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PROGRAM KONFERENCE

  9.30 - 10.00   Prihod in prijava

10.00 - 10.15  Otvoritev in pozdravni nagovori predstavnikov treh inštitutov

10.15 - 13.00  PREDAVANJA - DOPOLDANSKI DEL

gPavel Fonda, psihiater in psihoanalitik v Trstu, direktor HGP-PIEE - Han Groen-Prakken  
     Psychoanalytic Institute for Eastern Europe
    Vojne travme, ki še ostajajo v senci (uvodno predavanje)

gMarija Jurić Pahor, sociologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    Memorija, spomin in govorica travme

gMarianna Kosic, psihologinja, ISES-Institute for Social and European Studies, Köszeg,  
    Slovenski raziskovalni inštitut, Trst
    Metodologija intervjuvanja žrtev nacističnega in povojnega nasilja in njihovih 
    potomcev z interpretativno fenomenološko analizo

Diskusija

Odmor za kavo (11.30 - 11.45)

gDunja Nanut, zgodovinarka, predsednica pokrajinske sekcije Vsedržavnega združenja  
     bivših deportirancev-ANED, Trst
    Koncentracijska taborišča v spominih primorskih Slovencev: med travmo   
    deportacije in travmo vrnitve 

gMetka Gombač, zgodovinarka in arhivistka, vodja Sektorja za varstvo arhivskega gradiva  
     druge svetovne vojne pri Arhivu Republike Slovenije in
    Boris M. Gombač, zgodovinar, Ljubljana
    Slovenski otroci iz Ljubljanske pokrajine v italijanskih koncentracijskih taboriščih  
    1942-1943 

gDaniel Wutti, psiholog, Alpsko-jadranska univerza v Celovcu, Slovenski znanstveni inštitut  
     v Celovcu
     Transgeneracijski prenosi travmatičnih doživetij na primeru treh generacij   
    koroških Slovenk in Slovencev

Diskusija

Odmor za kosilo (13.00 - 14.15)

UVODNA BESEDA

Namen multi- in interdisciplinarno zasnovane konference je predstaviti aktualno 
raziskovalno delo in dosežke slovenskih znanstvenikov in znanstvenic v Sloveniji 
in v sosednjih državah Slovenije na področju memorije in spomina v povezavi 
z množičnimi in kolektivnimi travmami. Posebna pozornost bo posvečena 
italijanskim in nemškim koncentracijskim taboriščem ter gulagom v spominih 
pripadnikov slovenskih narodnih skupnosti v prostoru Alpe- Jadran. Predavatelji 
in predavateljice se bodo tematikam približevali tako s teoretskega kot tudi z 
metodološkega vidika, s pomočjo psihoanalitičnih, psiholoških, zgodovinskih, 
socioloških, etnoloških in drugih spoznanj pa bodo ogovorili in ponazorili tudi 
pojave kot so travme, ki še ostajajo v senci, govorica travme, »molk«, trpljenje 
otrok v vojni, travma vrnitve, transgeneracijski prenos travmatičnih izkušenj. 
Tematiko množičnih in kolektivnih travmatizacij bo poglobil raziskovalni in 
dokumentarni film. Želja prirediteljev je, da bi predstavljeni rezultati spodbujali 
raziskovalno radovednost ter navezovanje stikov tako s slovenskimi kot tudi z 
italijanskimi strokovnjaki.

Konferenca se uvršča v sklop prireditev ob 90 -letnici Inštituta za narodnostna 
vprašanja ter 40- letnici Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu in 
Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu.

  Marija Jurić Pahor
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14.15 - 16.00: PREDAVANJA, OGLED RAZISKOVALNEGA FILMA - 
POPOLDANSKI DEL

gBožidar Jezernik, etnolog, redni profesor Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo  
     na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
    Goli otok med spominom in travmo (uvodno predavanje)

gAttila Kovács, zgodovinar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    Jugoslovansko-madžarski odnosi v prvem desetletju po drugi svetovni vojni s   
   posebnim poudarkom na položaju porabskih Slovencev

gKatalin Munda Hirnök, etnologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
    »Še do danes ni dokazov, da bi bili zločinci«: spomini porabskih Slovencev na   
   povojne deportacije na primeru filmskega gradiva

Diskusija

Zaključek

Moderatorji konference: Daniel Wutti, Marija Jurić Pahor, Boris M. Gombač
Organizatorka konference: Marija Jurić Pahor

POVZETKI

Pavel Fonda, psihiater in psihoanalitik v Trstu, direktor HGP -PIEE – Han 
Groen -Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe 

Vojne travme, ki še ostajajo v senci (uvodno predavanje)

Dvajseto stoletje je prineslo človeštvu neverjetne travme. Sledile so si 
svetovne vojne, revolucije, totalitarizmi, ekstremni nacionalizmi in verski 
fanatizmi, vsi prežeti z izjemno destruktivnostjo, ki se je za las ustavila 
pred dokončnim jedrskim uničenjem. Vse to je zajelo tudi ves  slovenski 
prostor in pustilo izredne posledice. Predelava teh travm je v teku, a z 
veliko težavo. Nekatere ostajajo še vedno v senci.
Vprašanje je, koliko so interniranci ponotranjili predstavo sebe, ki so jim 
jo vsilili njihovi mučitelji, koliko so se lahko identificirali z agresorjem. Še 
posebno zapletena je lahko notranja pot tistih, ki so iz nacističnih taborišč 
končali  v komunističnih, bodisi kot kominformovci ali pa kot osumljeni 
kolaboracionizma. Dominantne paranoidne ideologije so vrinjale 
vrednote in identitete, ki so se čez noč radikalno menjavale, kar ni moglo 
biti brez hudih posledic na psihične strukture, saj so bili ljudje pred tem 
povsem nemočni. Kakšne posledice ima lahko to na skupinsko kulturo? 
Možnosti predelave in preseganja  še obstajajo v naslednjih pokolenjih, ki 
so v tem nezavedno soudeležena?

Marija Jurić Pahor, sociologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Memorija, spomin in govorica travme 

Po krajši predstavitvi razlike med pojmoma memorija in spomin in 
obrazložitvi, zakaj je pomembno vztrajati pri razločevalni rabi obeh 
pojmov (ta raba v slovenščini /še/ ni uveljavljena), bo v prispevku 
osvetljena govorica travme, kakor se izpričuje v literarnih, pričevanjskih 
in intervjujskih zapisih. Ti zapisi se nanašajo na čas fašizma in nacizma 
s posebnim ozirom na taboriščno izkušnjo koroških in primorskih 
Slovencev ter njenega učinkovanja na potomce. S pomočjo teh zapisov 
bo izpostavljeno, da implicira govorica travme spomin, ki ni bil vključen 
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v simbolno. To se na primer kaže v tem, da preživeli z veliko težavo 
pripovedujejo o svojih izkušnjah v koncentracijskih taboriščih. Pogosto 
jih smatrajo za »tujek«, ki je bil vpisan v njihovo psihično strukturo, kot 
»svinčeno kroglo v telesu, ki je ni mogoče odstraniti« ali kot »pošastno 
antitezo [njhovemu] bivanju«. Velikokrat čutijo, kot bi imeli dve identiteti: 
prva zadeva njihovo sedanje življenje, druga njihovo preteklo travmatično 
izkušnjo; najsi si še tako prizadevajo urediti svoje življenje, ne morejo 
odpraviti tega razcepa. In v senci tega razcepa živijo tudi njihovi otroci 
in vnuki.

Marianna Kosic, psihologinja, ISES – Institute for Social and European 
Studies, Köszeg, Slovenski raziskovalni inštitut, Trst 

Metodologija intervjuvanja žrtev nacističnega in povojnega nasilja in 
njihovih potomcev z interpretativno fenomenološko analizo

V prispevku bo raziskovalka predstavila metodologijo polstrukturiranega 
intervjuvanja oseb, ki so kot žrtve nacističnega in povojnega nasilja po 
osvoboditvi preživele travmatične izkušnje, in njihovih potomcev (iz 
zahodne podonavske regije Madžarske – županije Vas). Izhajala bo 
iz spoznanj s področja psihotravmatologije, opozorila na možnosti 
čustvene preobremenitve oz. re-travmatizacije in aktivacije ranljivosti v 
pogovoru in načine preprečevanja, da do tega pride, na možne kognitivne, 
emotivne in vedenjske odzive/obrambne mehanizme intervjuvancev, 
vplive travmatičnih doživetij na spomin, količino, kakovost in dostopnost 
informacij, vpliv kolektivne memorije na posameznika ter na možne 
načine obdelave podatkov s kvalitativno (interpretativno fenomenološko) 
analizo (IPA - Interpretative Phenomenological Analysis). 

Dunja Nanut, zgodovinarka, predsednica pokrajinske sekcije Vsedržavnega 
združenja bivših deportirancev (ANED), Trst

Koncentracijska taborišča v spominih primorskih Slovencev: med 
travmo deportacije in travmo vrnitve

Prispevek skuša izpostaviti problematičnost stigmatizirajočega (raz)

ločevanja pričevanj na podlagi narodnostne pripadnosti in jezika, s 
katerim so preživeli posredovali svoje spomine; etnične in jezikovne 
artikulacije ter samoopredelitve znotraj iste obmejne populacije so 
večznačne in prehodne. Obenem skuša prispevek osvetliti povode za 
zbiranje pričevanj v določenih zgodovinskih okoliščinah, ki so pogojevale 
tudi samo metodologijo zbiranja in pričevanja. 
Osredotoča se predvsem na travmo ponovnega vključevanja preživelih 
v domači kontekst, na vprašanje »nekomunikabilnosti« doživetega, na 
odziv oziroma dovzetnost okolja do obujanja spominov in pričevanj 
bivših deportirancev. Končno pa poskuša orisati vlogo, ki so jo imela od 
prvih povojnih let do danes združenja, v katera so se bivši deportiranci 
vključevali.

Metka Gombač, zgodovinarka in arhivistka, vodja Sektorja za varstvo 
arhivskega gradiva druge svetovne vojne pri Arhivu Republike Slovenije in 
Boris M. Gombač, zgodovinar, Ljubljana

Slovenski otroci iz Ljubljanske pokrajine v italijanskih 
koncentracijskih taboriščih 1942–1943

V Ljubljanski pokrajini, to je ozemlju, ki je bilo priključeno Kraljevini 
Italiji po zasedbi italijanske vojske, so pričeli poleti 1942 z množičnim 
interniranjem civilnega prebivalstva, ki je zajelo vse družbene skupine.
Tematika interniranja otrok je obravnavana skozi spise in risbe, ki so nastali 
junija 1944, le nekaj mesecev po vrnitvi otrok iz italijanskih koncentracijskih 
taborišč Rab, Gonars in Monigo pri Trevisu. Zbirka spisov in risb se hrani 
v Arhivu Republike Slovenije, pričevanja pa govore o njihovih hudih 
izkušnjah iz obdobja, ki so ga preživeli v taboriščih, o lakoti, boleznih, 
strahu in smrti najbližjih. Otroci so jih napisali v partizanskih šolah na 
ribniško – kočevskem področju. Nasilje, ki so mu bili izpostavljeni, se jim 
je vtisnilo v spomin kot neizbrisen pečat za vse življenje.
Leta 2011 so bili opravljeni pogovori z avtorji spisov in risb iz leta 1944, 
pričevanja pa so posegla tudi v čas po drugi svetovni vojni. Tudi povojni čas 
je bil težak, ko so morali nadoknaditi zamujeno šolanje, poprijeti doma  za 
vsako delo in si ustvariti pogoje za nadaljnje življenje.
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Daniel Wutti, psiholog, Alpsko-jadranska univerza v Celovcu, Slovenski 
znanstveni inštitut v  Celovcu

Transgeneracijski prenosi travmatičnih doživetij na primeru treh 
generacij koroških Slovenk in Slovencev

Psihične travme presegajo življenja neposrednih žrtev nasilja. Koncepti 
in podobe travmatičnih ali življenjsko pomembnih sekvenc, ki so se 
vžgali v biografijo časovnih prič druge svetovne vojne – prve generacije – 
lahko v bolj ali manj spremenjeni obliki prepoznamo tudi v nezavednem 
vnukov in vnukinj. Le-ti ravnajo s tem zgodovinskim bremenom na svoj 
način: danes mladi koroški Slovenci, t. i. tretja generacija, velikokrat 
omenjajo preteklost svojih starih staršev v taborišču ali v partizanskemu 
boju kot sicer tragično dejstvo – hkrati pa jim uspe, da ta del družinske 
zgodovine koristijo kot resurs za lastno življenje. Temu v nasprotje 
je generacijska vez med prvo in drugo generacijo koroških Slovenk in 
Slovencev nadpovprečno tesna. Druga generacija je – zlasti v želji, da bi 
se emocionalno vživela v starše, jih psihološko v vidnem ali nevidnem 
trpljenju bolje razumela – nezavedno prevzela politični in kulturni boj za 
»obstoj slovenske besede na Koroškem«. Zaradi sociopolitičnega ozadja 
na avstrijskem Koroškem je v preteklih desetletjih za tak boj vedno znova 
našla realne potrebe. Tako za prvo kot tudi drugo generacijo je bilo v vseh 
letih po drugi svetovni vojni težko najti psihično kompenzacijo. Predvsem 
glede na tretjo generacijo prihaja še danes do specifičnih generacijskih 
konfliktov.

Božidar Jezernik, etnolog, redni profesor Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Goli otok med spominom in travmo (uvodno predavanje)

Angleški dopisnik je svojo knjigo o Titovi Jugoslaviji začel s šalo o nekom, 
ki naj bi se mu v tistih časih smejali vsi Jugoslovani. Kmalu po koncu 
vojne je namreč zavpil: »Dol s Stalinom!« in bil zaprt leta dolgo. Ko je 
prestal kazen, je bil odločen, da ne bo ponovil iste napake. Pa je zavpil: 
»Naj živi Stalin!« in bil takoj zaprt za naslednja štiri leta.
Mi, ki smo bili rojeni v letih po drugi svetovni vojni, smo se naučili še 

nadaljevanja šale. Nesrečnik si je ob zaporniški košti ves čas želel, da bi 
se vsaj enkrat lahko posladkal. In ko je prišel drugič iz zapora, ga je ena 
njegovih prvih poti vodila v slaščičarno, kjer si je naročil baklavo. A ko ga 
je natakar vprašal, ali želi grško ali turško, se je prestrašen premislil in ni 
naročil nič. Za vsak primer, da ne bi bilo spet kaj narobe.
Zgoraj navedena šala torej po svoje pripoveduje o dogajanjih v letu 1948 
in pozneje, ki veljajo za eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini 
Titove Jugoslavije. Nekoč je bilo že doseženo tudi izjemno visoko soglasje 
o ocenjevanju pomena teh dogajanj. Toda, namesto, da bi s časovno 
distanco zadeve postajale jasnejše, se zdi, da smo priče ravno nasprotnemu 
procesu. Z današnje perspektive namreč nikakor ni mogoče trditi, da je o 
takratnem dogajanju, njegovih vzrokih in posledicah »vse jasno«. 

Attila Kovács, zgodovinar, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana 

Jugoslovansko-madžarski odnosi v prvem desetletju po drugi 
svetovni vojni s posebnim poudarkom na položaju porabskih 
Slovencev  

V svojem predavanju bom predstavil položaj porabskih Slovencev v luči 
jugoslovansko-madžarskih odnosov od konca druge svetovne vojne do 
madžarske revolucije leta 1956. Na položaj oziroma na življenje Slovencev 
v Porabju so v omenjenem obdobju močno vplivali jugoslovansko-
madžarski odnosi oziroma politična nihanja v medsosedskih odnosih. 
Ko so bili odnosi med državama dobri, medsosedski odnosi v polnem 
razmahu, je bil tudi položaj Slovencev v Porabju stabilen oziroma so 
Slovenci v Porabju prosperirali. Ko pa so se odnosi med Jugoslavijo in 
Madžarsko po informbirojskem sporu sprevrgli v odkrito sovraštvo, se je 
tudi položaj Slovencev na Madžarskem zelo poslabšal. V tem obdobju se 
je postavila železna zavesa na jugoslovansko-madžarski meji, ki je izolirala 
Porabje in v tem času je prišlo tudi do deportacij Porabcev v madžarski 
gulag ter do montiranih političnih procesov.
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Katalin Munda Hirnök, etnologinja, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

»Še do danes ni dokazov, da bi bili zločinci«: spomini porabskih 
Slovencev na deportacije na primeru filmskega gradiva

Znanstveno obravnavanje deportirancev (v letih 1950-1953 so okrog 
10.000 nedolžnih ljudi, med njimi tudi nekaj deset slovenskih družin iz 
Porabja, deportirali na Hortobágy, kjer so v okviru tajne akcije ustanovili 
sistem zaprtih taborišč) na Madžarskem se pojavlja šele v zadnjem 
desetletju in pol. Podatki o deportirancih so še dandanes težko dostopni, 
arhivski dokumenti z oznako »strogo zaupno« so bili do l. 1995 nedosegljivi 
za javnost in za raziskovalce. Še živeči udeleženci »madžarskega gulaga« 
pa so zaradi zastraševanja dolga desetletja po ukinitvi taborišč molčali. 
Kljub temu, da madžarski raziskovalci po letu 2000 pospešeno preučujejo 
problematiko polpretekle madžarske zgodovine, v dosedanjih madžarskih 
obravnavah ni bila posebej izpostavljena usoda porabskih Slovencev. Ti 
so bili skupaj z ostalimi, za režim »nezanesljivimi« oziroma »nevarnimi« 
pripadniki južnih Slovanov, izseljeni iz obmejnega pasu. 
V središče obravnave bom postavila raziskovalni video film (nastalo jih je 
osem) kot pomemben rezultat projekta Porabski Slovenci v »madžarskem 
gulagu«. Med vsebinami raziskovalnih filmov so na prvem mestu 
pričevanja preživelih deportirancev, sledijo prostori, kjer so potekali 
zgodovinski dogodki in ki se lahko hitro spremenijo ali uničijo ter 
stiki raziskovalcev s prostorom in ljudmi. Pričevanja odražajo današnje 
spominjanje protagonistov na komunistični teror v času Rákosijevega 
režima na Madžarskem, ki so ga doživljali pred več kot šestdesetimi leti. 
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