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V Mariboru, 17. 4. 2009

Spoštovani g. Mirko Lorenci!

V sobotni prilogi Večera je bilo dne 21. 3. 2009 objavljeno vaše besedilo z naslovom "Kaj 
Tito ni bil prvi med partizani?". V njem med drugim podajate svoj komentar ob ‘odkritju’ 
množičnih posmrtnih ostankov v Hudi jami pri Laškem iz časa takoj po koncu druge 
svetovne vojne. V zvezi z vašim besedilom vam sporočam nekaj svojih misli in pripomb.

Ljudje pri svojem komuniciranju z drugimi izhajamo iz svojega:
(A) znanja (tj. poznavalskosti, razgledanosti, načitanosti, enciklopedičnosti, izkušenosti...);
(B) sposobnosti (tj. miselne in metodološke veščine, logične in povezovalne spretnosti, 
ustvarjalnih zmožnosti...);
(C) prepričanja (tj. svetovnega nazora, ideologij(e), temeljnih idej in vrednot, vesti, etike, 
motivacije, interesov..., torej vsega tistega, na podlagi česar med drugim prepričujemo oz. 
skušamo ‘idejno okupirati’ umske svetove drugih ljudi).

Izhajajoč iz zgornjih treh ključnih postavk ‘besednega odtisa’ oz. ‘miselne sledi’, ki jo 
ljudje puščamo za sabo, je možno v vašem zgoraj omenjenem besedilu razbrati svojevrsten
‘novinarski odtis’. Prav analizi tega namenjam svoj komentar vašega ‘Hudo jamastega’ 
komentarja, pri čemer sem v nadaljevanju povezave z zgornjimi tremi ključnimi postavkami 
označil z (A), (B) in (C).

Del vašega besedila je na domobranobranski 3) način ukrojena navedba "komunizem, ki je 
poboje zakrivil". Ta navedba je po mojem mnenju pristransko poenostavljajoča, slepilno 
manevrska in zgodovinsko ozkogleda (C). Pristransko poenostavljajoča je zato, ker ne 
vključuje predhodne (so)krivde (večine) pobitih oz. kaznovalno likvidiranih. Slepilna je zato, 
ker zaobide bolj pomembno pojasnjevalno okoliščino, tj. kaznovalnost in maščevalnost 
vojaških zmagovalcev nad (izhodiščno krivimi) okupatorji in njihovimi sodelavci, in namesto 
te okoliščine kot pojasnilo ponudi nekaj drugega. Da omenjena kaznovalnost in 
maščevalnost nista (nujno ali sploh) 'komunistično' motivirani, posredno izpričuje 
dokumentirano razkritje kanadskega publicista iz leta 1989, da je v mesecih po koncu druge
svetovne vojne v ameriških in francoskih taboriščih zaradi načrtno povzročene lakote in 
zanemarjenosti umrlo približno milijon nemških vojaških ujetnikov oz. razoroženih sovražnih 
sil (več o tem v knjigi: James Bacque, "Druge izgube"). Izhajajoč iz vašega pojmovanja 
zveze 'poboji/likvidacije – komunizem' bi lahko kdo še sklepal, da je prej navedeno 
zrežirano množično 'lakotno moritev' zakrivil kapitalizem. Se sliši precej nenavadno, mar 
ne? Zgodovinska ozkogledost, zajeta v vaši zgornji navedbi o 'pobojni krivdi komunizma', pa
se izkaže ob širokogledem in celovitem razumevanju (A, B) zgodovinsko-sociološkega 
konteksta odnosov med družbenimi razredi (sloji) v zadnjih dveh stoletjih – konteksta, ki je 
(bil) v Evropi vsaj od giljotin francoske meščanske revolucije (1789) pomembno obeležen z 
izrazitimi primeri nedogovornosti, bojujoče ostrine in krvavega nasilja. Za razumevanje 
odnosov med nadrejenimi meščanskimi (buržoaznimi) in podrejenimi delavskimi 
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(proletarskimi) sloji je po mojem mnenju posebej pomembna izhodiščna 'matrica', ki je bila 
udejanjena po padcu Pariške komune maja 1871. Takrat je buržoazija z množičnim 
pomorom (C) pristašev komune (vsaj 30.000 "na kraju samem ustreljenih") izpeljala "jasen 
primer razrednega pokola sredi 'civilizirane' Evrope" (več o tem v knjigi: Luciano Canfora, 
"Demokracija – zgodovina neke ideologije", str. 171 – 172).

Pobiti komunardi v krstah (fotografija: André-Adolphe-Eugène Disdéri; Pariz, maj / veliki 
traven 1871)

Kruto pokončanje protagonistov Pariške komune je skupaj s predhodnimi in kasnejšimi 
primeri nasilja nadrejenih premožnih slojev nad podrejenimi ubožnimi sloji (C) 
postopoma izoblikovalo tisto internacionalno zgodovinsko zavedanje 'v suženjstvo zakletih'',
ki ga je ob nastopu fašizma Antonio Gramsci leta 1925 izrazil z naslednjimi besedami (A, 
C): „stare družbene sile, ki so se povezale s kapitalizmom... so prevzele prvenstvo v 
organiziranju držav in v svojo reakcionarno delovanje so vložili vso krutost in neusmiljeno 
odločnost, ki sta bili zanje vedno značilni;” (iz „Gramsci proti Mussoliniju v poslanski zbornici
1925”; v knjigi „Gramsci, civilna družba in država”, str. 83).

Iz vašega besedila tudi ni razvidno, da bi dovolj poznali (A) tiste vrste dogajanj v času druge
svetovne vojne, ki so ilustrirana s podatkom o približno 20.000 umorjenih otrok v od 
okupatorjev odvisni „Neodvisni državi Hrvaški” (NDH) (glej sliko v nadaljevanju). Toda ta 
dogajanja so imela po mojem mnenju (B, C) odločilen vpliv na povojne dogodke, 
zadevajoče pripadnike zatiralsko-despotskega okupatorskega tabora, torej dogodke, o 
katerih govori vaše besedilo – pa hkrati v njem določnih navedb o nasilnih dejanjih 
okupatorskega tabora (in v tem okviru tudi o genocidni usmerjenosti NDH) ni moč nikjer 
zaslediti (B, C). V kolikor pa ste dovolj seznanjeni z zločinskimi in drugimi dejanji 
protagonistov okupatorskega tabora, lahko na podlagi vašega besedila sklepam, da jih 
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bralcem v njem bodisi namerno niste hoteli predstaviti (C), bodisi se vam ne zdijo 
dovolj relevantna (B, C) za obravnavo in komentiranje povojnega dogajanja.

Dodatne informacije o zgornjem najdete na spletni strani:
http://www.jerusalim.org/cd/biblioteka/djeca_kozare/index_l.html

Za vaše besedilo ste izbrali in v njem uporabili tudi naslednje besedne oznake (C): „morija“,
„(povojni) poboji“, „okrutna in nezakonita dejanja“, „hudodelstva“, “zločinci”, “grozljivo”, 
“slaba vest”, “obžalovanje (pobojev)”, “krivci”, “se brezpogojno opravičiti”. Pri tem se vse te 
besede v vašem besedilu nanašajo izključno na protiokupatorski tabor oz. del le-tega, na 
okupatorski tabor oz. dele le-tega pa prav nobena! Zaradi tako izrazite pristranskosti (C) 
bi bilo možno ta del ‘novinarskega odtisa’ v vašem besedilu razumeti:
- bodisi kot prispevek k širjenju družbene pozabe nekdanjih dejanj okupatorskega tabora;
- bodisi kot način omilitve početja takratnega okupatorskega tabora;
- bodisi kot na ravni idej in vrednot posredno izraženo zgodovinsko-vzvratno ‘funkcionalno 
podporo’ nekdanjemu okupatorskemu taboru;
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- bodisi kot izraz tistega, kar je Gramsci označil kot ‘krutost in neusmiljena odločnost starih 
družbenih sil’.

V zvezi z vašimi izbranimi, zgoraj navedenimi besednimi oznakami se tudi sprašujem, 
kakšna bi bila primerna besedna oznaka za ‘hudo dejanje nad hudodelci’. Kajti če je 
hudo dejanje subjekta X nad subjektom Y v pomembni ali celo odločilni meri pogojeno s 
poprejšnjim hudim dejanjem subjekta Y, se mi zdi potrebno v besedni oznaki hudega 
dejanja subjekta X to jasno izraziti. Če tega ne storimo, hkrati pa tudi nič določnega ne 
povemo o predhodnih hudih dejanjih subjekta Y, smo celotno zadevo vsled naših šibkih 
sposobnosti povezovanja slabo pojasnili (B) ali pa jo vsled naših preračunanih nagibov 
dobro zameglili (C). V zvezi s tem mi kot možna rešitev za prej navedeno prihajajo na 
misel nove besedne oznake “protihudodelstvo“, „protipoboj“, „protizločin“ itd. Seveda 
bi te oznake prišle v poštev le v primerih, ko obravnavana dejanja niso (bila) niti malo 
pravno/sodno ‘pokrita’ oz. ko torej spričo takšnih okoliščin zanje ne bi bilo bolj primerno 
uporabljati besednih oznak (A) “eksekucija”, “likvidacija”, "usmrtitev", “justifikacija”, “izvršitev 
smrtne kazni” ipd.

Upam in kot bralec Večera pričakujem, da boste v prihodnje pri pripravi svojih javnosti 
namenjenih besedil v zvezi z drugo svetovno vojno in zgodovinskimi dogodki pred in po njej
zgornje informacije ustrezno upoštevati. Predvsem pa upam in pričakujem, da boste pri tem
upoštevali navedbo v preambuli Kodeksa novinarjev Slovenije, ki se glasi "Novinarji so 
dolžni predstavljati celovito sliko dogodkov..." – in da boste temu ustrezno v prihodnje 
dosledno prikazovali obe plati medalje (A, C). Kar pomeni: če boste omenjali dejanja enega 
od politično-vojaških taborov, ne pozabite (B) oz. ‘ne pozabite’ (C) – seveda upoštevajoč 
časovno in vzročno-posledično sosledje – omeniti tudi dejanj drugega vpletenega tabora(-
ov). V vašem besedilu tako več kot očitno manjkajo navedbe (A, C) o zločinih in drugih 
hudodelskih dejanjih nacistov in nemških vojakov, fašistov in italijanskih vojakov, njilašev in 
madžarskih vojakov, bolgarskih vojakov, slovenskih klerofašistov, belogardistov, 
domobrancev, črnorokcev, izdajalcev in drugih pomagačev okupatorjev, četnikov, hrvaških 
ustašev in domobrancev, srbskih ljotičevcev in nedičevcev, pripadnikov bosanske 'Handžar 
divizije'... (menda je bilo vseh oboroženih sodelavcev oz. podpornikov okupatorjev v času 
druge svetovne vojne na območju nekdanje Jugoslavije okoli 300.000).

Zgoraj omenjena preambula Kodeksa novinarjev Slovenije pa govori tudi o tem, da ste 
novinarji dolžni svoje delo opravljati natančno (A, C). Izgleda, da imate težave tudi s tem
delom kodeksa, o čemer v vašem besedilu pričata dve navedbi. Precej nenatančno ste 
namreč navedli ime organizacije, katere predsednika ste povabili k pisanju v Večeru. 
Napisali ste "Zveza združenj borcev in udeležencev NOB" namesto pravilno "Zveza 
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije" (A). V vaši navedbi “Čisto konec osemdesetih 
let prejšnjega stoletja je bilo v Podgorici” pa ste napačno navedli ime mesta (A, C). Takrat 
ste bili namreč v Titogradu in ne v Podgorici! Mesto je bilo preimenovano kasneje, in sicer 
leta 1992. Prav ta napaka pa poleg svoje zgodovinsko-selektivno-izbrisne obeleženosti 
simptomatično ponazarja osrednjo, tj. ‚kontekstualno pomanjkljivost’ vašega besedila: 
preteklega dogajanja v njem namreč ne opisujete in vrednotite izhajajoč iz takratnega 
(zgodovinskega, ‚titograjskega’) konteksta, pač pa izhajajoč iz današnjega (ideološko-
političnega, ‚podgoriškega’, ‚pod-domobranskega’) konteksta. 

Pozdravljam vas z upanjem, da bom dočakal ‘pluralno ukrojeno javno lastništvo' 
osrednjih množičnih občil v Sloveniji in širše. Prav takšno lastništvo je namreč po mojem 
mnenju temeljni predpogoj, da bo novinarska dejavnost kot pomemben del družbenega 
komuniciranja rešena (osvobojena, raz-okupirana) interesov, vplivov, pritiskov, cenzure in 
groženj njihovih današnjih ekonomsko in/ali ideološko-politično zasebniško/sebično 
usmerjenih lastnikov in upravljalcev ter njihovih nameščencev.

za Osvobodilno misel:
Jože Kos Grabar ml.
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Opombe:

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 ideološkega boja za človeške duše oz. ume 
(več informacij na: http://kid.kibla.org/~om/). Vabljeni k sodelovanju!

2) Sklop dejavnosti znotraj 'Osvobodilne misli', ki ima naslov 'Premalo se manipulira!', je 
osredotočen na analiziranje ideološko-navijaškega in tendencioznega razlaganja raznolikih 
družbenih pojavov v novinarskih in publicističnih prispevkih. Naslovu tega sklopa botrujejo 
besede "premalo se ubija" ("si ammazza tropo poco") italijanskega fašističnega 
generala Maria Robottija – besede, ki jih je ta v času italijanske okupacije dela slovenskega
ozemlja v letih 1942-1943 zapisal na rob poročila o vojnih grozodejstvih lastne vojske, 
storjenih nad Slovenci in Slovenkami.

3) domobranobranstvo: način razumevanja oz. razlaganja zgodovinskega dogajanja na 
ozemlju današnje Republike Slovenije v času druge svetovne vojne in nekaj let pred ter po 
njej, iz katerega je razvidno pritrjevanje stališčem in ravnanju takratnih sodelavcev 
okupatorjev (tj. domobrancev, belogardistov...) in/ali upravičevanje oz. zagovarjanje teh 
stališč in ravnanj; domobranobranec (-nka): oseba, ki utrjuje, zagovarja in/ali razširja 
domobranobranstvo (tvorec obeh novih besed: Jože Kos Grabar, 2005).

4) Pričujoče besedilo je namenjeno objavi na spletnih straneh 'Osvobodilne misli' 
(http://kid.kibla.org/~om/). V celoviti, tj. neokrnjeni obliki (vključno s slikama in opombami) je 
besedilo možno prosto razpošiljati (to je tudi zaželjeno). O morebitni objavi besedila v 
drugih občilih se je treba z avtorjem posebej dogovoriti.

V vednost:

- g. Uroš Skuhala, direktor in odgovorni urednik Večera;
- g. Dejan Pušenjak, urednik Večerove priloge V soboto;
- g./tov. Janez Stanovnik, ZZB NOB Slovenije;
- Društvo novinarjev Slovenije (pisarna@novinar.com);
- Združenje novinarjev in publicistov (info@znp.si);
- izbrani novinarji(-rke), publicisti(-tke) in javne osebnosti, ki so v zadnjih letih javno pisali ali 
govorili o dogajanju v času druge svetovne vojne in pred ter po njej;
- Mirovni inštitut, Ljubljana;
- Civilna iniciativa za Primorsko;
- Infopeka, Maribor (infopeka@infopeka.org);
- Fronta za svobodo sveta (www.zasvobodo.si);
- redni prejemniki informacij o dejavnostih v okviru 'Osvobodilne misli'.

Osvobodilna misel - mnogadej za razlaganje razlag družbenega
zanjo: Jože Kos Grabar 

na naslovu: Infopeka, Ob železnici 16, SI-2000 Maribor
oomm@email.com   /   om@mail.kibla.org   /   http://kid.kibla.org/~om/
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