
V Trstu je potekal simpozij Med memorio in travmo 

Spomin (kakšen?) 
ali pozaba (je mogoča?) 

Simpozija na to temo so se v Trstu ude-
ležili slovenski strokovnjaki iz Italije, Av-
strije, Madžarske in naše države, da bi 

ugotovili pomen obujanja spomina pri prema-
govanju travm, ki so nastale zaradi vojn, ta-
borišč ali genocidov. To je zelo kompleksen 
proces, saj na eni strani spodbujamo pozabo 
zaradi odpravljanja travme, na drugi pa spod-
bujamo spomin, da ne bi nikdar pozabili pri-
zadetega gorja. Ta paradoks je zaznala tudi 
pisateljica Maja Haderlap, ko je v romanu 
Angel pozabe postavila zrcalno sliko demona 
spomina. Na tem mestu lahko zapišemo le, da 
se za pozabo v terapevtske namene odločajo 
psihiatri, za ohranjanje spomina pa zgodovi-
narji, saj menijo, da ohranjeni spomini dopol-
njujejo arhivsko gradivo. Spomin na obsodbo 
na smrt, ki so je bili leta 1941 deležni Judi, 
Romi, Sinti in ne nazadnje tudi Slovenci, je 
treba ohraniti ter s pomočjo izkušenj trpečih 
poiskati vzroke, zakaj se je to sploh zgodilo. S 
prisego, da se to ne bi nikdar več ponovilo, se 
srečujemo ob spomenikih odpora. Svobodo-
miselni ljudje, ki tja hodijo, so zagotovilo, da 
se bo boj za napredek nadaljeval. Oni gojijo 
spomin na leto 1941, ko nismo pokleknili pred 
fizičnim uničenjem in pred socialnim propa-
dom. Ker se še danes delimo na dve polovici, 
je treba zaveze napredku znova in znova po-
navljati, da bi drugo polovico prepričali, da živ-
ljenje v miru ne izhaja iz pozabe, ampak iz sku-
pnega spomina. 

Na simpoziju, ki je potekal v Trstu, na 
območju najštevilnejše slovenske manjšine, 
s e j e postavilo vprašanje, kako slovenski vodi-
telji v Italiji, Avstriji in tudi v Ljubljani premagu-
jejo travme ponižanj, ki jim jih zadajajo različne 
»večine« (etnične, gospodarske, politične). 
Kako naj torej tako travmatizirani gradimo 
odnose med soljudmi? Kako naj se rešimo 
svoje mentalne regresije in regresije svojih 
sosedov? So za to odrešitev potrebni mehaniz-
mi preživetja ali mehanizmi upora? 

Odgovori udeležencev (Marija Jurič Pahor, 
Pavel Fonda, Metka in Boris Gombač, Mari-
anna Kosic, Dunja Nanut, Daniel Wutti, Božidar 
Jezernik, Attila Kovacs, Katalin Munda Hirnok) 
na postavljena vprašanja so bili različni. Ne-
kateri so se sklicevali na preživetje porabskih 
Slovencev po izkušnji v madžarskih gulagih 
(1948), drugi na 8200 ljudi, deportiranih iz 

Julijske krajine, ki jim še danes ne priznavajo 
slovenstva, tretji na uničeno otroštvo v italijan-
skih taboriščih, četrti pa na transgeneracijsko 
razdvojenost na Koroškem, ki še danes teži 
mlajše. Preteklost in sedanjost se sicer lahko 
stikata na izpostavljenih sinapsah spomina, 
vendar je treba za zdrav psihični vsakdan 
poskrbeti bodisi kot posameznik bodisi kot 
član naroda. Ljudje so sicer preživeli, a z zelo 
občutenimi travmami in z izgubo identitete. 
Tako so povedali udeleženci srečanja, ki ga je 
pripravila Marija Jurič Pahor z Inštituta za na-
rodnostna vprašanja v Ljubljani v sodelovanju 
s Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta. 

Relikti hladne vojne 
Čas pozabe ni napočil niti po maju 1945. 

Politični sistemi, ki so svoj uspeh kovali na 
parolah svobode in enakopravnosti, so te vred-
note ožili v imenu hladne vojne. To se je poka-
zalo pri vseh zmagovalcih: od Sovjetske zveze, 
ki je za ujetnike povratnike odprla gulage, do 
ZDA, ki so prevzele vlogo svetovnega žandarja. 
Očitno tudi Jugoslavija, ki je leta 1948 začela 
pošiljati ljudi na Goli otok, ni bila imuna pred 
tem. Za nekoga, ki so ga iz Dachaua preselili 
na Goli otok, je ta obrat ostal travmatično ne-
razumljiv. Čas pozabe se še ni mogel začeti, 
ker so relikti nasilja še kosili svoje žrtve. Elite 
so, da bi utrdile sistem, med ljudi širile para-
noidne vesti o vsakršni ogroženosti. Čeprav je 
bil prizadet le manjši odstotek prebivalstva, to 
ni moglo mimo psihične strukture vseh Sloven-
cev. Ti so zaradi strahu eno desetletje nemo 
opazovali zaton idealov pred kratkim doseže-
ne osvoboditve. Za zgodovino ni pomembno, 
da je pod to težo omagal marsikateri poli-
tično uveljavljeni politik, pomembno je, da si 
je oblast odtujila kar nekaj prebivalstva. Vse 
to se je globoko zasidralo v kulturo naroda in 
njegovo zavest. V osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja so se močneje uveljavile prvine so-
cialne družbe. Takrat je le malo zmanjkalo, da 
bi dosegli spravo in bi spomin na vse slabo 
lahko pospravili v ropotarnico. Izmaknil se nam 
je splošni konsenz, da so se Slovenci od leta 
1941 do danes obrnili v pravo smer in imeli od 
tega velike koristi. 

Tranzicijska osvoboditev vodi 
stran od psihičnega miru 

Tudi dosežena samostojnost Slovenije leta 
1991 nam še ni omogočila mirne predelave 
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prejšnjih travm in uvedbe pozabe. Sindrom 
berlinskega zidu in posledično zrušenje soci-
alizma nista dovolila, da bi sami prišli do pot-
rebne analize. Novi evropski model družbe 
nam je od zgoraj vsilil novo resnico. Brez raz-
mišljanja smo s porodno vodo zavrgli še otroka. 
Absurdno je, da so nam za »popolno osvobo-
ditev« ponudili le dve izhodišči, in sicer reha-
bilitacijo škofa Rožmana in lustracijo nadlež-
nih kadrov. Kaj je ta šok terapija imela opraviti 
s koristmi socialne države, nam še danes ni 
jasno. Praktični razlogi zamenjave oblasti so 
postali primarno vprašanje. Čas med tem, ko 
so nekateri izstopali iz sobe oblasti, drugi pa 
vstopali vanjo, ni tekel po želji večine državlja-
nov. Šele danes se nam jasni, da je skliceva-
nje na rdeče-črni spor le paravan, ki zakriva 
drugo bojišče, in sicer mejo med bogastvom 
in revščino. Obdobje velikega ropa družbenih 
dobrin nam nakazuje, da smo vstopili v novo 
travmatično obdobje. Starih travm še nismo 
ozdravili, pa že nastajajo nove. Te se samo še 
seštevajo, kar psihično obremenjuje vse nas. 
Reši nas lahko le spomin, da ni bilo vedno tako. 
čas pozabe še ni napočil. Do kdaj bomo fizično 
in psihično zdržali ta pritisk? 

Preživetje ali upor 
Psihiatri od Franca Basaglie in Silvie Amati 

Sas do Pavla Fonde, direktorja HGP-PIEE (Han 
Groen Prakken-Psychoanalitical Institute for 
Eastern Europe) nas opozarjajo, da maltre-
tiranje prebivalstva ne more trajati večno. Ko 
stroka primerja današnje travme s tistimi iz 
polpretekle zgodovine, ugotavlja, da ni prav 
velikih razlik med koncentracijskim taboriščem, 
bolnišnico za mentalno zdravje in vsakdanjim 
življenjem: v taborišču se podrejaš, v norišni-
ci se zdraviš, v vsakdanjem življenju pa ješ 
antidepresive. Vse služi blažitvi travmatične-
ga spomina. To nas spet usmerja v spreje-
tje ekstremnih ponižanj. Čeprav nas ob vse 
večjem ropu socialne države tlači gnev, se le 
redki upremo in vsi raje potrpimo še kakšno 
dodatno ponižanje, da le ne bi izgubili tega, kar 
že imamo. Psihiatri nam pravijo, da nas lahko 
pred dokončnim ponižanjem rešita le spomin 
in pomoč sočloveka. Ljudje namreč nismo ni-
kakršni superheroji, ki bi lahko zdržali brez 
skupne pomoči. 

Boris M. Gombač 
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Ob 70. obletnici boja partizanskih kurirjev S-14 v Gorišnici 
t : 

1 Smrti zaradi izdaje domačina 

Zgodilo se je v nedeljo 4. februarja 
leta 1945. Bilo je zgodaj, še preden 
so se ljudje prebudili, da bi odšli 

k jutranji sveti maši. Po zasneženem polju 
so v vas prihajali partizanski kurirji s ku-
rirske postaje S-14, ki je bila ustanovljena 
spomladi leta 1944. Ogrnjeni so bili v bele 
rjuhe, da so bili v snegu manj opazni. Pot jih 
je vodila tudi mimo žandarmerijske postaje. 
Ko so videli, da so jih žandarji opazili, so 
zapeli pesem in šli dalje, tako so žandarji 
mislili, da se vaški fantje vračajo s ponoče-
vanja. Pot so nadaljevali proti naši domači-
ji, k Mariji in Mirku Toplaku. Vedeli so, da 
našega očeta ni doma, septembra leta 
1944 so ga odpeljali v nemško vojsko, zato 
so upali, da bodo pri nas varni in si bodo do 
noči odpočili in nato nadaljevali pot. A na 
žalost ni bilo tako! Ko so namreč prihajali k 
nam, jih je opazil sosed. Odšel je na žandar-
merijsko postajo in jih prijavil. Pozneje smo 
izvedeli, da so mu žandarji svetovali, naj vse 
skupaj pozabi, da so to pač vaški fantje, ki 
so jim celo zapeli. Toda on je vztrajal in jim 
zagrozil, da jih bo sam prijavil na Ptuj. Zato 
so žandarji morali obvestiti Nemce. 

Medtem so partizanski kurirji že potrka-
li pri nas in poklicali: »Mica, odpri!« Mama 
je pohitela in hitro odprla vrata. V sobo je 
vstopilo 13 partizanskih kurirjev. To so bili 
mladi možje, celo nekaj maminih sošolcev 
je bilo med njimi. Postavili so se okrog pos-
telje, kjer sva spala jaz, tedaj sem imela 12 
let, in moj bratec, star dve leti. Mama je po-
vedala, da je v hiši sama z otrokoma. Kurirji 
so se slekli in posedli po stolih in okrog 
peči. Medtem se je že zdanilo. Mama jim 

je povedala, da imamo v hlevu živino, pa 
tudi soseda ima v našem hlevu svinjo. Ne 
vem, kdo je nahranil živino, v e m pa, da so 
si v hišo prinesli seno in ga razgrnili po tleh. 
Potem so imeli posvetovanje, m a m a pa je v 
kuhinji pripravljala kosilo. Prišla soseda, da 
nahrani svojo svinjo. Povedala sem ji, da jo 
je že mama nahranila in da je odšla k sorod-
nikom. Soseda je odšla. Imeli s m o skupno 
kosilo, partizani so se počutili varno, zato so 
polegli po senu in počivali. 

Okrog druge ure popoldne s m o zasliša-
li trkanje po vratih in klic: »Fantje, ne stre-
ljajte, jaz sem sosed, Nemci so me poslali, 
da se predate!« Domači smo soseda klicali 
Cencov oča. Kurirji so vsi v en glas zakričali: 
»Mi se ne predamo!« Sosed je odšel, parti-
zani pa so se pripravili na boj. Mama je pri-
tekla v sobo, vzela mojega brata iz vozička in 
skupaj smo zlezli pod posteljo. 

Nato so Nemci udarili z vso močjo, parti-
zani pa nazaj. Ni dolgo trajalo, ko je padel 
prvi partizan v sobi ob oknu. Do smrti ne 
bom pozabila glasov tega umirajočega par-
tizana. Kmalu zatem je v predsobi padel 
drugi partizan. Tretji je skočil na dvorišče v 
upanju na preboj, a ga je pokosilo nemško 
orožje. Četrti je stekel za hišo proti svoji vasi 
Moškanjci, od koder je bil doma, a ko je 
videl, da se ne bo rešil, s e j e s a m pokončal 

"z granato. 

Boj je trajal kakšni dve uri, po štirih mrtvih, 
zaradi pomanjkanja streliva in ker je padel 
tudi vodja, se je preostalih devet partiza-
nov predalo. Eden izmed kurirjev je rekel 

Letošnja slovesnost v Gorišnici (Foto: Studio Laura) 
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Albina Kukovec (Foto: osebni arhiv) 

mami: »Mica, dvigni malega v naročje in 
hčerko primi za roko, pa pojdi ven!« Partiza-
ni so odšli ven z dvignjenimi rokami. Mama 
je šla z nama k sosedu Poplatniku. Od tam 
s m o opazovali, kako so Nemci partiza-
ne zvezali z žico in jih naložili na tovornjak. 
Nemci so tudi preiskali hišo in pobrali moj 
šolski nahrbtnik, ker so očitno mislili, d a j e 
partizanska literatura. Mamo so odpeljali na 
žandarmerijsko postajo, jo tam zasliševali in 
tudi tepli, vendar ni nikogar izdala. Z mojim 
nahrbtnikom s e j e vrnila domov. Moj brat se 
je še dolga leta od strahu skril pod posteljo 
vedno, ko je kaj zaropotalo. 

Danes sva z bratom edini še živi priči te 
bitke, v kateri so padli štirje partizani, štiri 
pa so pozneje ustrelili. Preostalih pet so 
poslali na nemško fronto, od koder so se 
ob koncu druge svetovne vojne iz ameriške-
ga ujetništva vrnili domov. Vse to je zapisa-
no tudi v knjigi Partizanski kurirji, ki jo je v 
40. letu svobode izdal v samozaložbi Odbor 
IV. brigade VDV-kurirjev relejnih postaj 
Slovenije. 

Danes ponosno povem, da je moj brat 
Bogomir Miro Toplak predsednik ZB za vred-
note NOB Gorišnica, kjer vsako leto pripravi-
jo slovesnost v spomin na te dogodke. 

Albina Kukovec, rojena Toplak 


