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DEJ 7: ANALIZA VREDNOTENJA KONFLIKTNIH STRANI, 
UDELEŽENIH V DRUGI SVETOVNI VOJNI NA DANAŠNJEM 
SLOVENSKEM OZEMLJU, RAZBRANEGA IZ IZJAV 
VANESSE ČOKL IN DR. TINETA HRIBARJA

       

MC KIBLA - HUMANISTIČNI RAZGOVORI - Tine Hribar: Ena je groza

V sredo, 10. 11. 2010, je bil v Multimedijskem centru KIBLA v Mariboru pogovor s 
slovenskim filozofom dr. Tinetom Hribarjem. Ob izidu njegove nove knjige "Ena je groza" 
se je z avtorjem pogovarjala novinarka časnika Večer, Vanessa Čokl. 

Spodaj podpisani Jože Kos Grabar ml. sem se udeležil zgoraj navedenega javnega 
dogodka. Na njem sem tekom uvodnega dela (tj. preden je moderatorka pogovora ga. Čokl 
dala besedo tudi občinstvu) poslušal povabljenca in moderatorko predvsem z vidika, kako 
interpretirata oz. vrednotita subjekte ('strani'), ki so bili vključene v dogajanje malo 
pred, tekom in malo po drugi svetovni vojni na današnjem slovenskem ozemlju. V ta 
namen sem zadevne subjekte grupiral na:
(1) prookupatorsko in/ali protirevolucionarno 'stran' (belogardisti, domobranci, 
klerofašisti, militantni katoliki…);
(2) protiokupatorsko in/ali revolucionarno 'stran' (partizani, komunisti, OF-ovci…);
(3) okupatorsko 'stran' (nacisti, fašisti, SS-ovci…).

Beležil sem dvoje vrst njunih izjav, opazk, besednih oznak ipd.:
(A) žrtve (ubiti, pobiti, justificirani…);
(B) negativci (krivci, zločinci, odgovorni za slaba dejanja raznih vrst…).

V skladu z zgornjo shemo sem zabeležil v spodnjih dveh tabelah navedeno število izjav, 
opazk, besednih oznak ipd. (pri tem dopuščam, da sem kakšno izjavo preslišal, zato je 
možno, da bi bila povsem točna številka v spodnji tabeli pri kateri od navedenih postavk za 
eno do dve večje od vpisane).

izjava, opazka, besedna 
oznaka ipd.

ga. Vanessa Čokl – 
število izjav ipd.

Dr. Tine Hribar – število 
izjav ipd.

(1) subjekti iz prookupatorske 
in/ali protirevolucionarne 'strani' 
–KOT ŽRTVE ipd. (A)

5 7

(2) subjekti iz protiokupatorske 
in/ali revolucionarne 'strani' - 
KOT ŽRTVE ipd. (A)

0 0

(3) subjekti iz okupatorske 
'strani' - KOT ŽRTVE ipd. (A) 0 0
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izjava, opazka, besedna 
oznaka ipd.

ga. Vanessa Čokl – 
število izjav ipd.

Dr. Tine Hribar – število 
izjav ipd.

(1) subjekti iz prookupatorske 
in/ali protirevolucionarne 'strani' 
- KOT NEGATIVCI ipd. (krivci, 
zločinci…) (B)

1 11

(2) subjekti iz protiokupatorske 
in/ali revolucionarne 'strani' - 
KOT NEGATIVCI ipd. (krivci, 
zločinci…) (B)

10 34

(3) subjekti iz okupatorske 
'strani' - KOT NEGATIVCI ipd. 
(krivci, zločinci…) (B)

0 0

Podpisani menim, da oba imenovana 'nazorska delavca' s svojima funkcijama (profesor na 
fakulteti, novinarka v visokonakladnem časopisu) nedvomno opazno (so)vplivata na nazore 
(pojmovanja, vrednotenja…) 'ljudskih množic', ki se vsebinsko nanašajo na dogajanje v 
času malo pred, tekom in malo po drugi svetovni vojni na Slovenskem (in drugod).  

Bralkam in bralcem tega besedila prepuščam, da sami (glede na obseg in (ne)kakovost 
svojega zgodovinskega poznavanja) intepretirate rezultate zgoraj opisane 'statistično 
zabeležke'. Predlagam tudi, da se vprašate, kakšna je vzročno-posledična zveza med 
zgoraj navedenimi rezultati oz. izjavami (širše vzeto tudi publicističnim delovanjem) dvojice 
Hribar – Čokl in vsebino spodaj prikazanih slik, ki jih te dneve uredništvo spletnega iskalnika
'Najdi.si' ponuja obiskovalcem njihovih strani - in katerih osnovno sporočilo bi lahko med 
drugim interpretirali tudi takole: »Satanski partizan strelja v tvoje oči, (današnji) Slovenec!«.

Lep pozdrav!

za Osvobodilno misel:
Jože Kos Grabar ml.

v Mariboru, 10. 11. in 11. 11. 2010

……………………………………………………………………………………………
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Opomba:

1) 'Osvobodilna misel' je dolgoročno naravnan mnogadej oz. multiprojekt, zasnovan na 
spoznanju, da je v družbenem komuniciranju obilno prisotno zainteresirano, 
(pol)pristransko, neredko tudi zavajajoče razlaganje raznolikih družbenih pojavov. Namen 
'Osvobodilne misli' je razčlenjevati, razlagati in razgaljati takšne razlage ter s tem prispevati 
k jasnejši sliki (dandanašnjega) idejnega in nazorskega boja za človeške duše oz. ume (več
informacij na: http://kid.kibla.org/~om/). Vabljeni k sodelovanju!
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