerem 
imajo Hrvati proti sebi Srbe, Jugoslavijo, 
komunizem in JLA, je popolnoma ustrezal (re)
pozicioniranju ustaškega gibanja, ki je že imelo 
tradicijo odpora in zmage nad istimi sovražniki.

Povratniki iz emigracije, predvsem tisti, ki so 
bili povezani s pripadniki »izvirnega« ustaškega 

gibanja, so dali veter v jadra za vse bolj odprto 
»ustaško gibanje« v hrvaški družbi. Njihova 
resnica o drugi svetovni vojni, Neodvisni državi 
Hrvaški, tragediji, ki se je zgodila po njenem 
razpadu, a tudi odgovornostih in zločinih 
zmagovalcev, je končno dobila priložnost 
postati uradna različica hrvaške zgodovine. 
In kar je še pomembneje, močno sredstvo 
motivacije v grozeči vojni. Po petinštiridesetih 
letih sta ustaška poveljnika Rafael Boban in 
Jure Francetić znova postala heroja, s katerimi 
so se poistovetili mladi hrvaški branilci, uradni 
ustaški pozdrav »Za dom – pripravljeni« je postal 
neuraden, a vse bolj uporabljen vojni pozdrav 
in vzklik, medtem ko se je z ustaškimi pesmimi 
dvigovala morala in so grozili nasprotniku. 
Kmalu je sledilo poimenovanje ulic po ustaških 
funkcionarjih, prevrednotenje ustaškega 
gibanja in NDH v zgodovinskih učbenikih, Hrvaški zgodovinski  

revizionizem in antifašizem  
dr. Hrvoje Klasić
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minimiziranje in celo zanikanje 
ustaških zločinov ter podeljevanje 
državnih pokojnin pripadnikom 
ustaške vojske. Glorifikacija 
ustaškega gibanja je preraščala iz 
zakonsko prepovedanega dejanja v 
dejanje dokazovanja in izkazovanja 
lastnega domoljubja. Tako kot leta 
1941 so se »ustaši« tudi leta 1991 
borili za hrvaške nacionalne interese 
ter proti velikosrbski hegemoniji 
in ateističnemu komunizmu. Revizija oziroma 
natančneje ponovna potrditev vloge ustaškega 
gibanja v hrvaški zgodovini je nujno vodila v 
revizijo oziroma, milo rečeno, obsodbo vseh, 
ki so kdaj in kakor koli nasprotovali ustaškemu 
gibanju. Posledično so Jugoslavija, Srbi, partizani 
(JLA) in komunisti zasedali ključna in najvišja 
mesta na seznamu sovražnikov hrvaškega 
naroda. Demonizacija njegovih nasprotnikov 
je potekala skoraj na enak način kot afirmacija 
ustaštva. Na ulicah so ukinjali imena padlih 
partizanskih borcev, rušili spomenike NOB, iz 
knjižnic umikali knjige v cirilici, grozili srbskim 
državljanom in jih nadlegovali, medtem ko so 
socialistično obdobje prikazovali kot izključno 
zločinsko in protihrvaško.

Trend revizionizma in negacionizma, 
ki je bil vzpostavljen v zgodnjih 
devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja, je bil v naslednjih tridesetih 
letih različno intenziven, vendar 

se ni nikoli popolnoma ustavil. Politične in 
družbene elite, desne in leve, so ga največkrat 
ignorirale in relativizirale ter tako prispevale k 
njegovi normalizaciji v javnem prostoru. Takšen 
pristop je pustil najbolj daljnosežne posledice 
pri tistih, od katerih pričakujemo, da bodo še 
naprej gradili hrvaško družbo v demokratičnem 
in državljanskem duhu. Odraščanje v ozračju, 
v katerem politiki antifašizem razglašajo za 
frazo in NDH za izraz zgodovinskih stremljenj, 
v katerem pevci poveličujejo ustaške zločine 
in zločince ter športniki delijo lekcije o ustaški 
ikonografiji, je povzročilo pozitiven odnos 
mladih do tega najtemnejšega obdobja hrvaške 
zgodovine. Njihova strpnost do režima, ki je 
pred sedemdesetimi leti ljudi delil na zaželene 
in nezaželene, deloma danes pojasnjuje njihovo 
vse večjo nestrpnost do drugih in drugačnih.

Hrvaški zgodovinski  
revizionizem in antifašizem  

dr. Hrvoje Klasić
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Spoprijemanje s preteklostjo ni lahek ali 
prijeten proces. Vendar je potreben. Izkušnje 
nas učijo, da z zanemarjanjem in zanikanjem 
dogodkov le-ti ne bodo izginili ali bodo 
pozabljeni. Nasprotno, subjektivni in selektivni 
spomin jim bo sčasoma dal lastnosti, ki jih v 
resnici nikoli niso imeli. Ne glede na to, ali gre 
za omalovaževanje neuspeha ali pretiravanje 
uspeha. Dogodke iz preteklosti moramo 
nenehno preučevati in kritično analizirati, ne pa 
jih poskušati spreminjati in prilagajati lastnim 
interesom, bodisi individualnim 
bodisi kolektivnim. Glede na 
slednje povedano je očitno, 
da zgodovinski revizionizem 
vedno bolj govori o trenutku, 
v katerem se govori, kot 
o trenutku, o katerem se 
govori. Če vemo, katere 
vrednote revizionisti na 
Hrvaškem napadajo v zadnjih 

dvajsetih letih in katere branijo hrvaško 
družbo, obstajajo razlogi za zaskrbljenost. Kajti 
monolog namesto dialoga in ekskluzivnost 
namesto večperspektivnosti ne spodbujata 
spoprijemanja, temveč obračun s preteklostjo. 
In kot kaže, bo tako tudi glede sedanjosti in 
prihodnosti.

Hrvaški zgodovinski  
revizionizem in antifašizem  

dr. Hrvoje Klasić
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Od svastike do prašičje glave, od izenačitve do  
zamenjave vlog storilca in žrtve ter od revizije do odpora  

dr. Oto Luthar
2.

Spremembe v interpretaciji slovenske zgodovine 
sredi 20. stoletja sem za lažje razumevanje 
razdelil na tri dele.

V vsakem delu bom poskušal na temelju 
fotografskega materiala opozoriti na razvoj 
dogodkov in spremembe v videzu ter postavitvi 
spomenikov, posvečenih drugi svetovni vojni, 
ki odražajo glavne spremembe v interpretaciji 
odporniških in kolaboracijskih gibanj v drugi 
svetovni vojni v Sloveniji.

Že na začetku moram opozoriti, da moja 
predstavitev ne govori o konkretnih dogodkih 
iz preteklosti, ampak o politiki preteklosti. Med 
drugim tudi zato, ker je politika preteklosti 
že nekaj časa krojila interpretacijo dogodkov 
v Sloveniji med letoma 1941 in 1945. To 
seveda ne pomeni, da moji kolegi tega 
obdobja intenzivno ne raziskujejo. Nasprotno, 
njihovo znanje že dvajset let ni deležno 

toliko pozornosti v javnem življenju, kot so ga 
pritegnile revizionistične intervencije, katerih 
glavni cilj je radikalna politična interpretacija. 
Poleg tega so spomini bork in borcev, 
taboriščnic in taboriščnikov, spomini, ki so bili 
štiri desetletja po vojni del javnega spomina, 
v zadnjem desetletju v veliki meri zasenčili 
spomine na kolaborante in druge »žrtve 
komunizma«.

V prvem delu z naslovom od izenačitve do 
zamenjave vlog žrtve in storilca bom govoril o 
nastanku vzporedne zgodovinske krajine, ki je 
začela nastajati pred slovensko osamosvojitvijo.

Tukaj mislim na spomenike v spomin na umrle 
ali po vojni pobite pripadnike vaške straže 
oziroma Milizie Volonatarie Anticomuniste in 
domobrance, kot se v veliki večini primerov 
imenujejo žrtve komunističnega nasilja.

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Večino teh spomenikov najdemo v osrednji 
Sloveniji oziroma na Dolenjskem, kjer je bilo 
domobransko gibanje najmočnejše, nekaj jih 
je tudi na Gorenjskem, kjer so delovale enote 
Gorenjskega domobranstva. Pri tem opozarjam, 
da so slovenski vojaki Wehrmachta, nameščeni 
na vzhodni fronti, pogosto končali v Gorenjskem 
domobranstvu, ki so težke razmere ruskega 
bojišča z veseljem zamenjali za služenje 
vojaškega roka doma.

Žal je pri analizi omenjenih spomenikov 
nemogoče oceniti, v kolikšni meri so to 
intimni spomini na družine po vojni umrlih 
in pobitih ter v kolikšni meri so bile njihove 
družine delno prisiljene postavljati spomenike. 
Za odgovor na ta vprašanja bi morali imeti 
sredstva za resne raziskave. Vendar je dejstvo, 
da se ljubljanska nadškofija nikoli ni formalno 
strinjala s tem, da se na župnijskih pokopališčih 
postavljajo le »domobranske farne plošče« 
oziroma »domobranske župnijske plošče«. V 
primeru postavitve tovrstnih plošč bi bilo treba 
na njih oziroma ob njih najti imena drugih 
žrtev, torej partizank in partizanov oziroma 

aktivistk in aktivistov. Sedanje stanje kaže, da 
domači duhovniki takih navodil nadškofije niso 
upoštevali.

Ime farna plošča oziroma »župnijska plošča« 
se je začelo uporabljati sredi devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Nato je Slovenska 
zaveza – društvo, ki skuša ohraniti spomin 
na domobranstvo tako, da ga predstavlja 
kot protikomunistično gibanje in zagovarja 
tezo o »funkcionalnem sodelovanju« – začela 
načrtovati njihov nastanek in usklajevati njihovo 
nameščanje.

Vsekakor je bilo konec drugega desetletja tega 
stoletja v osrednji Sloveniji, na Dolenjskem 
in Gorenjskem, že več kot 220 tovrstnih 
spomenikov različnih velikosti. Med njimi izstopa 
spomenik v Grahovem, saj prav ta spomenik 
opozarja na zamenjavo vlog. Na njem, namreč, 
(med drugim) piše naslednje: 

»Na tem mestu so leta 43’ odred domobranske 
slovenske vojske ... pobili komunisti, bratje po rodu, 
tujci po mislih.«

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Desakralizacija judovskega dela osrednjega 
ljubljanskega pokopališča Žale je že napovedala, 
da bodo nekateri v novi državi razmišljali o 
obnovi spomenikov, a tudi o celotni kulturi 
spominjanja. Kmalu po osamosvojitvi Slovenije 
so »neznani storilci« na večino grobov narisali 
svastike.

Določeni predstavniki družboslovja so se na to 
odzvali z naivno razlago, da gre za vandalizem, 
ki smo ga uvozili iz tujine. Da gre preprosto 
za huliganstvo in da v Sloveniji ne moremo 
govoriti o antisemitizmu. To je bila zelo naivna 
interpretacija, kot kažejo kasnejše raziskave, 
ki razkrivajo tipičen antisemitizem brez Judov, 
ki ga srečujemo tudi v Avstriji. Poleg tega je 
relativizacija tega začetnega revizionizma s 
strani družboslovja spregledala prihajajočo 
rehabilitacijo vojnih zločincev, torej »odpravo 
[njihove] obsodbe«, ki se je zgodila po letu 
2013. Predvsem gre za rehabilitacijo Gregorija 
Rožmana, ki je Slovence pozval k vstopu v 
MVAC in enote domobrancev, ter spomin 

na Leona Rupnika, poveljnika slovenskih 
domobrancev. Za vse, ki niste seznanjeni s 
podrobnostmi slovenskega vojnega konteksta, 
moram tukaj ponoviti, da so bile domobranske 
enote sestavni del policijskih enot Wehrmachta 
in tako neposredno podrejene nemški vojski. 
Temu je ustrezala tudi njihova prisega Hitlerju 
spomladi 1944. Domobranci so od okupacijskih 
oblasti poleg oblačil in orožja prejeli tudi plačo 
in celo otroški dodatek ter ustrezno število dni 
dopusta glede na položaj.

Oskrunjenju judovskih spomenikov je sledilo 
preimenovanje ulic in trgov v nekaterih 
pokrajinah in mestih. Titova cesta v Ljubljani je 
postala Slovenska, medtem ko je Titov trg ostal 
v Kopru in Postojni. Ostala je tudi Titova cesta 
oziroma ulica v Mariboru, Logatcu, Ilirski Bistrici, 
Novem mestu, Radečah, Tolminu, Velenju, Celju, 
Lendavi, Ormožu, Hrastniku, Slovenj Gradcu, 
Kranju, Slovenski Bistrici in Jesenicah ...

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Uničenje partizanskih spomenikov v 
Sloveniji je redek primer, sploh v primerjavi s 
Hrvaško. Vendar je bilo v zadnjih petih letih 
uničenih več partizanskih spomenikov kot v 
celotnem obdobju med leti 1991 in 2015. 
Po mojih podatkih je bilo do zdaj namenoma 
poškodovanih največ deset spomenikov, 
med njimi tudi spomenik Borisu Kidriču v 
Kidričevem. Storilci so mu doprsni kip zamenjali 
s prašičjo glavo. Do takrat so bile prašičje glave 
postavljene le pred gradbiščem ljubljanske 
džamije.

Po drugi strani so pravkar opisani dogodki v 
zadnjih desetih letih naleteli na presenetljiv 
in predvsem spontan odpor. Začetke tega 
odpora je mogoče zaslediti v vaseh na tako 
imenovanem matičnem Krasu, torej na planoti, 
ki se razteza od Sežane in Divače na jugu do 
Vipavske doline na severu. Gre za območje, 
ki je bilo med drugo svetovno vojno pod 
italijansko oblastjo, zato so se predniki sedanjih 
prebivalcev zgodaj srečali s fašistično vlado. 
Zato njihovi potomci težko sprejmejo radikalno 
razlago dogajanja po letu 1941.

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Občutek nemoči na eni strani in stališče, da 
v samostojni državi ni razloga za obnavljanje 
spomina na odporniško gibanje na drugi strani, 
je trajalo približno deset let, v katerih ni bilo 
več tradicionalnih komemoracij. Kmalu po 
letu 2000, najkasneje v zadnjih 10, 15 letih, 
je malodušje in brisanje spominov zamenjala 
spontana skrb za spomenike in obnavljanje 
tradicionalnih srečanj. Obnovili so ne le spomin 

na padle borce, ampak tudi spomin na poboje 
civilnega prebivalstva. Ker se je podobno že 
zgodilo v Istri, ste verjetno nekateri seznanjeni 
z okupatorjevim požiganjem hiš in gospodarskih 
poslopij skupaj z njihovimi prebivalci ... Na Krasu 
in v Brkinih, Brdih in Vipavski dolini so vsaj trije 
takšni kraji, kjer se v preteklih letih obeležuje 
spomin na požige vasi.

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Med takšno vrsto odpora sodi tudi obnova napisa TITO na južni 
strani Trstelja, najvišjega hriba goriškega Krasa, ki so ga lani 
obnovili domačini različnih generacij. Letos so skrbno posekali 
zaraščeno grmovje, kar kaže, da ne gre le za kratkotrajni aktivizem.

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da so oziroma smo 
vsi tisti, ki govorimo proti opisani dehistorizaciji, označeni kot 
zagovorniki totalitarizma, levi fašisti ali v najboljšem primeru 
jugonostalgiki. Posebna zanimivost takšnega označevanja je, da 
nas v teh vlogah predstavljajo tisti, ki so bili zvesti spremljevalci 
tistega dela socializma, ki bi mu lahko rekli komunistični režim. 
Mislim na sedanjega predsednika vlade Janeza Janšo in Vinka 
Gorenaka, enega od državnih sekretarjev v njegovem kabinetu. 
Poleg tega se je ideološki spreobrnitvi pridružilo še nekaj sto 
javno prepoznavnih članov Slovenske demokratske stranke, ki jim 
hkrati uspe podpirati trdi antisemitizem in izraelsko politiko na 
okupiranih ozemljih ... A to je že druga zgodba.

Od svastike do prašičje glave, od izenačitve  
do zamenjave vlog storilca in žrtve  

ter od revizije do odpora  
dr. Oto Luthar
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Nastajajoče oblike revizionizma v bosansko- 
hercegovskem zgodovinopisju in javnem diskurzu   

mag. Dino Dupanović
3.

Čeprav se je proces reinterpretacije preteklosti 
druge svetovne vojne začel deloma v času 
SFRJ, je v vojni v letih 1992–1995 dobil veliko 
izrazitejšo obliko, nato se je nadaljeval po vojni. 
Revizija preteklosti, ki se je začela z namenom 
nacionalne homogenizacije etničnih skupin 
na območju zdaj nekdanje SFRJ, je ponudila 
nekaj novejših, nepokvarjenih pogledov, 
ki so prejšnje dosežke jugoslovanskega 
zgodovinopisja večinoma interpretirali kot nekaj, 
kar temelji zgolj na indoktrinaciji. V bosansko-
hercegovskem zgodovinopisju je obstajala težnja 
po emancipaciji muslimanskih vojaških formacij 
iz druge svetovne vojne v novo obliko, in sicer 
kot borcev za narodne duše. Krizni trenutki, 
ki jih povzročajo naraščajoče medetnične 

napetosti v Bosni in Hercegovini, so terjale, kot 
jih je opredelil Ernst Cassirer – nove politične 
mite oziroma načrtovane mite. Takšni miti 
niso nastali sami od sebe, torej niso bili divji 
nenadzorovani sadeži. Novi miti so postali 
umetne tvorbe, ki so si jih izmislili zelo spretni in 
zviti mojstri. Vlogo spretnih in zvitih mojstrov so 
pogosto prevzeli zgodovinarji, ki so se prilagajali 
različnim oblikam nacionalistično usmerjenih 
skupin. V takih trenutkih so zgodovinarji 
največkrat postali sredstvo za izpolnjevanje 
vnaprej zastavljenih ciljev skupin, ki so se jim 
priklanjali.

Nastajajoče oblike revizionizma v  
bosansko-hercegovskem zgodovinopisju  

in javnem diskurzu  
mag. Dino Dupanović
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Glede na to, da so 
nacionalne delitve v SFRJ 
na začetku vojne leta 1992 
v veliki meri temeljile na 
delitvah iz druge svetovne 
vojne, je ta zgodovinski 
dogodek našel posebno 
mesto med zgodovinarji, 
ki so si prizadevali 
uničiti prejšnje dosežke 
zgodovinske znanosti. 
Resnici na ljubo so nekateri 
dogodki iz preteklosti terjali 
ponujanje novih stališč, kar 
je navsezadnje končni cilj 
znanosti in osnova njenega 
napredka – dvom o 
prejšnjih dosežkih. Nekateri 
od teh novih pogledov 
so temeljili na selektivnosti zgodovinskih virov 
in odsotnosti večdimenzionalnih interpretacij 
le-teh, zato so se raziskovalci sami ujeli v 
metodološko past subjektivne interpretacije 
preteklosti, kar je bil v osnovi njihov glavni 
argument za postjugoslovansko zgodovinopisje. 
Heroji in zločinci iz druge svetovne vojne so 
služili kot svetilnik nacionalne prihodnosti 

in za namen nacionalne homogenizacije 
konec osemdesetih in zgodnjih devetdesetih 
let prejšnjega stoletja. Državni etatizem 
na družbeno-kulturnem področju, ki ga 
jugoslovansko zgodovinopisje pogosto očita, 
so v veliki meri posnemali zgodovinarji, ki so 
morali zgodovino pisati na novo. Obnavljanje 
spominov na drugo svetovno vojno v Bosni in 
Hercegovini je bilo in je še vedno v nekaterih 
krogih družbeno zaželeno, a z drugačnim izidom 
kulture spominjanja.
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Za boljše razumevanje razmer oziroma 
družbenega kaosa, v katerem so takšni naslovi 
nastali, bi se bilo najbolje obrniti na odličen 
opis dojemanja vojnega obdobja v bosansko-
hercegovski družbi. Večinoma je mogoče 
govoriti o različnih pogledih. Na splošno se 
trdi, da Hrvati nimajo pozitivnega odnosa do 
partizanske zmage in da pretirano poudarjajo 
represijo nad hrvaškim prebivalstvom med 
drugo svetovno vojno. Srbi v Bosni in 

Hercegovini ter Srbiji imajo spet dve nasprotni 
si stališči. Nekateri podpirajo partizansko 
gibanje, medtem ko imajo drugi raje četniške 
organizacije. Načelo delitve je enako prevladi 
teh gibanj na terenu med drugo svetovno vojno. 
Enako je pri Bošnjakih, med katerimi nekateri 
menijo, da je bilo partizansko gibanje odrešitev 
pred četniškimi in ustaškimi poboji, drugi se 
pritožujejo nad partizani, da niso nič drugega 
kot četniki, ki so kokarde pred koncem leta 
zamenjali s petokrakimi zvezdami.

Nastajajoče oblike revizionizma v  
bosansko-hercegovskem zgodovinopisju  
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Zdi se, da dogodki v pretekli drugi svetovni vojni 
v Bosni in Hercegovini od leta 1995 niso preveč 
pritegnili pozornosti bosansko-hercegovskih 
zgodovinarjev. Razlogov za takšen (ne)pristop je 
več, medtem ko so v ospredju težave družbene 
kompleksnosti bosansko-hercegovske družbe.

Tako je na vzorcu najresnejše bosansko-
hercegovske zgodovinske revije »Prilozi« avtor 
leta 2012 izdane knjige »Historiografija v Bosni 
in Hercegovini« profesor Husnija Kamberović 
prišel do zaključka, da sta v petih letih izšla le 
dva prispevka s tematiko o drugi svetovni vojni.
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in javnem diskurzu  
mag. Dino Dupanović



Okrogla miza “Zgodovinski revizionizem na postjugoslovanskem prostoru”

18

Vendar je v zadnjih letih izšlo več pomembnih 
publikacij, ki poudarjajo dogodke iz druge 
svetovne vojne. Če je treba tem delom kar koli 
ugovarjati, je to, da so bila rezultat dela tujih 
zgodovinarjev in ne domačih zgodovinarjev, 
od katerih se je res pričakovalo veliko več. 
To so knjige naslednjih avtorjev: Mark 
Attila Hoare, Bosanski muslimani v drugi 
svetovni vojni, Max Bergholz, Nasilje kot 
generativna sila: identiteta, nacionalizem in 
spomin v eni balkanski skupnosti ter knjiga 
ameriške zgodovinarke Emily Greble, Sarajevo 
1941–1945 – Muslimani, kristjani in Judje v 
Hitlerjevi Evropi. K temu je treba dodati še 
dve pomembni knjigi domačega zgodovinarja 
Ivice Šarca, Kultura selektivnega spomina in 
Metastaze ene revolucije. Vsem omenjenim 
publikacijam je skupen inventiven pristop k 
dojemanju preteklosti, pretežno skozi prizmo 
kulture spomina in analize dogajanja na mikro 
ravni skupnosti. Ni dvoma, da so te knjige 
v bosansko-hercegovski javnosti sprožile 
številne razprave, in sicer do te mere, da so 

bile nekatere celo razglašene za revizionistične 
knjige, in celo do te mere, da se nekateri od 
omenjenih dogodkov niso zgodili na tak način. 
Vendar je dotik nekaterih sivih področij, kot je 
v intervjuju poudarila Emily Greble, nujen za 
bosansko-hercegovsko zgodovinopisje, ki naj 
bi se oddaljilo od ustaljenih oblik pisanja in 
opazovanja dogodkov druge svetovne vojne.

Vendar razvoj zgodovinopisja o dogodkih 
iz druge svetovne vojne ne sledi razvoju 
valorizacije le-teh dogodkov in njihove 
interpretacije v javnosti. Zdi se, da je 
vrednotenje dogodkov in posameznikov 
iz druge svetovne vojne v javnosti veliko 
nazornejše. Tako se je leta 2004 začela 
pobuda za preimenovanje Titove ulice v 
Ulico Alije Izetbegovića, a se to na koncu ni 
zgodilo. Številni Sarajevčani so nato izrazili 
nezadovoljstvo nad poskusom poimenovanja 
glavne sarajevske ulice po prvem predsedniku 
Republike BiH. Podobni dogodki so bili 
zabeleženi pred kratkim, ko naj bi sarajevsko 
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letališče poimenovali po Aliji Izetbegoviću, kar 
je bilo na koncu suspendirano. Pomembno je 
omeniti, da so se tovrstni dogodki v Bosni in 
Hercegovini sprožili vzporedno s podobnimi 
dogodki na Hrvaškem, ko je bilo zagrebško 
letališče poimenovano po Franju Tuđmanu. 
Ko so pred nekaj leti v Zagrebu odstranili Trg 
Josipa Broza Tita, se je v Bosni in Hercegovini 
le nekaj dni pozneje sprožila pobuda SDA 
(izrazito probošnjaška narodna stranka) za 
preimenovanje glavne ulice v Sarajevu, ki je 
imenovana po Titu. Do tega ni prišlo.

Priklic in vračanje v javni prostor osebnosti iz 
druge svetovne vojne, ki so se jih spominjali kot 
kolaborantov fašistične in nacistične oblasti, so 
zabeležili tudi v nekaterih drugih mestih v Bosni 
in Hercegovini. V primerjavi s Sarajevom, kjer 
je obstajala kritična masa, da se to prepreči, se 
kaj takega v manjših mestih ni zgodilo. Tako si je 
Husein efendi Đozo, esesovski oficir, katerega 
prijatelji so fašisti, kot je Mile Budak, prislužil 
čast, da so po njem poimenovali šolo v Goraždu. 
Svoj prostor je našel tudi Mile Budak, a na 
mostarskih ulicah skupaj z Juro Francetićem, 

poveljnikom ustaške črne legije. V Sarajevu 
je bilo na pobudo skupine zgodovinarjev 
in akademikov onemogočeno imenovanje 
šole po Mustafi Busuladžiću, ki po mnenju 
bošnjaške radikalne elite predstavlja mučenika 
in intelektualca, ki je bil po drugi svetovni vojni 
ubit brez sojenja zaradi besednega delikta. 
V bistvu je bil sodelavec fašističnih sil, ki je v 
drugi svetovni vojni hvalil izginotje Judov iz 
Sarajeva, poleg tega je retrogradno gledal tudi 
na emancipacijo žensk.
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Nastajajoče oblike revizionizma v  
bosansko-hercegovskem zgodovinopisju  

in javnem diskurzu  
mag. Dino Dupanović

V drugih delih Bosne in Hercegovine se v 
zadnjih letih pojavlja manipulacija s številom 
žrtev iz druge svetovne vojne in valorizacija 
določenih gibanj. Takšen pojav lahko 
najočitneje opazimo v kulturi spominjanja 
na spomeniško kulturo, ki je v tej deželi 
izjemno razširjena. Tako je bilo ugotovljeno, 
da politične elite iz bosansko-hercegovske 
entitete Republika Srbska tovrstne dogodke 
iz preteklosti izkoriščajo za namen nacionalne 
homogenizacije. Med zadnjim obiskom 
spominskega kompleksa Garavice pri Bihaću, 
kjer je bilo ubitih veliko lokalnih Srbov, je eden 
od političnih vodij te entitete dejal: »Garavice 
so v socialističnem sistemu bile nepošteno 
zanemarjene. Takrat je bilo zanemarjeno vse, kar 
je bilo srbsko. Srbske žrtve so minimalizirane, 
pozabljene, grobovi, ki se razprostirajo po 
državah, kjer živijo Srbi, še vedno govorijo v 
tišini. Komunistični režim je te srbske žrtve 

označil za žrtve fašizma, ne da bi opredelil 
narod in vero, vse zaradi lažnega bratstva 
in enotnosti. Tukaj so pobijali pravoslavne 
Srbe, samo zato, ker so bili pravoslavni Srbi. 
Naša dolžnost je povedati pravo resnico.« 
Čeprav so Garavice eden izmed največjih 
spomenikov ubitim Srbom v BiH, se zdi, da 
kaj takega ni dovolj za zadovoljitev novih 
političnih elit. Podobne dogodke, le v nekoliko 
drugačni obliki – skrunjenje, so zabeležili v 
Mostarju, večetničnem mestu, kjer je skrunitev 
partizanskega pokopališča, mojstrovine Bogdana 
Bogdanovića, skorajda vsakdanja stvar. Risanje 
ustaških simbolov je za lokalne oblasti nerešljiva 
težava.
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