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Ti pozabiš nekaj, jaz pozabim nekaj. In potem 

ni bilo nič.
(Carlo Spartaco Capogreco)



• Zgodovinska zavest se oblikuje predvsem 
skozi  osebni in družinski spomin,  politične 
in druge javne in še posebej spletne razprave 
o preteklosti, le v manjšem delu pa skozi 
strokovno in znanstveno literaturo oz. skozi 
šolski sistem, na katerega lahko 
zgodovinopisje vsaj deloma vpliva. 

• Zgodovina je v Sloveniji  sestavni del 
politike, npr. pri temah, kot so 
narodnoosvobodilni boj, bratomorna vojna, 
povojni poboji, obdobje socializma in 
osamosvojitev. 





Razširitev Evropske unije ni  vanjo 

vnesla le izrazito pozitivnih procesov, 

ampak tudi mnoge travme, ki so jih s 

sabo prinesle nove članice, ki želijo 

svoje  interne probleme pri vrednotenju 

preteklosti razširiti na celotno EU in 

tako  znotraj lastnih  držav legitimizirati 

svoj pogled na zgodovino.



Evropa ne bo združena, če ne bo 

sposobna oblikovati enotnega pogleda 

na svojo zgodovino

(Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o 

evropski zavesti in totalitarizmu) 



Poleg vojn nas združujejo samo še simboli.

(Umberto Ecco)



• Evropska unija ima za zgodnja združevalca dva 

Karla. Enega iz zgodnjega obdobja fevdalizma 

in drugega iz novega veka: Karla Velikega in 

Karla V.

• Karel I. Veliki (Charlemagne) je bil  frankovski 

kralj (768 - 814) in  nato  rimski cesar (800 -

814), za prestolnico si je izbral Aachen. Nasilno 

je pokristjanil velik del Evrope in uvedel fevdalni 

red, na svojem dvoru pa zbiral tedanje 

učenjake. Zanj se pogosto uporablja ime  rex 

Europeae, evropski kralj. 



Karel V. iz rodbine Habsburžanov  je bil španski kralj 
(1516-1556)  in nemški cesar  (1519- 1556), nekaj časa je bil 
tudi avstrijski nadvojvoda, rojen v belgijskem Gentu. 
Bojeval se je proti Francozom, oplenil Rim, skušal 
zaustaviti turški prodor v Evropo, bil je tudi imperialni 
vladar (osvojitev Mehike, Peruja, Tunizije). Goreč katolik je 
z wormškim ediktom leta  1521 izobčil Martina Luthra in 
prepovedal širjenje njegovih del, premagal protestante,  a 
je bil leta 1555 prisiljen sprejeti augsburški verski mir 
(načelo, da se morajo podložniki ravnati po veri vladarja  
(cuius regio eius religio).  Na koncu je odstopil in je zadnja 
leta preživel  v Royal Monastery of Yuste, v Španiji. 

Po  Karlu Velikem je poimenovana evropska mladinska 
nagrada za projekte, ki  naj bi spodbujali evropsko razumevanje 
in razvoj skupne evropske identitete. Po Karlu V. pa  prestižna 
nagrada   (Charles V European Award)  za širjenje kulturnih in 
zgodovinskih vrednot Evrope in za zasluge pri združevanju 
Evropske unije. Za obema stoji Evropska komisija  (Nagrado 
Karel V sicer formalno podeljuje The European Academy of 
Yuste Foundation).



Slavljenje tovrstnih  »evropskih korenin« je  
problematično z več vidikov in zbuja močan 
dvom v »evropsko identiteto«.  Slavi 
katolicizem, je usmerjeno  proti protestantizmu 
in seveda proti islamizmu (v konkretnem jeziku 
proti Turčiji kot članici EU). Sklicuje se na 
fevdalno tradicijo, kar v današnjih časih 
simbolno pomeni združevanje od zgoraj. 
Korenine išče v  Evropi  daleč pred 
oblikovanjem narodov; vladarji, na katere se 
sklicuje, so bojevali vojne proti drugim v Evropi 
in zasužnjevali svet.



Komplicirano večtirno povezovanje 
zahodnega dela Evrope znotraj 
konteksta hladne vojne in dominacije 
ZDA v tem delu sveta  se kaže tudi v 
dveh praznovanjih, ki naj bi 
simbolizirala mir in združevanje: v   
Evropskem dnevu 5. maja za Svet 
Evrope, ustanovljen leta 1949 in 9. maju 
kot  Schumanovem dnevu v spomin na 
njegovo deklaracijo iz leta 1950, ki naj 
bi simbolizirala ustanovitev sedanje  
EU. 



• Evropska zastava je  hkrati zastava 
Sveta Evrope in Evropske unije, 
uradno ni  zapisana v nobenem aktu.  
Dali so jo v evropsko ustavo iz leta 
2004, ki pa je, z referendumi v Franciji 
in na Nizozemskem propadla. 

• Zastavo si je v osnovi izmislil risar  
Arsène Heitz, sicer  delavec v poštni 
službi Sveta Evrope. Dvanajst zvezd 
na modri podlagi je prevzel iz 
svetniškega sija  device Marije, 
konkretno iz rozete, ki jo je Svet 
Evrope v začetku petdesetih let 
daroval katedrali v Strasbourgu. 
Osnovno  zamisel je nato končal Paul 
Michel Gabriel Lévy, bivši taboriščnik 
in vodja informativne službe v Svetu 
Evrope.

• Po novodobni interpretaciji naj bi 
simbolizirala ideje enotnosti, 
solidarnosti in harmonije med ljudmi 
in narodi.

http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=i

mage&fr=yfp-t-900&va=Rose+Window+cathedral+strasbourg

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbols_of_Europe



Besedilo za himno, Odo radosti  (v izvirniku Ode an 
die Freude), je besedilo leta 1785 napisal  nemški 
pesnik Johann Christoph Friedrich von Schiller. 
Pesem je  slavila bratstvo in enotnost vsega 
človeštva in nima zveze z Evropo in njenim 
povezovanjem. Schiller pesmi ni ravno cenil, imel jo 
je za utopično.  Leta 1824  jo je kot del devete 
simfonije uglasbil Ludwig van Beethoven. Svet 
Evrope jo je kot svojo himno sprejel leta 1972, 
kasneje tudi Evropska skupnost in Evropska unija.  
Svet Evrope v tistem času  ni bil edini, ki si je zaželel 
Beethovna, del Oder radosti je v svojo himno dala 
tudi (tedaj še nepriznana) Rodezija, kasnejši
Zimbabve. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ninth_Symphony_origin

al.png



• Glavno mesto Bruselj je  »samo« sedež (sicer 
pomembnejšega dela) evropskih institucij in 
hkrati Nata. Uradno nikoli ni bil proglašen za 
glavno mesto, prestiž pa si mora deliti s 
Strasbourgom. Tam so prve  evropske 
institucije sploh nastale, dovolj varno stran, da 
ne bi ogrožale kakšne od evropskih prestolnic, 
kar pove veliko o tem, kaj so si tedanji voditelji 
velikih držav mislili o evropskih integracijah. 

• Bruselj je tipična evropska prestolnica, ki je 
nastala na sužnjelastniškem in krvavem 
denarju iz kolonij in v tem smislu izžareva 
pravo nasprotje reklamirani »evropski ideji«. 



• Nemoč etike, tako zgodovinarske kot 

širše humanistične in družboslovne pri 

obravnavi zgodovinskih tem je mogoče 

zelo plastično prikazati na 

jugoslovanskem primeru.

• Spor glede skupne preteklosti v 

osemdesetih letih  20. stoletja  je bil 

uvod v krvavo jugoslovansko vojno. 



• Zveza zgodovinarjev Jugoslavije je združevala 
republiška in pokrajinska društva zgodovinarjev. 

• Zgodovinarji so se srečevali na kongresih, ki so bili 
približno na vsaka štiri leta. V povojnem času je bilo 
tako devet kongresov (prvi leta 1954 in zadnji leta 
1987). 

• Med leti 1977 in 1981 zveza  ni delovala, povezave 
med republiškimi in pokrajinskimi organizacijami so 
bile prekinjene, prenehal pa je izhajati tudi  
zgodovinski časopis društva: Jugoslovenski 
istorijski časopis (JIČ).

• Ponovno oživitev zveze in njeno programsko 
usmeritev je nato podprla  politika. Ponovno 
izdajanje  časopisa so spremljale polemike, nekateri 
zgodovinarji so trdili, da je bila finančna pomoč 
časopisu leta 1981 odpovedana zato, ker je nosil ime 
"jugoslovanski." 



JIČ je začel ponovno izhajati leta 1986 vendar le 

za kratek čas, zadnja številka (3-4) je izšla leta 

1988 V zadnji objavljeni številki JIČ-a  so bili 

objavljeni prispevki z zadnjega (9.) kongresa 

jugoslovanskih zgodovinarjev. Ta je v razmerah, 

ko je zveza že razpadala, vendarle potekal v 

Prištini.  Naslednji, deseti kongres bi moral biti 

na Hrvaškem, vendar do njega zaradi 

mednacionalnih  konfliktov in nato vojne ni 

prišlo.



Zgodovina narodov Jugoslavije, izdana sta bila dva 

dela, drugi je segal do konca 19. stoletja



Enciklopedija Jugoslavije (prva knjiga, prva izdaja)



Enciklopedija Jugoslavije v drugi 

izdaji: ni bila končana, a je dve leti pred 

razpadom uspela izdati članek o 

Jugoslaviji in izpeljanke iz imena 



• Obravnava preteklosti jugoslovanskih narodov se je v 
osemdesetih letih preselila  v publicistiko, umetniška 
dela in zlasti v »čisto« politiko. Politične elite v 
posameznih republikah so skozi vrednotenje 
preteklosti skušale utrditi svojo pozicijo in svojo vizijo 
preureditve jugoslovanske družbe. Vse, kar je bilo 
povezano z vrednotenjem preteklosti: umetniška dela, 
spomini, feljtonistika ali "prava" zgodovinopisna dela, 
je postalo predmet polemik, zaradi česar se je meja 
med strokovnim zgodovinopisjem in bolj poljudnimi 
žanri zabrisala, zgodovinopisna stroka pa se je vedno 
bolj politizirala in zapirala v republiške meje. 

• Kljub temu nihče od zgodovinarjev ni napovedal 
razpada Jugoslavije …

Učiteljica življenja kot posiljena dama



• Najbolj intenzivne so bile 

polemike od srede 

osemdesetih let do leta 1988, 

ko se je oblikoval odnos 

posameznih narodov do 

bodočnosti Jugoslavije in so 

nastajali nacionalni programi 

(1986: Memorandum Srbske 

akademije znanosti in 

umetnosti, leta 1987: 

Prispevki za slovenski 

nacionalni program, objavljeni 

v  57. številki Nove revije). 



Dve ključni točki kritike: 

• socialistična družbena ureditev-

problematizirana je zlasti  skozi kritiko 

revolucije. 

• mednacionalni odnosi v Jugoslaviji -

problematizirano skozi kritiko 

jugoslovanskega (kon)federalizma.



• Osrednja točka kritike: Josip Broz - Tito



’’Tudi po Titu - Tito”
Pogreb Josipa Broza Tita v Beogradu, 209 delegacij iz 127 držav







• Knjiga, ki je o načela ideološko strukturo oblasti v Jugoslaviji, je 
bilo večkrat ponatisnjeno delo beograjskih sociologov  Vojislava 
Koštunice in Koste Čavoškega Stranački pluralizam ili monizam, v 
katerem sta avtorja opisala povojni prevzem oblasti s strani 
komunistične partije, pri čemer sta poštevala zlasti srbsko videnje 
problema.

• Polemike glede ureditve mednacionalnih odnosov v Jugoslaviji se 
je odprlo ob objavi knjige Veselina Djuretića Zavezniki in 
jugoslovanska vojna drama leta 1985. Đuretić je  zagovarjal 
četništvo in ga skušal rehabilitirati, problematiziral pa je tudi 
vprašanje revolucije in državljanske vojne. Del knjige je bil 
namenjen tudi dokazovanju, da drugo zasedanje Protifašističnega 
sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) 29. novembra 1943 
v Jajcu na katerem je bila ustanovljena druga (federalna) 
Jugoslavija ni ustrezno rešila srbskega vprašanja. Z napačnim 
tolmačenjem teh sklepov naj bi se po piščevem mnenju kasneje 
začel tudi proces dezintegracije Jugoslavije. 

• Ob svečani promociji Đuretićeve knjige v srbski Akademiji znanosti 
in umetnosti je bila prvič omenjena tudi zahteva po t.i. tretji 
Jugoslaviji, ki bi v resnici pomenila povrnitev na nekdanjo 
centralistično ureditev.



Nasprotujoče si pozicije nacionalnih historiografij so se sredi osemdesetih let  
izkristalizirale do konca. Leta 1985 so izšla tri historiografska dela, ki so 
zbudila veliko pozornosti in so bila v različnih sredinah dočakana zelo različno.

* Knjige Dušana Bilandžića Istorija SFRJ,

* Janka Pleterskega Nacije, Jugoslavija, revolucija, 

* Branka Petranovića ter Momčila Zečevića Jugoslavija 1918-1984 (zbirka 
dokumentov). 

• Bilandžić je bil obtožen, da Srbom pripisuje težnje po redefiniranju Jugoslavije, 
Petranović in Zečević, da sta z izborom in krajšavami dokumentov skušala 
prikazati srbski pogled na nastanek in razvoj Jugoslavije, Pleterski pa je bil 
kritiziran zaradi teze o "mnogonacionalni revoluciji" (vsak posamezen narod v 
Jugoslaviji je med vojno pod vodstvom delavskega razreda kot vodilne 
politične sile izbojeval temeljno politično bitko sam, na svoji način, s svojimi 
močmi in svojimi specifičnimi problemi).

• V nekaterih drugih delih  je bila postavljena  še teza, o genocidnosti Hrvatov, ki 
da izvira še iz 16. in 17. stoletja, ne pa "samo" iz časov Pavelićeve NDH.

• Knjige so sprožile  historiografski spor med srbskimi zgodovinarji na eni ter 
hrvaškimi in slovenskimi na drugi. Historiografska jeza na Slovenijo je bila v 
Srbiji (poleg vsega drugega) velika tudi zato, ker so ga v Srbiji povezovali s 
slovensko podporo Albancem. 



• Med številnimi (neuspešnimi) poskusi 
ideološkega discipliniranja zgodovinopisne (in 
sploh o preteklosti pišoče) srenje na raznih 
ravneh so bili v osemdesetih letih najbolj 
odmevni trije: Posvetovanje historiografija, 
memoarsko - publicistička i feljtonistička 
produkcija u svjetlu aktualnih idejnih 
kontroverzi, ki je bilo 7. in 8. oktobra 1983 v 
Zagrebu, Teden marksističnih razprav od 4. do 
8. februarja 1983 v bosanskem obmorskem 
mestecu Neumu in seja predsedstva CK ZKJ
17. decembra 1986 v Beogradu, ki se je je 
udeležilo okrog 60 zgodovinarjev iz vse 
Jugoslavije. 



• Vzporedno z dogajanjem  v stroki je  v 
osemdesetih letih o zgodovinskih 
dogodkih nastalo na desetine 
literarnih del, gledaliških in filmskih 
stvaritev, spominskih zapisov, o 
katerih so potem razpravljali po 
časopisih, revijah in elektronskih 
medijih.

• Eno prvih med številnimi literarnimi 
deli, ki so iz istega izhodišča 
obravnavala srbsko problematiko oz. 
problematiko mednacionalnih 
odnosov, je bila drama Jovana 
Radulovića Golubnjača (zanjo je avtor 
leta 1980 tudi dobil nagrado Sedem 
sekretarjev Skoja). 

• Prikazovala je odnose med Srbi in Hrvati v 
dalmatinski Zagori in je imela močno 
protihrvaško vsebino (avtor je v njej obravnaval 
ustaške zločine med vojno, zamolčal pa četniške, 
ki so se dogajali na istem območju). 



• Najodmevnejše literarno delo je bila 

knjiga Danka Popovića Knjiga o Milutinu

iz leta 1985, v kateri je avtor za srbske 

sovražnike razglasil ne samo Hrvate (kar 

je bila pogosta teza), pač pa tudi 

Slovence. Srbi naj bi osvobodili oboje, v 

zameno pa dobili Jugoslavijo, v kateri so 

nacionalno razbiti in ekonomsko 

izkoriščani. 

Knjiga je bila razprodana 

v tednu dni, 

sledilo pa je še trinajst izdaj. 



• Besedilo z najširšimi implikacijami za 

jugoslovansko skupnost, ki je temeljilo 

na interpretaciji zgodovine, pa je 

nastalo sredi 80-ih let s  t. i. 

Memorandumom srbske akademije 

znanosti in umetnosti.



• V Memorandumu so srbski akademiki med drugim zapisali, 
da na drugem zasedanju AVNOJ, ko so odločali o prihodnosti 
Jugoslavije, srbskih predstavnikov ni bilo, da Srbija v 
povojnem obdobju v nobenem odločilnem trenutku ni imela 
pobude, pač pa sta jo imeli Hrvaška in Slovenija, in da Srbi na 
Hrvaškem v nobenem obdobju svoje zgodovine, razen v času 
NDH, niso bili tako ogroženi, češ da so odrezani od matice, ta 
pa celo nima možnosti, da je o njihovem položaju obveščena 
vsaj toliko, kot so nekateri jugoslovanski narodi o svojih 
manjšinah. 

• Zapisali so, da proti Srbiji obstaja trajna hrvaško-slovenska 
koalicija, srbski narod pa edini nima svoje države, čeprav je 
največ žrtvoval v obeh svetovnih vojnah, saj je politično, 
etnično in kulturno razpršen po vseh republikah in pokrajinah, 
in da se morajo zato Srbi poenotiti in povezati (vzpostaviti 
popolno nacionalno in kulturno integriteto srbskega naroda ne 
glede na to, v kateri pokrajini ali republiki živijo). 



• Dejansko je Memorandum zahteval združitev vseh 
Srbov v eni državi, torej teritorialno združitev 
tedanje republike Srbije z deli ozemlja Hrvaške ter 
BiH. Srbski intelektualci, zlasti književniki, so srbsko 
javnost že mesece prej psihološko pripravljali za 
sprejem Memoranduma. 

• Osnova njihovega izrazoslovja so bile besede o 
ponižanju, negiranju, izkoriščanju, ranjenosti 
srbskega naroda in o njegovi nacionalni žalosti. 

• Z memorandum je bilo konec kakršnegakoli sodelovanja 
med jugoslovanskimi intelektualci, ki so  se do tedaj kljub 
nacionalnim in nacionalističnim usmeritvam poskušali 
interesno povezati vsaj v boju  proti oblastem. 



• Ideologija je bila v različnih obdobjih 
različna, v zgodnejšem avstro-ogrska, 
nato kraljevo in socialistično 
jugoslovanska. 

• Danes je  - v pomanjkanju evropske 
identitete - tako v Sloveniji kot drugih 
bivših republikah nekdanje Jugoslavije, 
sedaj samostojnih državah, reducirana  
le nacionalno, pogosto tudi 
nacionalistično in podvržena “reviziji” z 
današnjega političnega stališča.



Zanašati se, da bi osebna etika 

zgodovinarjev in njihovih združenj (tudi 

če bi bila definirana mnogo bolj jasno, 

kot je), še bolj pa politikov, lahko 

preprečila podobne procese, kot so se 

zgodili v Jugoslaviji, bi bilo naivno. 



Še vedno čakamo, da bi videli, kaj 

se bo zgodilo v preteklosti.

(Aleksandar Tijanić)


