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POSVETILO
Feli in Tonetu!
Zaradi okvirov sveta, ki je postavljen,
krov plovbe varje, človeka,
ki gleda-ta-dan priletja ptice na plovec v morju.

Posebna zahvala prof. Borisu Pahorju, dr. Tatjani Rojc in tistim, ki sobivali s tem pisanjem.
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IZVLEČEK
Razprava poskuša tematizirati fenomen totalitarističnega zla, kot se je udejanjilo v zoni koncentracijskih
taborišč. Izhodišče za ta premislek tvori literarno delo Borisa Pahorja, ki ga zaznamuje ravno lastna izkušnja
totalitarističnega nasilja in preživetja v koncentracijskem taborišču Natzweiler-Struthof. Kot ključni problem se
ob tem javlja izpričevanje te izkušnje, ki vključuje filozofsko vprašanje, kaj sploh eksistencialno pomeni »biti
priča«. Odgovor na to vprašanje je razvit ob branju ključnih teoretikov totalitarizma, kot sta Hannah Arendt in
Giorgio Agamben. V metodološkem oziru se tako kot omenjana filozofa opiramo na eksistencialno
hermenevtiko, kot jo je v Biti in času razvil Heidegger ter še nekateri drugi predstavniki te filozofske usmeritve.
Osrednja ugotovitev, ki izhaja te filozofske tematizacije, je, da dehumanizacija, kot sledi iz totalitarističnega
nasilja, ni enoznačna, marveč jo zaznamuje prav faktična situacija »priče«, ki je sama ujeta med vidikoma
pričevalca in izpričevanja.
Ključne besede: Pahor, totalitarizem, koncentracijsko taborišče, pričevanje, hermenevtika

ABSTRACT
The treatise tries to examine the phenomenon of totalitarian evil as it was put in the effect within the zone of the
concentration camps. The starting point for this consideration forms the literary work by Boris Pahor,
characterized by very own experience of violence and totalitarian in the concentration camp of NatzweilerStruthof. As a key problem appears the testimony of this experience, which includes the philosophical question
of what it means existentially to “be a witness". The Answer to this question is developed by reading the key
theorists of totalitarianism such as Hannah Arendt and Giorgio Agamben. In the methodological aspect we are
relying, as the philosophers mentioned, on an existential hermeneutics, that Heidegger develop in Being and
Time and some other representatives of this philosophical orientation. The central finding of this philosophical
analyses is that dehumanization as follows from the totalitarian violence is not unique, but it is very factual
situation of "witnesses", which itself caught between aspects of the “being witness” and testimony.
Key words: Pahor, totalitarianism, concentration camp, testimony, hermeneutics
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POVZETEK
Magistrska naloga z naslovom Taborišče kot zona zla – hermenevtika pričevalca in
literarnega izpričevanja bo skušala pokazati kaj tvori fenomen prostora, kamor se naseljuje
zlo, kateremu je nekdo priča. V delu Izvori totalitarizma je Hannah Arendt postavila sovisnost
med totalitarnostjo in radikalnostjo zla, v delu Eichmann v Jeruzalemu pa je zastopala teze o
banalnosti zla. Magistrska naloga v okviru zastavljene tematike izkušnje »taborišča kot zone
zla« ne želi podati enoznačnih obrazložitev, ampak nakazati prisotnost možne utemeljitve, ki
jo je pričevalec, v našem primeru pisatelj in bivši taboriščnik, na izrazito svoj način tudi
izpričal.
Metodologija ter poskus utemeljevanja predpostavljenih hipotez in širših problemov, ki jih
preučuje magistrska naloga, se poslužuje hermenevtično-fenomenološka pristopa ter vključuje
referenčne avtorje kot so Martin Heidegger, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Jean François
Lyotard in Giorgo Agamben. Hkrati upošteva tudi kritično refleksijo obravnavane tematike in
omenjenih avtorjev v slovenskem filozofskem prostoru. Ključno metodično oporo nam pri
tem ponuja hermenevtični sklop priča-pričevalec-izpričevanje, ki ustreza hermenevtični
strukturi vprašanja kot jo poda Heidegger v Uvodu v Bit in čas skozi razčlembo vprašanegapovprašanega in izprašanega. To nam predvsem omogoča da v razvitju splošne problematike
nerazumevanja odnosnosti sveta in njegove priče – torej pričevalca, ki smo mi sami, iščemo
odgovore po vprašanjih, ki se nam zastavljajo v ožjem spektru. Prva se dotika ontološkega
vprašanja smisla biti, slednja pa ontično izprašuje lastno eksistenco bivajočega, kateri
privzema vlogo priče. Ker smo pri tem že vnaprej položeni v časovnost, v kateri se čas časi, in
ker mi naše bivanje orientiramo na podlagi aproksimacije časa in (dogodkovne) zgodovine,
nas indiferenca v biti ne zaznamuje le zunanje, temveč v zgodovinsko-epohalnem pomenu. V
tem prerezu se človek kot bivajoči vedno vprašuje, kdo sem? V tej odprtosti vprašanja je tubit
priča nekoga in nečesa (po Heideggru: priča biti). Vendar vprašanje je, ali je pričevalec, ki
zapada znotrajsvetovnosti in je v pomenu človeškega razumet kot človek, tudi res človeški, če
imamo primere zla kot so na primer koncentracijska taborišča? Kako naj bi priča-pričevalecizpričevalec, ki je videl najradikalnejše in absolutno zlo, - tisto zlo, ki je šlo čez vse svoje
mere in zato postalo tako vsakdanje, tako banalno -, potrdil vseobčo človeškost, humanost,
človečanstvo?
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V takšni vrzeli, kamor je položeno to vprašanje1, katero nas nagovarja v pri-čujočnosti,
odgovarja Boris Pahor: »Ja, tukaj nimate kaj. Nimate kaj razumeti drugega, ker ta ideja o
drugem je že v evangeliju, bi rekel nekako takole, vse zapopadeno. Ta drugi je tvoj bližnjik«.
Romani Borisa Pahorja, predvsem izpovedna novela Nekropla, so uporabljeni kot primarno
literarno gradivo, vzporedno z njimi pa so obravnavane tudi ideje drugih literarnih
pričevalcev. V literarno-zgodovinskem okviru so upoštevane tudi revijalne in monografske
objave, ki se navezujejo na obravnavano tematiko. V zaključku je predstavljen tudi pogovor
avtorice magistrske naloge z Borisom Pahorjem, kar nas neposredno preseli v sfero
pričevanja, ki bi rado dalo pomen in razumelo v tenziji s smislom izpričevanja

1

V tem vprašanju se nahaja: tubit, ki ima samo sebe pred seboj v svoji biti, je priča svoji pričevalnosti, katero
razumemo pod pojmom pričujočnost.
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1. UVOD – HERMENEVTIČNA NAMERA
Pred kakršnokoli razlago ali poskusom razlage teme, zastavljene znotraj magistrske naloge, je
potrebno odgovoriti na vprašanje, zakaj je sploh smiselno razmišljati o »taborišču kot zoni
zla« na podlagi hermenevtike pričevanja in literarnega izpričevanja. Preden podamo odgovor
v obliki razvijanja metode, se navežimo na dva hermenevtična filozofa, ki se opirata na morda
najvplivnejšega filozofa 20. stoletja, Martina Heideggra, pri katerem je filozofska tradicija kot
taka prejela povsem nov smisel, kolikor »jo je razumel iz zgodovinske možnosti izpolnitve
eksistence« (Komel, 2002: 12).
»K človekovemu bivanju spada, da, ne da bi bil vprašan, pride na svet in je, ne da bi bil vprašan, z njega
odpoklican. V svoji ''vrženosti'' živi človek za svojo prihodnost, za katero se zasnuje. Hermenevtika se s tem
osredotoča na nekaj nerazumljivega. Za hermenevtiko velja to nekako zmeraj. Hermenevtiko izziva
nerazumljeno ali nerazumljivo, to jo privede na pot vpraševanja in sili v razumevanje« (Gadamer, 1997: 25).
»Hermenevtična fenomenologija« oziroma »hermenevtika fakticitete«, ki jo je Heidegger pričel razvijati leta
1919 in je svoj vrhunec dosegla v delu Bit in čas iz leta 1927, je veščino razumevanja in razlaganja speljala na
sled razumevanja smisla biti in jo s tem vsidrala v vprašanje možne utemeljitve filozofije sploh.« 2
»Toda kaj je 'hermenevtika fakticitete'? Nedvomno lahko posežemo nazaj po starem pojmu hermenevtike, po
katerem je hermenevtika nauk o razumevanju in umetnost tolmačenja tako razumljenega. […] Fakticiteta pomeni
torej bivanje človeka. Dejansko pa pomeni še več kot to. […] Fakticiteta poudarja dejanskost dejstva. Tako
postane izzivajoča formulacija za sleherno hotenje po razumevanju; na primer tako, kot je v Biti in času govor o
vrženosti (Geworfenheit) bivanja.«3

Kot je zgoraj navedeno, se hermenevtika osredotoča na nekaj nerazumljivega, a še vendarle
nagovarjajočega, kar jo privede na pot vpraševanja in sili v razumevanje.
»Vsako vpraševanje je iskanje. Vsako iskanje vnaprej usmerja iskano. Vpraševanje je spoznavajoče iskanje
bivajočega v njegovem da-je in kako-je. To spoznavajoče iskanje lahko postane ''raziskovanje'' kot sproščujoče
določanje tistega po čemer vprašujemo. Vpraševanje ima kot vpraševanje po … svoje vprašano. Vse vpraševanje
po … je na nek način povpraševanje pri …. K vpraševanju naj bi bilo to vprašano določeno in dovedeno do
pojma. V vprašanem je tedaj kot pravzaprav intendirano tisto izprašano, tisto, s čimer doseže vpraševanje cilj.
Vpraševanje samo ima kot obnašanje nekega bivajočega, vpraševalca, lasten karakter biti. […] Treba je postaviti
vprašanje o smislu biti« (Heidegger, 1997: 23).

Če je vsako vprašanje v iskanju hkrati že vpraševanje po in ima kot vpraševanje po že svoje
vprašano, - hkrati pa je »vpraševanje po« način »povpraševanja pri«, kar ima svoje
»povprašano« -, je v to vprašano že intendirano izprašano, potem bi se lahko vprašali, ali ni
ravno pričevanje tisto, kar se postavlja z nasprotnega vidika iskanja na način vpraševanja?
Povedano drugače: v pričevanje je položeno »pričevanje ob« in ima kot »pričevanje ob« že
svojo »pričo«, - hkrati pa je pričevanje ob način »spričevanja kot«, kar že ima svoje »spričo« , je s to »pričo« že postavljeno tisto, kar v pričevanju intendira kot tisto po čemer je izpričano.

2
3

Komel, 2002:12.
Gadamer, 1997: 23-25.
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Heidegger predpostavi že pred uvodom v Bit in čas vprašanje iz Platonovega Sofista: ali
imamo odgovor na vprašanje, kaj pravzaprav menimo z besedo »bivajoč« in pri tem navaja
zanikani odgovor, na podlagi česa se pokaže temeljno vprašanje Bit in časa: »vprašanje o
smislu biti«. Pričevanje ni odgovor na iskano vprašanje, temveč je prisotnost tubiti [Dasein]
na način bivajočega kot odprtosti do biti. Na način prisostvovanja, torej načina pričevanja,
biva tudi priča. V priči se torej združujeta vprašano in tisto povprašano, kar odgovarja.
Vpraševalec pa ni nujno predpostavljen v antropričnem pomenu kot človek. Heidegger se v
Biti in času odpove oznaki človek, katero znova uvede od štiridesetih let dalje; ne zaradi
kakega antropizma, marveč, da bi se izognil novoveškemu izenačevanja človeka s subjektom.
Tu-biti [Da-sein] ni subjekt, marveč v ''tu'' drži odprto človeškost človeka. Drugače povedano,
tubit kot bit bivajočega, ki smo mi sami in v svoji biti razume bit nasploh. S tem je povezana
faktična ontološka okoliščina, da človeškosti človeka ne moremo razumeti kot vrstni pojem,
marveč se slehernemu od nas zastavlja na način vprašanja: kdo sem? Kot ta odprtost
vprašanja samega sebe, je tubit po svojem bitnem smislu priča; natančneje priča nekoga in
nečesa oziroma, po Heideggru, priča biti. Priča, ki sicer kot ''pričevalec'' zapada
znotrajsvetovnosti v heideggrovskem pomenu, je največkrat neposredno (v smislu
poljudnosti) razumeta v tistem, čemur pravimo ''človek''. To ni apriorno nujno, saj človeško
vključuje tudi nečloveško in brezčloveško, kot v primeru obravnavane teme koncentracijskih
taborišč. To kar razumemo običajno pod imenom ''človek'', je vedno le naziv po katerem
človeku pripisujemo določene lastnosti; ga kategoriziramo. Priča pa ni le kategorialni naziv v
ontičnem pomenu, temveč je vselej že prej zastavljena na način razkrivanja biti bivajočega. V
čem se, navajajoči vprašanje, ki ga zastavlja Komel (1996) v Razprtostih prebivanja, kaže
prednost tubiti pred ostalim bivajočim?
»V čem se kaže prednost tubiti pred ostalim bivajočim v pogledu zasnutja ontologije, oz. odstrtja smisla biti?
Bivajoče, ki smo mi sami – tubit, ima pred ostalim bivajočim to prednost, da je že ontično (kot bivajoče med
bivajočim) samo izpostavljeno v razmerju do biti (da je sredi bivajočega v celoti). To izpostavljenost v razmerju
do biti označuje Heidegger kot eksistenco. Prednost tubiti pred ostalim bivajočim je v tem, da ima samo sebe
pred seboj v svoji biti, in jo zato že ontično odlikuje predhodno razumevanje biti. 'Ontična odlikovanost tubiti je
v tem, da je ontološka.' (HGA 2, 16). To pomeni: tubiti se že predontološko zastavljajo vprašanja glede možnosti
njene lastne eksistence. Tubit lahko razume svojo eksistenco, ne da bi zato morala posebej teoretsko motriti
sama sebe. Ta neeksplicitno ontično-eksistencielno samorazumevanje tubiti pa zarisuje tudi možnost
eksplicitnega ontično-ontološkega razumevanja in razlage, čeprav je ta dva načina razumevanja treba ločiti.«4

Če ima torej tubit pred ostalim bivajočim to prednost, da je že kot bivajoče med bivajočim
sama izpostavljena razmerju do biti (sredi bivajočega v celoti) na način eksistiranja in da bi se
med kategorialnim mnoštvom tubit razlikovala od vrstenja na način razlikovanja kot
posameznik, vendar ne na način ontološkega vodila »substancialnosti«. »Substancialnost je
4

Komel, 1996: 37.
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ontološko vodilo za določitev bivajočega, iz katerega prihaja odgovor na vprašanje >kdo<.
Tubit je neizrecno vnaprej pojmovana kot navzoče«5. Heidegger želi s tem opozoriti na
problemski vidik znotraj filozofske tradicije, ki (je) napačno zastavlja(la) vprašanje po ''kdo''
ob vodilu substancialnosti, torej na način katergorialnega izrekanja. Kategorialni vidik pa ne
pove nič drugega o njem (torej o tem >kdo<), kot zgolj to, da je uposamezen in ga je mogoče
kot takega razlikovati med kategorialnim mnoštvom, na način poimenskega prepoznanja (npr.
Anton in ne Boris). Tubit, ki ima samo sebe pred seboj v svoji biti, je priča svoji
pričevalnosti, katero razumemo pod pojmom pričujočnost.
Če »tubit lahko razume svojo eksistenco, ne da bi zato morala posebej teoretsko motriti sama
sebe [in je] ta neeksplicitno ontično-eksistencielno samorazumevanje tubiti, [že zarisovanje]
tudi možnost[i] eksplicitnega ontično-ontološkega razumevanja in razlage, čeprav je ta dva
načina razumevanja treba ločiti«6, potem priča, ki je priča svoji pričujočnosti, lahko razume
izpričano na isti način. Priča, ki pripada ontološki sferi kot tubit vselej že vnaprej razume.
Tisti, ki za nazaj ne razume, je pričevalec – bivajoči, ki privzema vlogo priče, kolikor mu je ta
naložena v lastni eksistenci.
Gibanje znotraj hermenevtičnega sklopa priča-pričevalec-izpričanje je zato nujno
obravnavano po Heideggrovem eksistencialno-analitičnem modelu vprašanja vprašanopovprašano-izprašano. Osnovo za to najdemo v drugem delu izpeljave eksistencialne analitike
v Biti in času, kjer Heidegger v paragrafu § 54. postavi »problem izpričevanja samolastne
eksistencialne možnosti«, pri čemer naj izpričevanje dá razumeti neko samolastno možnost
samobiti7. Na tem mestu je postavljeno konceptualno izhodišče, da se tubiti že kot ontična,
predontološko izpričuje kot ontološka (tj.: da ji je do biti sáme).

5

Heidegger, 1997: 166.
Komel, 1996: 37.
7
Povzeto po Heideggru (1997: 365).
6
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2. TRIADA: PRIČA – PRIČEVALEC - IZPRIČEVALEC
Triada, ki smo jo v okviru prehodnega poglavja hermenevtične zasnove nakazali, je ontičnoontološka struktura. Eksistencialna pripadnost svetu je priča, katera pa ni nujno vezana na
fizično prezenco, torej sedanje obstajanje, niti ni vezana na kategorijo subjekta/objekta in
subjektivnosti. Drugače povedano: kar eksistira je vezano na prostor prezentnosti ali
odsotnosti, ne pa na sámo časnost. Priča tudi govorica mrtveca v spominu živega
(spominjanje v izpričevanju ali molčanju), priča je govoreči živeči (zapisovanje, govorjenje),
priča je molčeči živeči (tisti, ki samo ve, ne pa govori o tem kar ve).
Literarna dela Borisa Pahorja so za nas še posebej pomenljiva, ker je pri vseh, posebno pa v
Nekropoli, kateri magistrska naloga posveča podrobnejšo analizo, mogoče najti problemski
sklop zgoraj omenjene triade v navezavi na literarni in realni svet (tj. vprašanje človekove
bivanjske pozicije kot pričevalca v svetu in tubitne priče sveta). Preko opisov se bo
magistrska naloga skušala opredeliti do t.i. triadnih zastavljenih problemov.
V Nekropoli opiše sojetnike s podobami »oči«, ki so njegove lastne (tj. prvoosebni
pripovedovalec, natančneje izpovedovalec, je tudi avtor sam), ki so »bile« njegove lastne
(pripovedovalec je bil namreč tudi interniranec v nemškem koncentracijskem taborišču; o
videnem in lastno doživetem izpričuje skozi pripovedovanje) in ki so lahko od katerega koli
taboriščnika (tp. implicitno navezovanje na neizpričano pričujočnost ljudi v taborišču, ki je
videl, a ni izpričal). »Oči« v taborišču zapisanega pripovedovalca so naznanila znotraj
literarnega besedila, ki kažejo neko pričujočnost v podobi očitne okrušene fizične prisotnosti
v taborišču.
»Oči, pred katerimi lakota razpreda sivo mreno, pa ne gledajo takó daleč, da bi videle obrise ladij, ampak se
sklanjajo nad cunjastimi rezanci kakor nad zveriženo kačjo zalego, ki se nenehno krivenči in spreminja v
megleni motnjavi. Glava bi zavoljo slabosti in dolgega mirnega sedenja morebiti zakinkala (mogoče je pravkar
tudi zares), če se ne bi ves čas oglašali z dna uvele človeške vrže utripi in trzljaji, ki zmeraj znova predramljajo
in vzdigujejo lene veke. In to se zgodi posebno takrat, ko se mrak mrzlega jutra odtegne v pozabljeno daljavo
preteklosti in onkraj šip dopoldan s svojo svetlobo obljublja nekoliko ukročen napad atlantskih vetrov skozi
črtasto raševino; zakaj to je ura, ko samovšečni mladi kapo razreže štirioglato štruco komisa na tanke režnje in se
začne razgledovati po množici sedečih prelomljenih črt. Kdove, morebiti je njegova počasnost v zavestni zvezi z
budnostjo želodcev, ki so na preži za ograjami progastih jopičev; morebiti pa se samó otročje vdaja
samodopadljivemu zadovoljstvu, da lahko izbira nagrajence, pri katerih bo zlahka našel nekaj hitre nagonske
hvaležnosti. Ogoljene glave pa medtem ne vejo, če naj se vzpnejo, da bodo bolj vidne in mogoče tudi opažene,
ali naj se rajši skrbno sklonejo nad rezilom in na tihem, a nič manj živo, upajo, da bo poplačana prav marljivost,
ki ne odneha z delom niti v takó zapeljivem trenutku. So pa tudi oči, ki se zavedajo, da so se trudne veke pustile
premagati ravno takrat, ko je bil kapo obrnjen v njihovo smer, in zasledujejo tenke režnje komisa in iz njihovih
pogledov nad suhim nosom sije zdaj siva grabežljivost ptice roparice, zdaj se pod ponižanim čelom zbudijo
odsevi mrzličnega moledovanja. Nazadnje pa so še oči, ki so se pravkar zavedele, da skuša vzleteti prošnja iz
njih, a so se v poslednjem trenutku zadržale ter se vrnile k samogibnemu brkljanju prstov po vegasti deščici«.
(Pahor, 2012: 26).
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Pahor navaja tudi tiste, ki o tem niso izpričevali; torej priče, ki so bile pričujoče istemu
dogodku kot Pahor, le da o tem niso (literarno) izpričale lastna doživljanja znotraj taborišča.
Primer: opis deportiranca Gabrijela, ki ga je poznal iz Trsta:
»Tam sem se nekega jutra, ko smo se premraženi od dolgega apela prerili v barako, znašel ob Gabrieleju.
Njegova glava je bila velika in okrogla, njegovo telo pa prav takó še zalito in nič podobno telesom
prebolevnikov in kilavcev, kakršni smo bili zbrani v webereiu. A ta razloček ni presenečal, ker je bilo zavoljo
prihodov novih transportov razumljivo, da so nekatera telesa še pri moči. Ne, njegova glava me ni opozorila nase
s svojo okroglostjo, ampak so se mi zdeli domači njeni gibi, način, kakó se je napol vprašujoče, napol
zaskrbljeno obrnila k meni. In še preden je spregovoril, sem vedel, da sem takega moža z gibčnimi očmi za
debelimi ložami nekoč že opazoval v tržaškem tramvaju ali opoldan na pločniku, kjer se stikata Korzo in Rimska
ulica«8
»Zato se tudi pogovor z Gabrielejem ni oddaljeval od območja peči, ujet je bil v dvom, da ne bo več dolgo
trajalo naše posedanje, ki je bilo že zavoljo tega krepilno, ker je telo mirovalo in ni oddajalo kalorij. In njegov
zbegani pogled, kakor da je pričakoval spodbudne besede od mene, ki sem že bil na delu zunaj taborišča in sem
bil zavoljo tega v njegovih očeh že izkušen in vpeljan, hkrati pa je bila v njegovem pogledu izgubljenost
človeka, ki nima tovarišev, da bi se z njimi povezal, medtem ko sluti ob meni množico slovenskih jetnikov in se
zaveda stvarnega, čeprav rahlega občutka varnosti, ki mi jo da je pripadnost plemenski skupnosti. Da, ker tukaj,
kjer smo že bili prestopili mejnike življenja, državljanstvo ni več ločevalo slovenskih ljudi, ki zdaj nismo bili
edini samó v jeziku, ampak zavoljo upora proti uničevalcu našega rodu tudi združeni v kazni in v želji po
skupnem odrešenju. Kakor v odgovor na to novo stvarnost je Gabriele govoril o demokratičnosti in o dobrem
sožitju v naši obmorski deželi, in pri tem so njegove oči begale od mene k dolgim rezancem na mizi, pa spet k
meni, kakor da dvomijo, če bom verjel novim besedam. In priznam, da se mi je, ko sem ga poslušal, njegovo
razodetje zdelo čudno, in res sem pomislil, da ima za tiste izraze o bratstvu najbrž poglavitno zaslugo
neponovljivo okolje, v katerem so bili izvrženi; ker v dokončni enakosti v gladu in pepelu res ni bilo mogoče še
misliti na trmo o dozdevnih prednostih in razločkih. Prav zato pa se mi je zdelo neumestno, da mi po toliko letih
skupnega bivanja na istih ulicah in na istem obrežju someščan, pripadnik italijanske elite, prvič govori v
človeškem jeziku prav tukaj, kjer je bilo vse človeško postavljeno na tehtnico; in čeprav sem se zavedal, da je
nespremenljiva enakost obsojenih teles odrinila stran vse zapreke, sem se vendar upiral misli, naj bi skupni strah
pred pečjo botroval pri spočetju novega bratstva«9.
»Gabrieleja pa zelo razločno še vidim, kakó stoji ob baraki nad krematorijem, v kateri je menda bival.
Taboriščno življenje naju je razdvojilo, številna množica se je gibala med nama; tako sem ga srečal samó še
enkrat, v Dachauu. Takrat njegove oči niso v nemirno begale, ker je bil preveč zbit. Sedél je ali čepel na tleh
pred eno izmed barak na desni strani aleje. Zelo truden je bil, a še pri sebi, imel je odpeto srajco, ker je bila jesen
in ni zeblo; njegov pogled je bil bolj umirjen, a obenem tudi bolj odsoten. Ne vem več, koga je čakal, če je sploh
koga čakal, ne kam je bil namenjen, če je bil sploh kam namenjen. Bilo je v dnevih, ko so nas pripeljali odtod in
smo spali v papirnatih vrečah, da je vso noč šumelo; potem so nas zaprli v karantenski blok, od koder so nekateri
prvič šli šele, ko so jih peljali v München odkopavat ruševine po letalskem napadu. Takó Gabriele tava v mojem
spominu kakor izgubljena duša iz tistih dni vročičnega preseljevanja; in je podoba samotnega popotnika, ki je
stopil iz nedogledne vrste zeber in za trenutek sedel, da bi se odpočil na dolgi poti v neskončnost« 10.

Dejstvo, da Pahor izpričuje o Gabrielu, daje legitimizacijo njegove pričujočnosti v
koncentracijskem taborišču. Gabrijel namreč ni imel možnosti ne legitimizirati svoje priče,
niti izpričati svojega staža kot internista na način pričevalca koncentracijskega taborišča; še
več – izpričati ne more niti lastne eksistence, pretekle bivajočnosti v svetu in v območju
koncentracijskega taborišča, saj se je njegovo življenje končalo, kakor so se končala mnoga
življenja znotraj taborišča (tj. s smrtjo).
8
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V predhodnem opisu so navedeni eksistenciali priče. Ontološka pripadnost priče je pričujoča
kot priča v pozabi. To pomeni: tisti, ki je bil priča in nikoli izpričan (ne govorno, ne zapisno),
ki bo pozabljen s tisto eksistencialno (govorečo ali molčečo) pričo, katera ni izpričala njegove
eksistence, torej obstoja. Imenovana bi bila lahko kot priča pozabe (zgodovinske preteklosti),
katero spodnaša prihodnost; tako imenovana priča v zapadanju. Zato je edini nevtralni
element prisotnosti neke priče tekst. Drugače povedano, izpričevalec priče se izpričuje skozi
neko literarno delo, ki pričo drži v eksistenčnosti znotrajsvetnosti/Znotrajtekstualnost/
literarnega besedila, pri čemer sama priča pripada njemu zunajsvetnemu/zunajtekstualnemu
prostoru oziroma prostoru primarno izkušenega sveta (fakticitete), in pričo ubranja pred
zabrisom njene lastne pričujočnosti v taboriščnem svetu. Tj. način ontološkega bivanja
eksistenčne priče znotrajsvetnosti/znotrajtekstualnosti literature. Pahor v Nekropoli omenja
priče-pričevalce, ki so bodisi same izpričale svojo pozicijo (npr. André Ragot, zdravnik v
Sensu), bodisi so omenjene v izpričevanjih drugih pričevalcev (npr. poimenska navedba:
Janoš, Vasko, Mladen, Albert idr.) ali pa v dokumentih, ki so potrjevala njihov transport v
taborišče. Da bi obstajala priča, ki bi bila popolnoma zabrisana, - torej, da je niti preko
nacističnih arhivov deportacij ne bi zabeležili -, skorajda ni potrjeno oziroma ni znano; primer
takšnih prič bi bil edino način, da bi totalitarne organizacije uničile zapisnike deportacij, kar
pa se, kot omenja Arendtova v Izvorih totalitarizma, skoraj ni dogajalo, ker imamo enega
najobsežnejši vojnih dosjejev pod totalitarnimi režimi prav v Nemčiji.
Pahor opiše fizične prisotnosti nekaterih deportirancev in njihova ravnanja oziroma delovanja
v taborišču v avtobiografski pripovedi oziroma izpovedi.11 Te priče ostajajo na način
obstajanja zgolj v besedilu, vendar jih bralec vedno vnovič potrjuje med prebiranjem teksta.
Literarna funkcija besedila omogoči, da se zgodi prehod iz faktografske na eksistencialno
raven znotrajliterarnega sveta, saj imena poosebljajo prisotnost nekega lika. O drugi vlogi (tj.

11

Naratologija izrecno ločuje avtorja in pripovedovalca literarnega besedila (tudi fokalizatorja). Pripoved na
način avtobiografskega spominjanja je problematična zaradi vidika terminologije, ki ga predpostavljajo t.i.
naratološki zakoni. S tem naratološkim vidikom so se ukvarjali mnogi literarni kritiki (npr. Gennet, Eco, Ball,
Štuhec, Virk, Matajc, Kodrič idr.), raziskave katerih nam pokažejo ravno na kompleksnost gledišča, ki ga ni
mogoče zastopati enodimenzionalno, ko se ukvarjamo z žanrom kot je avtobiografska pripoved; natančneje
izpoved. Podrobnosti o razlikovanju naratoloških sestavin nekega besedila, predvsem za opredeljevanje kot so
pripovedovalec, avtor, fokalizator, subjekt idr. naratološki elementi, so literarno raziskane, vendar množica
raziskav kaže na problematiko, ki se odvija prav na žanru avtobiografske pripovedi oz. izpovedi. Na tem mestu
želimo le opozoriti, da obstaja vsa naratološka terminologija upravičena le znotrajbesedilnega (fikcijskega)
gledišča, ne pa tudi v dimenziji drugega časa. S problematiko časa priče-pričevalca-izpričevanja se posredno
ukvarja tudi magistrska naloga, ki pa želi na tem mestu opozoriti, da uporaba avtor-pripovedovalec-ni enačena z
avtorjem-izpovedovalcem (najbližji bi bil fokalizator), ker jo umeščamo v časovnost (in ne čas-no dimenzijo).
Na tem mestu želimo le opozoriti, da z literarnega gledišča morebitno gledane nedoslednosti, le-to niso.
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vlogi zdaj omenjenega lika kot subjekta) te iste priče z gledišča avtobiografskega izpričevanja
smo govorili zgoraj. Primer pričevalčevega izpričevanja:
»Takó sem potoval ob zabojih, ki sva jih polnila z Vasko in zavoljo katerih se je kapo revierja večkrat jezil.
Njegovi nemški natančnosti ni bilo prav, ko je kakšnemu mrtvecu molel konec rumenih stopal izpod pokrova; a
midva si nisva mogla pomagati, če so bile kosti tako dolge. Predvsem holandske. če pa je troje trupel v zaboju, ni
mogoče zahtevati, naj pokrov stoji vodoravno. Kapo je bil že enajst let v taborišču in je imel seveda pravico, da
je siten, posebno ker se mu je upiralo, da mora on, komunist, vsakemu okostnjaku, preden gre v zaboj, pregledati
zobovje. Midva sva položila nosilnico na tla za barako, kapo pa je prišel in pregledal široko razklenjene čeljusti.
Bil je zamišljen in mrk, ko je izdrl zob za Hitlerjev zlati sklad; zato je godrnjal nad Vaskom in mano. A je bil
simpatičen človek, z razumnim, podolgovatim obrazom. Večkrat se je igral s štirinajstletnim ruskim fantičem, ki
je ležal v veliki Janoševi sobi zavoljo že zaceljene rane na nogi, in mislil sem si, da najbrž ne bi čakal enajst let,
preden bi me zamikala igra z rožnatimi udi.«12

Neposredno izkustvo sebe kot priče Pahor umesti v prvoosebni izpovedi znotraj literarnega
besedila. Pahor, bivajoč v koncentracijskem taborišču13 od 28. 2.1944 do 15. 4. 1944, opiše
dogajanje po spominu znotraj literarnega besedila, pri čemer mu pripadata dve vlogi:
pričevalca (kot prvoosebnega izpovedovalca) in izpričevalca (kot avtorja literarnega teksta; v
katerem je priča, ki izpričuje po spominu svoje pričujočnosti). Na primeru Pahorja je
razvidno, da je ta pričujočnost podeljena tako času pričanja kot izpovedovanja:
»Saj vem, tudi jaz sem s svojim vozilom del motorizirane procesije, a predstavljam si, da bi, če bi bil sam,
zavoljo nekdanje spojenosti s tem ozračjem, moja pričujočnost zdaj ne spreminjala sanjske podobe, ki skozi ves
povojni čas nedotaknjena počiva v senci moje zavesti«14

kot času pričanja po spominu lastne prisotnosti:
»In tako so njegove oči zaverovano strmele, da niso opazile, kdaj so odtegnili stran žaganice in jih zamenjali s to
kupolo nesmiselne sinjine, ki se je bočila nad njegovo modro, očetovsko glavo. A ne vem, če sem pomislil nanj
tisti dopoldan, ko smo se odpravljali odtod, takrat, ko sem se ustavil vrh stopnic in se za trenutek zagledal v
terase, ki so se nizale navzdol po pobočju. Prazne so bile in tudi barake, kakor da so bile spremenjene, čeprav so
bile kakor zmeraj po dve in dve na vsaki terasi. Bilo je zavoljo tišine, to je bilo tisto novo, ki se je nevidno grelo
v pozlačenih septembrskih žarkih, in zavoljo česar, se je zdelo, bodo tudi planine vsenaokoli zdaj zdaj začele
iskati svojo resnično podobo v usihajočem ozračju pogina 15«.

Še nazorneje se avtor kot izpovedovalec poosebi v prvo osebo oziroma pričo kot tako v
procesu izpričevanja, v naslednjem navedku:
»Tedaj je Vaska, ki je z lopato zajemal zemljo, rekel, da je lačen. Če hočeš, da kopljem, prinesi kruha, je rekel.
In mi je bilo prav, da moram v sobo po kruh, ki je ostal za rajnkimi. Hitro ti ga prinesem, sem rekel in odhitel v
barako, a pred vhodom sem zadržal korak, ker sem se bal, da bo odkritje prehudo, in hkrati, kakor da čakam, naj
se zgodi do konca, kar se dogaja.«16

Pahor kot avtor literarnega besedila vplete vanj tudi avtoriteto pričevalca nekega
zgodovinskega časa in prostora. Nepoimenske priče, ki se jih spominja in jim na tak način
12

Ibid: 163.
Pahor je bil deportiran v naslednja taborišča: Natzweiler-Struthof, Dachau, Markirch, Mittelbau-Doro,
Harzungen in Bergen-Belsen; pri čemer je največ časa preživel v prvih dveh.
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daje prisotnost, faktično legitimizira, a kot pričevalci ostajajo zgolj znotraj literarnega
besedila, ne pa tudi na način eksistenčnega obstoja. Avtor besedila, četudi v prvoosebni
izpovedi, izgubi možnost legitimizacije, če kot pričevalec ni tudi priča-v-svetu za časa
izpričevanja in nima možnosti lastne legitimizacije, upravičevanja in dokazovanja trditev. V
kolikor je izpričan le skozi prvoosebnega pripovedovalca oziroma izpovedovalca zastopa
zgolj fikcijski lik.
Z opisom poimenskih prič, ki se jih Pahor spominja, jim je zagotovljena enaka pozicija kot
predhodnim nepoimenskim pričam, v kolikor niso same izpričale svoje pričujočnosti svetu
taborišča (npr. André Ragot) in se na ta način sáme legitimizirale. Pri tem je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da je bilo taboriščnikom z internacijo odvzeto vsakršno lastno
poimenovanje in dodelitev številčne označitve.
»A ko se je moj pogled ustavil na Paulu, se mi je zazdelo, da tudi on veruje kakor Albert; boči ustnice ob
trobenti kakor plavolasi angel z ostriženimi lasmi na čudni podobi in veruje. Prav takó njegov brat Pierre. Prav
takó harmonikaš. Zakaj zares so noro igrali in se niso hoteli utruditi tam ob vratih, da so se na septembrske njive
sipali zvoki iz bežečega voza kakor izzivalna zlata semena, ki pa ne bodo nikdar vzklila. Igrali so kar naprej,
brez prestanka. Tudi Pierre ob svoji violini, čeprav je violina že sama po sebi takó tenkočutna in zmerna, da jo
trobenta in harmonika z lahkoto dušita. A tudi po značaju je bil Pierre v trojici bolj rahel, bolj mil, saj se je že
tukaj na teh terasah najbolj zavedal razglašenosti svoje violine ob tihi spremljavi neutrudljivega dimnika. A tukaj
je bilo drugače, tukaj niso bili godci samó oni trije, saj se je pravi mali orkester uradno zbral zvečer, preden se je
zagrizel lajež volčjakov v planinsko noč.«17
»Esesovci so vse take priče periodično pokončevali, ker pa je bil Franz človeški z jetniki, ga je André, ko smo
zapuščali taborišče, skril v revier. Pri prvem odhodu bolnikov ga je esesovec opazil in je moral ostati, medtem ko
so drugi zapuščali barako. André pa ni odnehal, dal ga je v novo odhajajočo skupino, in ko so se esesovci
spomnili na Franza in prišli ponj, ga ni bilo več. Težko da so ga potem našli v morju zeber. To se pravi, da je
André Franza zavoljo njegove človečnosti skorajda iztrgal iz žrela peči. Čut za pravičnost in solidarnost sta bila
takrat pri Andréju silnejša kakor potreba po prekletstvu in izobčenju. Pa je spet res, da je bilo izjemno, če je
nemški človek pokazal nekaj tega, kar smo se navadili imenovati kulturo srca. […] Mislim na Andréja. V kiosku
pred taboriščem sem kupil njegovo knjigo. In tako neizrečeno sem bil presenečen, da imam v roki pričevanje
dragega tovariša, da mi ni bila nič več težka vrnitev v dolino. A pod Andréjevo sliko, ki ga prikazuje v zebri ob
osvoboditvi Dachaua, sem zagledal križec z letnico 1954.«18

Za razlikovanje med izpričevalcem in pripovedovalcem, kot je bil na primer turistični vodnik
v taborišču ob Pahorjevem obisku, navajam naslednji navedbi iz Nekropole, ki kažeta, da
pripovedovalec ni prvoosebni vsevedni. To se kaže iz odlomka, ko je opisana pripoved
vodnika po taborišču, ki je vedel več od pripovedovalca, kateri je kot izpovedovalec
spominov bil priča vsemu o čemer je vodnik govoril na faktografski osnovi, ne pa na podlagi
doživetega, kot prvi.
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»Sprašujem pa se, kakšne podobe si bodo pričarali obiskovalci, ki se zgrinjajo okoli vodnika; samó velike
povečave fotografij, ki bi visele v notranjosti barak, bi morebiti z množico obritih krogel, štrlečih ličnic in
ključavnicam podobnih čeljusti mogle zbuditi na domišljijskem ekranu obiskovalca približno podobo takratne
resničnosti.«19
»Zavoljo te brezčutnosti sem zdaj zaznamovan med množico nedeljskih izletnikov, hkrati mi je, kakor da so me
rajnki z doživetim darom nekaj tople vode sprejeli v bratovščino, ki je svetejša od vseh bratovščin, kar jih rodijo
verstva. Glas iz zvočnika pravi, da je dolgo, zakrivljeno orodje, ki visi na zidu, uporabljal kurjač, da je uravnaval
sipanje pepela, z dolgo grebljico pa da je grebel pepel na kup. Štiri velike kavlje, ki štrlijo iz trama zadaj za
pečjo, nadaljuje, so uporabljali za skrito obešanje, medtem ko je bilo za javno obešanje določeno véšalo, ki se
bomo ob njem ustavili, ko se bomo vrnili na gornji del taborišča. Takó torej. Jaz pa sem zmeraj mislil, da jih
privežejo na prhe. Najbrž je kdo kar mimogrede tako rekel, ko je Leif pregledoval skupino poljskih fantov, meni
pa je potem podoba s prhami ostala. A šele zdaj se mi je razodelo, da je bila misel na prhe nesmiselna; saj so
samó kavlji zadosti trdni za takšno opravilo. Pa kaj, takrat je šlo za to, kaj se bo zgodilo, ne za tehnično
natančnost izvedbe. Vsekakor je s kavlji spet kakor poprej s pečjo; ukrivljeno črno železo je malo pomembno, ko
človeka noč in dan preganja strah ob misli na skrivnostni konec v tej baraki.« 20

Na podlagi navedenih odlomkov zgoraj smo izpostavili, da ima izpričevalec izkustvo, ki ga je
pridobil na podlagi dogodka, kateremu je bil »na kraju« priča, medtem ko je vodnik, ki o tem
dogodku pripoveduje turistični skupini zgolj v možnosti poročanja o tem »kraju«, ki se
upričuje. Ta primer kaže razliko med tem, »kdo« je v neki literarni izpovedi tu-bivajoči
izpovedovalec ali izpovedana človeškost in »kdo« tu-bivajoča pripovedovalec ali pripovedni
lik v literarnem besedilu. Izpričevalec/izpovedovalec je na kraju faktične izkušnje tega »tu«
ter v primerjavi z pripovedovalcem izrecno v eksistencialno-faktičnem položaju »biti-priča«.
Izpovedovalec/izpričevalec je namreč tisti, ki iz-pričuje iz sebe »doživljajsko« izkustvo; pripovedovalec pa je tisti, ki zgolj pove, kar pozna (to je povedano čisto v okviru realne
ontologije. Izpovedovalec se namreč prav na ta način ločuje od pripovedovalca (ki ni nič več
kot to), a če želimo trditi, da je izpovedovalec tudi izpričevalec, moramo pokazati kraj od
koder izpričuje. Bistveno razlikovanje med zgoraj uporabljenima naratološkima označbama
podpre tudi stališče, ki ga je miselno predstavil Komel (2011) v Sodobnostih:
»Kaj pa »človek«? Neomejeno polje izkustva, »svet«, brez konca in kraja in vedno znova od začetka. Človek, ta,
ki gre v izkustvu samega sebe od začetka? To bi lahko bil smisel praxis kot merodajne oznake za izkustvo. Ne
izkuša se v tem, kar zna, niti v tem, da pozna, marveč v imperativu spoznanja samega sebe. Je pričujoč toliko,
kolikor od samega sebe zahteva izpričevanje samega sebe. Potemtakem je človek v celoti čuječ. V sebi v celoti
čuje iz sebe. Zato priča. V pričanju je zadržana lástnost čuječnega govora, ki spravlja v pričujočnost. Spoznanje
je tako šele po očitnosti, upričevanju. Poznavanje po prepričanju. Danzadnevno prepričujemo sebe in druge ali
pa se puščamo prepričevati. A čemu smo, kot pričevalci, priča? Odgovor mora izpričati čuječnost samo in ni
podan v tistem, kar čuječni govor spravlja v pričujočnost. Meja molka. Človeškost ni znanje o sebi, marveč je
samosvoja iz neznatnosti bitka. Človeškost je na planem. Zaseda poljano pričujočnosti.« 21

Navedeno kaže na to, da človek priča, ker v celoti »čuje« iz sebe. Pričati na ta način pomeni
govoriti, izpovedati, povedati iz sebe. Pri tem smo izpričevalci. A kot se zgoraj zastavlja
19
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vprašanje, - čemu smo, kot pričevalci, priča? -, si to vprašanje že odgovarja: izpričanju na
način zadržane lastnosti čuječega govora; govorici. To »čemu sem priča« se ne izdaja na
subjektivni način, marveč prav način biti-tu. Na vprašanje, čemu smo kor pričevalci priča, bi
lahko odgovorili22 tudi preko vprašanja, ki ga postavi Heidegger: »Ali vsakdanje jazno
rekanje sebe ima za v-svetu-bivajočno? Tu moramo ločevati. Res tubit, govoreča-jaz, meni
bivajoče, ki je vselej ona sama. Vsakdanja samorazlaga pa ima tendenco, da se razume iz
oskrbljenega »sveta«. V ontičnem mnenju sebe se prezre glede načina biti bivajočega, ki je
ona sama. In to še velja zlasti za temeljni ustroj tubiti, za bit-v-svetu«23
V načinu biti-tu običajno razumemo biti-v-svetu, o čemer nam Heidegger pokaže opredelitve,
kaj se pravi »biti-v«, v paragrafu §12 Zaris biti-v-svetu iz usmerjenosti na bit-v kot tako.
»Kaj se pravi bit-v? Izraz najprej dopolnjujemo: bit-v 'v svetu' in se nagibamo k temu, da to bit-v razumemo kot
'bit v …'. S tem terminom je imenovan način biti bivajočega, ki je 'v' nečem drugem kot voda 'v' kozarcu, obleka
'v' omari. S tem 'v' mislimo medsebojno bitno razmerje dveh bivajočih stvari, ki se raztezata 'v' prostoru in sicer
z ozirom na njun kraj v tem prostoru. Voda in kozarec, obleka in omara sta na enak način 'v' prostoru 'na' nekem
kraju. To bitno razmerje je mogoče razširiti, npr. 'klop v predavalnici, predavalnica na univerzi, univerza v mestu
itn. vse do: klop ' vesolju'. Te bivajoče stvari, katerih bit-ene-'v'-drugi je lahko tako določena, imajo vse isti način
biti navzočnosti kot stvari, ki so 'znotraj' sveta. Navzročnost 'v' nekem bivajočem, sonavzočnost z nečim, kar je
isti način biti v smislu določenega krajevnega razmerja, so ontološki karakterji. Imenujemo jih kategorialni
karakterji in pripadajo bivajočemu netubitnostnega načina biti.«24
»Bit-v nasprotno pomeni bitni ustroj tubiti in je eksistencial. Toda s tem ni mišljena navzočnost neke telesne
stvari (človeškega telesa) 'v' nekem navzočem bivajočem. Bit-v ne pomeni prostorsko'eno-v-drugem' navzočega,
prav tako kot 'v' izvorno nikakor ne pomeni prostorske odnose omenjene vrste; nemško 'in' izhaja iz innan-,
prebivati, habitare, zadrževati se; nemško 'an' pomeni: navajen sem, domač z, navado imam; ima pomen colo v
smislu habito in diligo. To bivajoče, ki mu pripada bit-v v tem pomenu, označujemo kot bivajoče, ki sem vselej
jaz sam. Izraz 'sem' je v zvezi s 'pri'; 'jaz sem' spet pove: prebivam, se zadržujem pri … svetu kot tako ali tako
domačem. Biti kot infinitiv tega 'jaz sem', tj. bit razumeta kot eksistencial, pomeni prebivati pri …, domač biti z
… Bit je v potemtakem formalni eksistencialni izraz biti tubit, ki ima bistveni ustroj biti-v-svetu.«25

Iz Heideggrovega paragrafa je razvidno, da slednji primer kaže na govorico. Govorica, ki
zaseda nek prostor, ni »v« tem prostoru na aproksimatični način, temveč se v njem zadržuje,
eksistira, kaže na tisto po čemer je človek »človeški«. Eksistirati pomeni odpirati »kraj« v
»pokrajino prebivanja«, na-to pa kaže ravno govorica. Prostor v katerem je človek, je tudi
njen prostor. Isto se dogodi s časom, dogodki, občutji, ker je priča razumeta, - ker se sama
tako razume -, po človeku. Predstavljamo si jo lahko kot senco, katera mu je venomer dana,
brez da bi jo človek izrecno hotel ali zahteval.
Preden navedemo druge eksistenciale priče, bomo opredelili prostor za specifično pričo (po
razumevanju kot) s človekom; torej na način eksplicitnega ontično-ontološkega razumevanja.
22

»V jaznem-rekanju se tubit izreka kot bit-v-svetu« (Heidegger, 1997: 438).
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Ob primerih, ki jih bomo navajali, ko bomo govorili o ontološkem-časovnostnem statusu
»priče«, bomo posredno ali neposredno navezovali na Pahorjevo literarno deloa, ki kot tako
vključuje tudi prostorsko-časovne horizonte. To razumemo kot občevanje faktičnega življenja
s svetom v katerem človek pojmuje sebe kot način jaza (t.i. izolirani subjekt).
Pripisovanje časa subjektu ali objektu bi pomenilo, da bi čas obstajal v subjektu ali v objektu.
To se pogosto razume v vsakdanjosti, ki zapade nivelizaciji časa na tri nize: preteklost,
sedanjost in prihodnost. Ta nivelizacija nam kaže na to, da obstaja sintagma, pod katero sploh
razumemo vse tri časovne dimenzije, če razumemo »čas« kot enotvorno dogajajočo se
entiteto. Ta entiteta je ekstatična časovnost.
Za Koubo (1999), po Heideggru, je časovnost dogajanje, v katerem se časi sam čas in
katerega konkretna podoba je »skrb«, razčlenjena s tremi »ekstazami«, ki vselej pomenijo
enotnost: ''Sebi-vnaprej [ekstaza prihodnosti] že-biti-v (svetu) [ekstaza preteklosti] kot bit-pri
(znotrajsvetno srečljivem bivajočem) [ekstaza sedanjosti]26. S to časovno diferenciranostjo
biti-v-svetu, pa je povezana tudi bitna indiferenca človeka.
Priča kot človek je namreč soočena z indiferenco.
»Indiferenca nastopi, ko k zadevi pristopamo le ''od zunaj'', kot tisto, kar nas pri zadevi zadeva, jemljemo vnanje
in nismo sposobni vzpostaviti notranjega odnosa do njega. Fenomenologiji pa se na podlagi poziva ''k zadevim
samim'' postavlja problem indiference ''zunaj nas'', tako da notranji odnos premesti v svet, in poudarja, da smo
notri pri zadevah v svetu, interna bit v svetu, bit, ki ji gre za razliko biti. Odnos biti do katerega prihaja ''med''
nami in svetom, ni kaka relacija subjekt-objekt, ne odpira in zapira se iz enotečenega središča jaza, marveč iz
razločujoče sredine sveta. Intersfera biti se širi ali oži s kulturno atmosfero.« 27

Priča je torej zoperstavljena stanju v svetu (t.i. kulturi) na način nerazumevanja. Pri tem je
nerazumevanje vklopljeno z dvema konstitucijskima elementoma po katerem človek
konstituira svet: časa (po katerem določi krajevnost) in razpoloženja. Čeprav v Biti in času
''razpoloženje časa'' ali celo ''razpoloženje našega časa'' ni v ospredju in se izpostavitev
časovnosti kot horizonta za razumevanje biti ne opira na razpoloženje našega časa, ne ''danes'',
temveč je izkustvo indiference v biti; pa je čas horizont po katerem prihajamo do vsakdanjosti
(torej tudi k tistemu ''danes'').28
»Ni tako, da bi indiferenca do biti le vnanje zaznamovala (naš) zgodovinski čas in trenutek, temveč (nam) ga kot
indiferenca v biti sami še veliko bistveneje polaga na dušo. […] Indiferenca v biti je lahko tudi zgodovinski
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Povzeto po Koubi (1999): ''Sebi-vnaprej [ekstaza prihodnosti] že-biti-v (svetu) [ekstaza preteklosti] kot bit-pri
(znotrajsvetno srečljivem bivajočem) [ekstaza sedanjosti.'' (SuZ 327, slov. 445, vrivki v oglatih oklepajih P.
Kouba). Kouba, 1999: 19.
27
Komel, 2011: 53.
28
Povzeto po Komelu (2011: 53).
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prikaz časa samega, ravno v tistem smislu, ko ga jemljemo kot ''naš čas'', kor ''dan današnji''. […] Čas ni
indiferenten le v modusu vsakdanjosti, ki se vleče dan za dnem, marveč tudi kot zgodovinska epoha« 29.

V indiferenci je priča vzpostavljena razpoloženju nerazumevanja položenosti v svet. S tem
mislimo zgodovinski svet h kateremu teži na način prebujenja. To prebujenje je treba
razumeti kot vprašanje po smislu lastne pričujočnosti svetu in odnosnosti z njim na način
prebivanja v njem, tj. s priskrbovanjem30. »Prebivanju neki zgodovinski položaj ne pripada le
eksistencialno-konstitutivno, marveč se mora samo oblikovati kot ta zgodovinski položaj«31.
Priča na eksistenčni način prebivanja v svetu se srečuje z drugimi eksistencialnimi položenji v
njem. »Z zahtevo po prebuditvi prebivanja se filozofija sooči s kulturno situacijo, in sicer v
elementu duha, ki je elementarno tudi duh časa.«32 Pri tem je soočena s politiko delovanja.
»Politika je (bila) vednost o skupnosti sveta. Kot taka se prvobitno utemeljuje iz razpoloženja,
ki vlada kot zbranost sveta - logos. Na začetku evropske zgodovinskosti je razpoloženje sveta
''logično'', na njenem koncu pa postane že kot razpoloženjskost sama ''iracionalno''. To
pomeni, da tisto, kar je temelj, ni hkrati tudi razlog našega delovanja. Ne moremo delovati iz
temelja, iz biti, zato vlada indiferenca v biti, za katero ne najdemo razloga, a nas zajema kot
temeljno razpoloženje«33. To razpoloženje se odraža kot temeljno počutje odlikovane
razklenjenosti tubit, saj tesnoba razodeva v tubiti »bit k« najlastnejši zmožnosti, se pravi
»prostost za« svobodo izbire iz zajetja same sebe. Počutje tesnosti že odpira mesto njene
nasprotnosti. Tesnobi pa je tesno za bit-v-svetu. K počutju spadajo vse tri dimenzije kazoče
»bit-v-svetu«, kar se razčleni na tri konstitutivne elemente: svet, bit-v, sebstvo. Počutje, ki se
ob tem pojavlja in kaže kako »mi« (pod ta »mi« je mišljen »vsak« oziroma slehernik) je v
svetu, je neka nedomačnost.
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Ibid: 56.
»Z jaz meni bivajoče, ki je ''bivajočno-v-svetu''. Že biti-v-svetu kot bit-pri-znotrajsvetno-priročnem
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3. PRIČUJOČNOST IN UPRIČUJOČEVANJE
Upričujočevanje se navezuje na spoznavni modus biti-pri-nečem, torej na neko intencionalno
izpolnjevanje, ki naredi, da so predmeti zaznavanja spoznanja neposredno. Na tem temelji
kategorialni način izrekanja. To upričujočevanje [»Gegenwärtigen«] razvije pred Heideggrom
že Husserl znotraj fenomenološke teorije zaznavanja in spoznavnosti. V naši raziskavi izraz
uporabljamo nekoliko širše, a še povezovalno na primarno terminološko Heideggrovo
opredelitev, pri čemer diskusijo osredotočamo na pričevanje in pričo.
Način, da doživljamo, občutimo, zaznavamo, mislimo je položen na podlagi biti-v svetu. To
jemljemo kot vodilo. Doživljanje pretresa ob nekem dogodku v zgodovini je torej možno le, v
kolikor mu je nekdo priča. Torej pričevalec kot bivajoči, ki prevzema vlogo priče, kolikor mu
je ta naložena v lastni eksistenci. Preko doživljanja občutkov (npr. nerazumevanja) v
specifičnem času sproži pri posamezniku vnovični afekt, četudi v drugačnem časa in na
drugem kraju, če je afektiran (npr. prizadet) na način, da te afektiranosti kot take ne more
preseči (tp. ne more si osmisliti dogodka oziroma najti njegov smisel). Naloga nima namena
posegati izven literarno-filozofskega horizonta, zato se v psihologijo človekovega doživljanja
in podoživljanja ali iskanja obrazložitve na ravni psihoanalitičnega nezavednega ne bo
lotevala. Na tem mestu navajamo primer Pahorjeve afektiranosti ob dogodku požiga
Narodnega doma v Trstu, kateremu se bo magistra naloga podrobneje posvečala v
nadaljevanju, kot primer, ki kaže na afekcijo posameznika na način doživljanja, zaradi
njegove prisotnosti ob dogodku. Povedano drugače: nek doživljaj, ki ga sproži prisotnost ob
dogodku, povzroči ob odsotnosti razumevanja, odvzem smisla, po katerem posameznik
pristopa k svetu. Človek sebe v svetu in sveta kot takega ne dojema preko doživljaja ali
dogodka, temveč preko prisotnosti kot priče-v-svetu bivajočega pričevalca. Dojemljivost (in s
tem razumevanje) pripada torej priči (tj. tubit, do katere, »mi« kot bivajočemu vselej je) in ne
pričevalcu. Iz tega torej lahko tudi sklepamo, kaj tvori srž nerazumevanja oziroma daje povod
za nerazumevanje, ki je pri tubitno-bivajočem.
V nadaljevanju bomo opisali dogodke iz Pahorjevega primarnega bivanjskega okolja, okolja v
katerem je prebival kot otrok (Trst), in iz totalitaristično konstruiranega prostora, okolja v
katerem je bil deportiran (koncentracijsko taborišče Natzweiler-Struthof), kjer bo razbrati, da
dogodka nista medsebojno nepovezana. Dogodka se ne navezujeta neposredno, temveč
posredno. Prvi posredni razlog je t.i. totalno družbeno dejstvo. Drugi posredni razlog pa je
sama priča dogodka. Posvetili se bomo prvemu. Pod to je pojmovano npr. sovraštvo do
21

drugega naroda ali pa deportacije v koncentracijska taborišča v času totalitarnega režima.
Italijanski fašizem je imel odklonilen odnos do slovenskega naroda pod italijansko oblastjo
tako leta 1920 kot od leta 1937, ko je Italija podpisala z Nemčijo antikominternski pakt,
predhodnik Trojnega pakta, do konca druge svetovne vojne. Pojem totalno družbeno dejstvo
pa je mogoče misliti tudi kot ontološko pričo eksistenčnega pričevanja. Primarni
eksistencialni smisel faktičnosti je najden v bivšosti le takrat, če je bil tudi zapisan (npr.
shranjeno pričevanje). Pogoj za primarni eksistencialni smisel faktičnosti v bivšosti je torej
obstoječost nekega ontičnega koncepta (npr. faktično literarno, filmsko, dokumentarno delo).
Izpričevanje biti bivajočega, kar pomeni smisel biti bivajočega, pa je predontološko.
Predontološkost se kaže na način tubiti, če v svoji fakticiteti razume bit (tj. pri-čujočnost) in
se hoče ontološko izpričati.
Predhodno smo omenili, da nek dogodek v zgodovini preko doživljanja (npr. nerazumevanja)
v specifičnem času sproži vnovični afekt, na katerega eksistencialno ni več vezan. To kaže, da
je nerazumevanje tisto, s čimer je bila priča afektiranaa. Afektiranost torej ni vezana na
čustveno doživljanje ali dogodek kot resnični zgodovinski fakt, temveč se primarno, temeljno,
zaznamovanje vrši, vzbuja, preko nerazumevanja. Njegova nasprotnost, tj. razumevanje, pa
primarno ne temelji na linearnem, niveliziranem času, temveč v sami časovnosti.
»Razumevanje primarno temelji v časovnosti (predhajanje oz. sčakovanje). Počutje se
primarno časi v bivšosti (ponovitev oz. pozabljenost). Zapadanje je časovno primerno
zakoreninjeno v pričujočnosti (upričujočevanje oziroma trenutek). Obenem pa je razumevanje
vselej »bivšostna pričujočnost«. Prav tako se počutje časi kot »upričujočevalna« prihodnost.
Enako pričujočnost »izskakuje« iz bivše prihodnost oz. jo ta drži«34. Vsako nerazumevanje
tendira k razumevanju, k samemu osmišljevanju, zaradi iskanja smisla lastne nerazumljivosti.
V Pahorjevih literarnih delih pozicije človeškosti vedno spremlja neka nerazumljivost. Ta
nerazumljivost je vezujoča na iskanje smisla dogajajočega, zaradi osmišljevanja lastne
bivajočnosti v svetu. Časovnost pa ni nekaj bivajočega. V tem trku (iskanja in nemožnosti
najdenja) se naseljuje nerazumevanje. V tej vrzeli se zadržuje tudi iskanje odgovora na novo
teodicejo: vprašanja, kako je bog dopustil nekaj takega kot je Auschwitz. »Teodiceja je
proces, ki mu ni do ugotavljanja človeške odgovornosti, marveč Božje. Kakor vse tudi ta
konča z oprostitvijo35. Spravljivostni greh vsake teodiceje je še zlasti očiten. Ne samo da nam
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Barbarić, 1999: 8.
[Utemeljitev sodbe se glasi nekako takole: ''neskončni (Bog) se je v končnem popolnoma odrekel svoji
vsemogočnosti. Ko je Bog ustvaril svet, je njegovo usodo tako rekoč predal v njegove roke in sam ostal
nemočen. In potem ko se je v celoti dal svetu, nam nima nič ponuditi: za dajanje je zdaj na vrsti človek. To lahko
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nič ne pove o Auschwitzu, ne o njegovih žrtvah ne krvnikih, ampak se ji niti ne posreči, da bi
se ognila srečnemu koncu. Izza božje nemočnosti kuka na dan nemoč ljudi, ki ponavljajo svoj
[nikoli več tega], ko je že jasno, da je [to] povsod«36. Problem, ki se tu kaže je iskanje
odgovora na način eksistencialno-ontološke interpretacije, kot je Heideggrova ontologija
tubiti37. V tej vrzeli se zdi, da se nahaja vse nerazumevanje tega sveta. Ker časovnost ne biva,
ampak se časi, je »'izvorni zunaj-sebe' po in za samega sebe. […] Zdi se, da ima Heidegger
zapadanje tako rekoč za ''večno'', nikoli nastalo in nikoli odpravljivo temeljno konstelacijo biti
tubiti. […] Tu torej ne gre za nekaj bivajočega, temveč pravzaprav – kot je to popolnoma
jasno naproti koncu Biti in časa – za uganko biti in […] gibanja«38.
Na podlagi navedenega se izkazuje, da Pahor skozi zgodbo Grmada v Pristanu in potem v
ponovitvijo v Nekropoli, oziroma na vseh navezujočih se nanjo apliciranih mestih znotraj
njegovih izpovedi, torej na dogodek požiga Narodnega doma, pravzaprav ne opisuje svojega
nerazumevanja, temveč opisuje (primarno) sam »trenutek«. Trenutek, ki se sam ne
upričujučuje, se daje videti, kaže, skozi počutje njemu pričujočega. Sam kot tak namreč nikoli
ni pričujoč. »Njegova načelna drugačnost od vsakega in slehernega upričujočevanja je ravno
v tem, da je to uprijočevanje v razliki do trenutka vedno »nevzdrževano« [ungehaltern]. Kaj
pa tu pomenita »vzdrževan« in »nevzdrževan«? […] Trenutek [se da] zadostno misliti le v
sovisju s tesnobo, predhajanjem, odločitvijo in ponovitvijo, šele iz tega celostnega […]
sovisja«39. Pahorjevo nerazumevanje ne izhaja iz umanjkanja smisla nekega dogodka, temveč
izhaja iz predontološkega temeljnega počutja tubiti, ki v svoji fakticiteti razume bit (pričujočnost) in se hoče ontološko izpričati. »Tesnoba je ''temeljno počutje tubiti'', kot vemo, gre
za tisto razpoloženje, ki ''tubit prinaša nazaj iz njenega zapadanjočega pomikanja v svetu'' in
jo spravlja v nedomačnost njene uposamljene, neprestopljive zasnovanosti v smrt. Kaj pa je
smrt sama, če naj po Heideggru, ne pomeni zgolj objektivnega konca eksistence, marveč kot
''bit proti smrti'' [Sein zum Tode] in kot ''način, kako sem'' [eine Weise zu sein]«40. Pahor v
svojih avtobiografskih izpovedih ne omenja pogosto tesnobnosti, temveč so izpovedi tako
zasnovane, da se ta tesnobnost razpoznava; več je opisov strahu.

naredi tako, da skrbno pazi, da se ne bi zgodilo ali da se ne bi prevečkrat zgodilo, da bi moral Bog zaradi človeka
obžalovati, ker je svetu pustil biti'' (Agamben, 2005: 17)].
36
Ibid: 17.
37
»''Ontologija tubiti'' - ne želi dajati ''ontičnih izjav o pokvarjenosti človeške narave''. To je v Biti in času kot
izrecno odklonilno prepuščeno veri in svetovnemu nazoru« (Barbarič, 1999: 9).
38
Ibid 9; 11.
39
Ibid:11
40
Ibid.
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»Strah je bil namreč substanca naše skupnosti ves čas, od konca prve svetovne vojske, od tistih dni, ko so knjige
s polic naših knjižnic stresli pred Verdijev spomenik in se radovali zubljev, ki so jih požirali. In potem je bil
strah naš vsakdanji kruh, ko so postajali pogorišča naši odri v predmestjih, ko je fašist streljal celo na
slovenskega pridigarja v templju ob Kanalu, ko je vaški jetični učitelj s svojo slino kaznoval ustnice dekletca, ki
se je predrznilo spregovoriti v rodnem jeziku.«41
»In takrat se nobenemu izmed nas, ki smo sredi ubitega večera stali v gostih vrstah na ravnicah po pobočju, ni
prikazal ta leseni konj, na katerem je zdaj pritrjen listek z vzdevkom Chevalet ŕ bastonade; to se pravi, da nismo
mislili toliko na kazen, ki bo doletela nesrečnika, ampak smo prežali za trenutkom, ko bo nekje za nas neviden
ob nenadnem ropotu težkih škornjev planil pokonci in se znašel ves sam v votlem ozračju, sam pred tihimi
vrstami, ki so se kakor zebrasta piramida vzpele proti nebu. Strah nas je bilo njegove ločenosti od naših
strnjenih vrst, ki sta jih molk in preplah še tesneje amalgamirala v trdno gmoto. V tesnobi, s katero smo ga
spremljali, pa je bila seveda tudi nagonska ločitev od njega, takó da nam je prinesla mrvico olajšanja motna
zavest, da so ga že odpeljali v eno izmed teh celic in se zato v zbrani tišini ne bo več oglašal tek esesovskih
škornjev po stopnišču na levi ne po stopnišču na desni. Seveda smo ga z mislijo spremili tudi v te celice, a nam
spet niso bili niti lakota niti udarci tisti poglavitni, ampak njegova osamljenost tukaj, v bližini barake s pečjo, s
katero si zapor deli prostor tega najnižjega paštna.«42
»Dih konca je prihajal tudi od tega mogočnega žrela, prav gotovo, a predvsem se je vzdigoval iz hladnega dna,
kjer se je bila naša misel spojila z zavestjo dokončne ujetosti. Ko se je telo nazadnje znašlo pred glavo tega
kovinastega kita, je bilo takó dehidrirano, da je bilo podobno čudno skrivenčenemu dračju. Tedaj je bil rajnki že
docela spojen s svojimi strahovi, in ko so bile na koncu njegovih lesenih udov široke razprte oči, te niso bile
srepe zavoljo zubljev v pripravljeni pasti, saj so se bile že zdavnaj zazrle v brezmejno praznino in takó zazrte
osteklenele.« 43

Kakor izkazujejo le trije izmed mnogih opisov, je prisoten občutek tesnobe, ki prehaja v strah;
slednji pa je navezan na trenutek smrti.
»Premena tesnobe v strah […] ni nič drugega kot »v 'svet' zapadla nesamolastna in sama sebi kot taka skrita
tesnoba. […] Prestrašeni pobeg pred nedoločnostjo smrti, […] izničenje možnostnega karakterja […] bitne
zmožnosti je izvorno »zgolj« dogajanje v trenutku samem. […] Strah, pričakovanje, upanje, željenje, siljenje in
priganjanje k, pozabljanje kot tudi spominjanje - vse to ni nič drugega kot različni načini prikazovanja enega in
istega nevzdrževanega upričujočevanja.«44
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Pahor, 2012: 29.
Ibid: 32.
43
Ibid: 44.
44
Barbarić, 1999: 16.
42
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4. ČAS IN ČASOVNOST
Ponavljajoči se opisi iz Trsta l .1920 (glej Grmada v pristanu) kažejo sinonimne podobe iz
taborišča Natzweiler-Strutof l .1943 (glej Nekropola). Vzkliki, ki so navedeni, so
predstavljeni bralcu v takšni podobi kot ga doživlja ob krikih komandantov v taboriščnih.
»A naenkrat napade noč človeški lajež. Tempo! Tempo! Ker zdaj so se odprla vrata in na plano butne opla para
in z njo naga telesa. Tempo! Tempo! A zdaj je vpitje odveč, ker je beli in gorki oblak neudržana vaba za
begajoče sence, ki jih je pregnala planinska noč in zdaj hitro polnijo štirikotni prostor s kapajočimi prhami na
stropu.«45
»Tempo tempo, ker bikovka zacvrči na pravkar umiti koži in samó onemogli so še ob vratih in drgetajo, ko si
skušajo nadeti hlače. Tempo tempo, a vendar za trenutek utegneš še ostati v meglenem prostoru in podaljšuješ
objem toplote, medtem ko padajo s prh redki kanci kakor zadnje kaplje življenjskega soka. Nekdo vleče za
stopála po cementu preklasto telo, ki ne diha več, brivci pa že kričavo vabijo nove prišlece, takó da je naposled
res treba teči za čredo, ki napol naga bezlja navzgor po stopnišču in lovi odpadle cokle in pobira izgubljene hlače
in jih spet vtika pod pazduho. Krik blokaša se zdaj oglaša nizko spodaj, tukaj ob tej baraki, ker razkropljeni trop
je že na prvem in drugem in tretjem paštnu, nekateri pa so tudi že više in bodo prej kot drugi prinesli svojo kožo
v zavetje bloka na četrtem paštnu.«46

Podrobne opise zgoraj navajamo, ker je bil požig Narodnega doma za Pahorja življenjski
stigmatizator, katerega ponovi ali navede v skoraj vseh svojih literarnih pripovedih. Iz
literarnih opisov, ki jih v magistrski nalogi razberemo na drugih mestih in opisujejo, kako so
italijanski skvadristi vpili Mussolinijeve parole in plesali okrog gorečega Narodnega doma, da
te vzklike zaznal z občutji pretresenosti, medtem ko se zdi, da je ta pretresenost v taborišču
manjša in s časom postane pretres rutina, ki ne sme umanjkati, saj taboriščnikom naznačuje
kontinuiteto življenja. Pomen omenjenega pretresa ne želimo zvesti na psihološki vidik, da je
bil kot sedemletni deček bolj afektiran kot pri svojih tridesetih, temveč opozarjamo na to, kar
se je v primeru priče dogodka zgodilo s pričevalcem kasneje: katero afektiranost ob dogodku
je prenašal skozi svoje življenje na način neme in nevidne pričujočnosti. Izpovedani dogodek
kaže na prvo nerazumevanje odnosnosti s svetom, v katerem je pričevalec in kateremu je
priča.
»Evka in Branko sta bila majhna in nista razumela, kaj so se menili ljudje. Vedela sta, da gori Narodni dom in da
ni prav, da so ga hudobni fašisti zažgali, a nista vedela, zakaj so prišli vojaki iz vojašnice na Oberdankovem in
stojijo in gledajo, […] kako žrejo plameni hišo, ki je tako lepa in visoka? […] Zakaj gasilci ne smejo gasiti?
Zakaj vojaki mirno gledajo črne moži, ki odrivajo gasilce, ko ti razpnejo platno in nekdo z okna pade nanj in
potem visoko odskoči.«47
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Pahor: 39.
Ibid: 32.
47
Ibid: 18.
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Drugi primer opiše bes nemočnega Brankovega (Branko pooseblja Pahorja) 48 očeta49 do
skvadristov, ki gledajo na pomoč klicoče in brezizhodno zaprte ljudi v stavbi. Doživljanje
podobnega čustva (bes) in občutja (nemoč) je opisano po internaciji v koncentracijsko
taborišče in med taboriščniki, ko esesovci peljejo alzaška dekleta v plinsko celico.
»Gotovo, zdaj vem, da bi bili takrat morali planiti iz barak, da bi bili morali zdrveti navzdol po stopniščih in
trumoma napasti blok, iz katerega je esesovec eno za drugo peljal dekleta v dvajset metrov oddaljeno barako s
pečjo. Strojnice s stražnih stolpov na desni in na levi bi kosile našo zebrasto gmoto, veliki žarometi bi jo slepili,
vendar bi se s takšnim koncem rešili tesnobe in ponižanja, ki sta pokrila notranje stene našega bitja. A tisti lačni
množici je misel usahnila, odtekla s sokom, ki se je z grižo scedil iz teles. Zakaj ko postane koža pergament,
stegna pa imajo debelino gležnjev, so miselni utrinki slabotne iskrice izpraznjene baterije, so komaj še zaznavno
vzdrhtevanje, ki se kdaj pa kdaj vzdigne iz trajne obsedenosti plašnih kromosomov, so mehurčki, ki potujejo celo
večnost z dna temnih vodnih plastí in se razpočijo, ko dosežejo površino. Saj, in hočem reči, da je bil gozd pri
vsem tem nedolžen, a kljub temu sem mu takrat očital, da je s svojo gostoto nudil skrivališče pogubi, v njem sem
obsojal vso naravo, ki se v vertikalnih črtah vzpenja k soncu, a se ni premaknila, ko je sončna svetloba izgubljala
sleherni pomen. Čutil sem odpor do dreves, ker bi se morale iz njihove teme prikazati čete takó dolgo
pričakovanih bojevnikov, ki bi onemogočili tiho žrtvovanje alzaških mladenk. Takó sem tedaj projiciral nanj vso
svojo nemoč; in zdaj stoji nem in tog pred mano, kakor da se je tisto prekletstvo vraslo vanj, se spojilo z njim«50

Izpovedovalec se v Nekropoli spominja dogodka požiga Narodnega doma.
»Zato me sredi zgoščene mase, ki je bila zaprta zavoljo tifusa in je amorfno valovala v baraki kakor v zaprtem
zaboju, teden dni po zdravnikovem obisku ni predramilo klicanje dolge nemške številke. Že v mladih letih so
skrtačili vse iluzije iz naših zavesti in nas navadili na pričakovanje še korenitejšega, apokaliptičnega zla. Kogar
je namreč že kot šolarčka zajel preplah zanikane skupnosti, ki brez moči mora gledati, kakó plameni uničujejo
njeno gledališče v središču Trsta, temu so bili za zmeraj skazili podobo prihodnosti. […] Krvavo nebo nad
pristaniščem, podivjani fašisti, ki z bencinom polijejo ponosno stavbo in potem rajajo ob siloviti grmadi — vse
se je bilo v otrokovo notranjost in jo travmatiziralo. In to je bil šele začetek, ker potem je tisti deček postal
krivec, ne da bi vedel, nad kom ali nad čim se je pregrešil, saj ni mogel dojeti, da ga obsojajo zaradi rabe jezika,
v katerem je ljubil starše in začenjal spoznavati svet. Najbolj pošastno pa je vse skupaj postalo, ko so slovenskim
ljudem spremenili imena in priimke, a to ne samó živim, marveč tudi tistim na pokopališčih« 51.

Preko orisov pričevalca se nam posredno daje razumeti, da občutek (podobno kot materija,
doživljaj, dogodek idr.) ne pade v čas, katerega si pričevalec umišlja iz ontične zgodovinske
perspektive,

temveč

pripada

okviru

subjektivno-objektivne

ontologije.

Natančneje

opredeljeno: občutek pripada zapadanju faktične eksistence, ki kot taka, »pada« iz časovnosti.

48

Branko je nekakšen akronim za Borisa, saj ga uporablja v več zgodbah. Brankota kot Borisa najdemo tudi v
avtobiografski noveli Brodolom. »Avtobiografska novela Brodolom niza Brankovo (Borisovo) zbeganost in jezo
očeta, ki se vdaja nemoči« (Rojc, 2013: 52).
49
Občutka kot sta nemoč in bes se večkrat pojavljata v Pahorjevih izpovedih v zbirki šestih avtobiografskih
novel Grmada v pristanu. »''Prekleti hudiči,'' je zamrmral mož v gneči in Evki se je zazdelo, da pozna tisti glas.
[…] In videla je, da je njihov papa. Tako sta morala spet po ulici Commerciale navzgor in papa se je vso pot
spoprijemal z nevidenim hudodelcem. ''Prekleti hudiči salamenski.'' Je pridušno rekel« (Pahor, 2009: 18-19).
50
Pahor, 2012: 36.
51
Ibid.
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5. TABORIŠČE
V prejšnjem poglavju smo delno že nakazali, s kakšnimi bivanjskimi razmerami so se
interniranci v taborišču soočali pri čemer se jim je zbujal občutek brezčutja v pomenu
nezmožnosti več čutiti, zaradi radikalno povzročenega zla. Afektirani so bili zaradi prisotnosti
zla. Zla, ki ga ni moč razumeti tistim, ki ga niso prepoznali in mu niso bili priča. Vendar, ali
zato, ker je bilo radikalno zlo pripeljano čez svojo lastno radikalnost in na tak način peljalo
taboriščnika v smrt, ne skušati svetá taborišča tudi razumeti? Kako razumeti nekaj kar je v
videzu svoje radikalnosti najbolj banalno? Arendtova je v Izvorih totalitarizma še mislila, ko
je izpostavljala režime, gibanja, totalitarne propagande, posledično koncentracijska taborišča
v katerih so iz internirancev »proizvajali trupla«, to kar se je zdelo najbolj jasno in očitno, da
je na delu: radikalno in absolutno zlo. Arendtova, ki je bila leta 1961 priča (dopisnica New
York Timesa) sodnemu procesu Eichmanna52 v Jeruzalemu, je po tem sojenju videla, da se v
»radikalnosti in absolutnosti« skriva zgolj banalnost.53 Banalnot zla. Kaj je banalnost zla, nam
kažejo naslednji odlomki iz Eichmann v Jeruzalemu:
»Med najpomembnejšimi vprašanji, o katerih so razpravljali na Eichmannovem procesu, je
bilo vprašanje predpostavke, aktualne v vseh modernih pravnih sistemih, da je za izvedbo
zločina nujen obstoj namere. Pravu civiliziranih družb je nemara v ponos prav to upoštevanje
subjektivnega dejavnika. Kadar namera ne obstaja, kadar je zmanjšana iz katerih koli
razlogov, pa čeprav zaradi moralne neprištevnosti, zmožnost razlikovanja dobrega od zlega
zmanjšana, domnevamo, da zločina ni bilo« (Arendt, 2007: 319). Pri Eichamnnovi sodbi se ne
da spregledati, da so ga obsodili na način, ki ni bil v skladu s pravnimi koncepti neke sodbe,
temveč je bil le še eden od t.i. nürnberških procesov54, čeprav o njegovi krivdi zločina proti
človečnosti ni dvoma. Ne nazadnje je »svojim možem v zadnjih dnevih vojne povedal:
''Smeje bom skočil v grob, saj me dejstvo, da imam na vesti smrt petih milijonov Judov
[oziroma sovražnikov rajha, kot je vedno trdil, daje rekel] navdaja z izrednim zadoščenjem.''
[…] Pripisovati si smrt petih milijonov Judov, kar je približno število žrtev skupnih
prizadevanj vseh nacističnih uradov in organov je bedasto, kar je tudi sam dobro vedel«55.

52

Adolf Eichmann je bil v času druge svetovne vojne pooblaščen za logistiko t.i. »dokončne rešitve«, kar je
pomenilo deportacijo Judov v geta in koncentracijska taborišča.
53
Obširneje o tem Ashheeim: 2001 in Trawny: 2005.
54
Nürnberški procesi predstavljajo vrsto 12 procesov po sodbah vojnim zločincem druge vojne v Nürmberški
palači pravice. Procesi so potekali med leti 2945-1949.
55
Ibid: 62.
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»Ko govorim o banalnosti zla, to počnem na strogo faktografski ravni in poudarjam fenomen, ki je na procesu
bodel v oči. Eichmann ni bil ne Jago ne Macbeth in niti na kraj pameti mu ni padlo, da bi se tako kot Richard III
odločil, »da bo podel«. Razen izredne marljivosti, ki jo je vložil v osebno napredovanje, ni imel nobenih
motivov. In ta marljivost sama po sebi nikakor ni bila zločinska; zagotovo ne bi nikoli umoril svojega
nadrejenega, da bi podedoval njegov položaj. Po domače povedano, preprosto nikoli ni spoznal, kaj dela.«56

Povedano drugače, Eichmann je bil zgolj birokrat. Ali lahko človeka zaradi nemišljenja in
ločevanja med dobrim in zlim kot takšnega tudi obsodimo? To vprašanje Eichmanna seveda
ne in tudi ni oddolžilo krivde zločina proti človeštvu, ki ga je storil v letih 1939-1945, po
obsodbi »zločina proti Judom« (ne proti človeštvu) je bil 1963 obsojen in usmrčen.
»Prav zaradi takega pomanjkanja domišljije je na koncu cele mesece presedel pred nemškim Judom, ki je vodil
zaslišanje […]. Načeloma je kar dobro vedel, za kaj je pri vsem skupaj šlo, in v zadnji izjavi pred sodiščem
govoril o »prevrednotenju vrednot, ki jih je predpisovala (nacistična) vlada. Ni bil neumen. Običajna
nepremišljenost – nekaj, kar nikakor ni isto kot neumnost – je bila kriva, da je postal eden največjih zločincev
tega obdobja. In če je to »banalno« in celo smešno, če človek pri najboljši volji ne more v Eichmannu najti
nobene dialbolične ali demonske globine, to še vedno ne pomeni, da gre za nekaj običajnega.« 57

Če se sprašujemo, kako razumeti taboriščnika, smo pred vojnim zločincem, - zgolj in samo
faktografsko gledano -, pred istim vprašanjem. Kako razumeti radikalno in absolutno zlo, ki
ni nič drugega kot nekaj tako preprostega in banalnega, da lahko z njim (očitno) človeštvo
živi? Kako podati smiselno osnovo za to nejasnost oziroma zakaj se pojavlja ta nejasnost, ki
jo navaja Agamben, smo delno nakazali v predhodnem poglavju, podrobneje pa se je s
problemom razumevanja ukvarjal Barbarić (1999) v Izgubljena pričujočnost. Na tem mestu se
bo naloga natančneje opredelila na specifičnost internacije v taborišču kot prostoru zla.
O taboriščih med drugo svetovno vojno se je vse od njenega konca naprej množično pisalo.
Razlogi za to so zelo raznoliki: od katarzične funkcije preživelega interniranca do opisovanja
posledic radikalnosti totalitarizma; opisovanja totalitarističnih vodij oziroma njihovih
izvrševalcev itd. Biti priča nekemu dogodku ni osamljeno dejanje. Pričujoča sta najmanj
vidika, ki ju bomo predstavili: (1) zgodovinski dogodek in (2) o-sebnostni dogodek. Prvi
vidik bo skušal osvetliti nerazumevanje na drugačen način, kakor smo ga navedli po
Heideggru zgoraj (tj. fenomenološki vidik), drugi pa bo nakazal, kako si priča taborišča skuša
povrniti lastno pričujočnost človeškega po tem, ko mu je bila pravica »biti-človek« odvzeta.
Drugače povedano, problem, ki se javlja, je: ali biti-človek sploh lahko obravnavamo kot
pravico, saj je biti-človek predpostavka za vse pravice; natančneje odvzete tiste pravice, ki
človeku upravičujejo in opravičujejo biti-človek, niso pa to že same po sebi. Zato nastopi
vprašanje, kaj preostane od človeka, oziroma kot vpraša Agamben, kaj ostaja od Auschwitzu?
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Arendt, 2007: 330.
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5.1. ZGODOVINSKI VIDIK
»'Čas' že od nekdaj nastopa kot ontološki oziroma rajši ontični kriterij naivnega razločevanja različnih področij
bivajočega. 'Časovno' bivajoče (naravne procese in zgodovinske dogodke) razmejujemo od 'nečasovno'
bivajočega (prostorskih in številčnih odnosov). Navado imamo razločevati 'brezčasni' smisel stavkov od
'časovnega' poteka stavčnih izjav. Nadalje nahajamo 'prepad' med 'časno' bivajočim in 'nadčasnim' večnim ter
poskušamo ta 'prepad' premostiti. 'Časen' pomeni tu vselej toliko kot bivajoč 'v času'.« 58

Na čas se navezuje nek zgodovinski dogodek preko pričevalčeve zaznave sveta znotraj
katerega biva. »Bit tubiti pa ima svoj smisel v časovnosti«59, o kateri smo govorili že zgoraj.
Po Heideggru časovnost kot razlaga tubiti »še ne odgovori na vprašanje, ki mu gre za smisel
biti sploh«60. Če želimo govoriti o nekem zgodovinskem dogodku, govorimo torej posredno o
času (in ne o časovnosti). Vendar, da bi dojeli čas na časovni način zgodovinskosti, »kot
horizont vsakega razumetja biti in vsake razlage biti [je potrebna] izvorna eksplikacija časa
kot horizonta razumetja biti iz časovnosti kot biti bit razumevajoče tubiti«61.
»Določitev zgodovinskosti je pred tistim, kar se imenuje zgodovina (svetovno-zgodovinsko
dogajanje). Zgodovinskost pomeni bitni ustroj 'dogajanja' tubiti kot take in na njeni osnovi je
sploh šele možno nekaj takega kot ''svetovna zgodovina'' in zgodovinska pripadnost k
svetovni zgodovini. Tubit je v svoji faktičnosti biti že vselej to, ''kar'' je bila in kakor je bila.
Bodi izrecno ali ne, svoja preteklost je«62.
Na tem mestu bomo opravili filozofsko zastranitev v literaturo, ki nam bo preko dogodkov
osvetljevala najprej to, kar pojmujemo pod zgodovino oziroma svetovno-zgodovinskim
dogajanjem, ne da bi spregledali Heideggrovo tezo: »kar se danes pogosto govori: ''človek
ima svoj okolni svet'', ontološko ne pove ničesar, vse dokler ostaja to ''imetje'' nedoločeno.
''Imetje'' je po svoji možnosti fundirano v eksistencialnem ustroju biti-v. Kot na ta način
bistveno bivajoče lahko tubit izrecno odkriva okolnosvetno srečljivo bivajoče, ve zanj,
razpolaga z njim, ima ''svet''63.
»Nedeljski popoldan je in asfaltirani trak, ki se vzpenja gladek in ovinkast zmeraj više v planine, ni tako
samoten, kakor bi mi bilo prav. Avtomobili me prehitevajo, drugi se vračajo v Schirmek, v dolino, takó da mi
turistični promet trga in banalizira pričakovano zbranost. Saj vem, tudi jaz sem s svojim vozilom del
motorizirane procesije, a predstavljam si, da bi, če bi bil sam, zavoljo nekdanje spojenosti s tem ozračjem, moja
pričujočnost zdaj ne spreminjala sanjske podobe, ki skozi ves povojni čas nedotaknjena počiva v senci moje
zavesti. Razumem, nekakšen nerazločen upor se prebuja v meni, upor proti temu, da je zdaj odprt in razgaljen ta
planinski kraj, ki je sestavni del našega notranjega sveta; temu odporu pa je hkrati primešan občutek ljubosumja,
ker ne samó, da se tuje oči sprehajajo po okolju, ki je bilo priča naše anonimne ujetosti, ampak turistovski
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pogledi (in tega se nezgrešljivo zavedam) ne bodo nikdar mogli prodreti v prepad zavrženosti, s katero je bila
kaznovana naša vera v človekov ponos in v prostost njegovega osebnega odločanja. A obenem, glej, od nekod se
nepoklicano in rahlo vsiljivo tihotapi skromno zadoščenje, da vogeška planina ni več skrito področje
odmaknjene, same v sebi izgorevajoče pogube, ampak so vanj usmerjeni koraki številne množice, ki je, čeprav
domišljijsko nezrela, po svoji srčni nagnjenosti vendar pripravljena na to, da zasluti nedojemljivo enkratnost
usode svojih izgubljenih sinov.«64

Eksplicitni posledici (v našem kontekstu dogodka sta to: posameznik kot nosilec zgodovinske
spremembe in dogodkovna enkratnost, ki vpliva na posameznikovo življenje) sprožita še
tretjo, ki je po Ricoeurjevem mnenju za razumevanje pojma dogodek ključnega pomena:
zgodovina dogodkov je lahko le zgodovina-pripoved. Pojem pripovedi sam po sebi ni nikoli
vprašljiv, ker je opredeljen kot prostovoljno pričevanje; dokument. V središče ni postavljen
posameznik in dogodek, temveč totalno družbeno dejstvo. Prišli smo do ključne točke, ki
pojasnjuje, zakaj bomo navajali primere, katere izpričuje Pahor znotraj svojih literarnih del. V
tem kontekstu se že nakazuje trojica pojmov, ki jih bomo v nadaljevanju tako z vidika
filozofije kot literature obravnavali: priča – pričevalec – izpričevanje. Ključni pojem za naše
raziskovanje je pričevanje kot način spoznavanja sveta.
»Spoznavanje sveta, oziroma nagovarjanje in ogovarjanje ''sveta'' zategadelj fungira kot primarni modus biti-vsvetu, ne da bi bila ta kot taka spoznana. Ker pa ta bitna struktura ostaja ontološko nedostopna, a je vendar
ontično izkušena kot ''odnos'' med bivajočim (svet) in bivajočim (duša) in ker je bit najprej razumeta v
ontološkem opiranju na bivajoče kot znotrajsvetno bivajoče, se poskuša ta odnos med omenjenima bivajočim
pojmovati na osnovi tega bivajočega in v smislu njegove biti; tj. kot navzočnosti.«65

Kljub temu da je opis vezan na bivajoče in je ontičen, oziroma kot omeni Heidegger
predfenomenološki »posel«, je potrebno razgrniti dimenzijo, ki vključuje popisovanje in
pripovedovanje, saj nakaže, »kaj naj bi pomenilo: opisati »svet« kot fenomen? Pustiti videti
to, kar se kaže na »bivajočem« znotraj sveta. Prvi korak je naštevanje tega, kar obstaja ''v''
svetu: hiše , drevesa, ljudje, gore, zvezde. Lahko popisujemo ''izgledanje'' tega bivajočega in
pripovedujemo to, kar se pripeti na njem in z njim. To pa očitno ostaja pred-fenomenološki
»posel«, ki fenomenološko sploh ne more biti relevanten. Opis je vezan zgolj na bivajoče. Je
ontičen. Iščemo pa vendarle bit. ''Fenomen'' v fenomenološkem smislu smo formalno določili
kot to, kar se kaže kot bit in bitna struktura«.66
Ricoeurjevo (2001) pojmovanje nekega dogodka v zgodovini iz Zgodovine in pripovedi
navajamo, ker nakazuje vzročnost človeškega nerazumevanja (nekega dogodka iz preteklosti)
in ker bomo v nadaljevanju navajali nekatera faktična dejstva, katera so prepletena z
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navajajočim nerazumevanjem, ki v osnovi zadeva hermenevtiko oziroma hermenevtični
odnos med pričevanjem in literarnim izpričevanjem.
»Pod zgodovinskim dogodkom v ontološkem smislu razumemo to, kar se je v preteklosti resnično zgodilo. Že ta
trditev sama po sebi vsebuje več vidikov. Najprej priznamo, da se lastnost že zgoditi se /deja avoir eu lieu/
bistveno razlikuje od še ne zgoditi se (ne pas encore avoir eu lieu/. V tem smislu imamo preteklo aktualnost
tistega, kar se je zgodilo, za absolutno lastnost [preteklosti], neodvisno od naših konstrukcij in rekonstrukcij. Ta
prva poteza je skupna tako fizičnim kot zgodovinskim dogodkom. Druga značilnost omejuje polje
zgodovinskega dogodka: med vsemi stvarmi, ki so se zgodile, so nekatere delo nam podobnih vršilcev dejanja:
zgodovinski dogodek so v tem primeru to, kar povzročajo ali trpijo delujoča bitja: običajna definicija zgodovine,
kot spoznanje o človeških dejanjih v preteklosti, izvira prav iz omejevanja pozornosti na sfero dogodkov, ki jih
je moč pripisati človeškim agensom. Tretja značilnost izhaja iz razumevanja v središču praktičnega polja možne
sfere komunikacije: pojmu človeške preteklosti se kot sestavna prepreka pridruži ideja drugosti ali absolutne
razlike, ki vpliva na našo sposobnost komuniciranja. Zdi se, da je vključevanje naših sposobnosti, da najdemo
razumevanje in soglasje, tisto, v čemer Habermas vidi normo univerzalne pragmatike, tujost tujega, na katerega
naša sposobnost komuniciranja naleti kot na izziv in oviro in ga lahko razume le, če mu prizna ireduktibilno
drugost. K tej trojni ontološki predpostavki – absolutni bilo je /avoir ete/, absolutno preteklo človeško dejanje,
absolutna drugost – sodi tudi trojna epistemološka predpostavka. Najprej neponovljivo enkratnost fizičnega ali
človeškega dogodka […] – dogodek je tisto, kar se zgodi samo enkrat. Nadalje zoperstavljamo praktično
kontigenco logični ali fizični nujnosti: dogodek je to, kar bi lahko bilo storjeno drugače. Nenazadnje ima drugost
svoje epistemološko nasprotje v pojmu odmika v odnosu z vzpostavljenim in nespremenljivim modelom«
(Ricoeur, 2001: 13; poud. E.M.).67

Povedano drugače: z dogodkom kot je druga svetovna vojna od leta 1939 do 1945 razumemo
to, kar vključuje deportacije v koncentracijska taborišča, ustanovitev in delovanje plinskih
celic idr. radikalne in uničevalne ukrepe proti drugim nenemškim narodom, ki so bili
razumljeni znotraj totalitarističnega režima totalitarističnih držav (npr. Nemčije, Italije). V
tem privzetju, da se je druga svetovna vojna v preteklosti resnično zgodila, se zastavlja
vprašanje, na kakšen način razumemo pojem »resničnega«. Privzetje »resničnega« se po
Ricoeurju vedno navezuje na neko preteklo aktualnost dogodka. S trenutnega gledišča je to
naša rekonstrukcija nečesa kar se je že zgodilo, v samem trenutku dogodka pa se je dogajalo.
Ta rekonstrukcija neke pretekle aktualnosti se dogodi vedno, ko beremo npr. zapiske nekega
taboriščnika ali opisa preživelega interniranca. Rekonstruiramo torej dogodek, ki pa kot tak ni
vezan na našo rekonstrukcijo ali konstrukcijo (npr. taboriščnika, ki piše spomine na svojo
internacijo kot pripoved pretekle aktualnosti). Kot tak je absoluten. V primeru, da se
osredotočimo na nek specifični segment (npr. ujetništvo v zaporu in deportacija v taborišče),
je to prenos zgodovinskega dogodka na nosilca dogodka (npr. pisatelj, ki opisuje neposredno
svoje delo v taborišču, opisuje posredno tudi razmere v taborišču in kaže na segment, ki ga
izvaja totalitarni režim). Prav skozi njegovo pričevanje (npr. o lastnem transportu iz enega v
drugo taborišče, kjer je sedel na truplih) rekonstruiramo dejanja v tem partikularnem času
oziroma znotraj zgodovine specifičnega časa (npr. iztrebljanje ljudi). Ob tem pa je po
Ricoeurju prisoten še tretji aspekt; in sicer v kontekstu komunikacijskega razumevanja in
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soglasja, pri čemer trčimo ob nasprotnost (t.i. ideja drugosti ali absolutne razlike), katero je
možno preseči le na način ireduktabilne drugosti, kar bi psihoanaliza pojasnila kot: »tisto, kar
je težko misliti, česar ne moremo 'požreti', ni to, da mi je drugi nepojmljivo tuj, pač pa ta
podobnost, ta istost na ravni užitka: prav to, kar me radikalno loči od drugega, njegov
singularni užitek, je tisto, kar me z njim druži, ta drugost je tudi v meni. Užitek je,
paradoksalno, prav kot ireduktibilna drugost temelj Istosti.«68 Ob ontološki trojnosti Ricoeur
navaja tudi epistemološko trojico: neponovljivosti dogodka, praktične kontigence nujnosti
(npr. napake in zmote enkratnega dejanja) in odmik od drugosti kot tujosti. Do vidika pojma
»resničnosti« kot priznanja nekega dogodka v zgodovini je posledično način fakticitete tisti,
ki nam to resničnost izkazuje. Vendar s tem še vedno ostajamo zgolj znotraj postuliranih
faktov, katere smo privzeli za resnične, nismo pa razumeli njihove vzročnosti.
Ricouer navaja G. Dubyja69, ki pravi, da »vzrokov v zgodovini ni moč postulirati. Potrebno
jih je iskati …« (Bloch, 1976: 160; po Ricoeur, 2001: 22), v korelaciji z Braudelovimi eseji in
zgodovinarji njegove šole pa polemizira okoli lastne predpostavke, da so »dogodki to, kar
delujoča bitja povzročajo, le-ta posledično občutijo posledice, ki dejanju sledijo«70.
Kot razlaga v nadaljevanju Ricouer:
»Model impliciranega delovanja je pod vprašaj postavljen prav zaradi pojma ''povzročiti dogodek /faire arriver/''
(in njegove posledice ''pretrpeti posledice''). Dejanje lahko po tem implicitnem modelu vedno pripišemo
posameznim agensom ali žrtvam dejanja. Tudi če v koncept dejanja vključimo koncept interakcije, se ne
moremo izogniti predpostavki, da mora biti avtor dejanja vedno razpoznaven agens. Braudel skupaj z dvema
drugima […] predpostavkama […] uniči neizrečeno predpostavko, da so dogodki to, kar povzročijo ali postanejo
posamezniki. Torej, da je posameznik poslednji nosilec zgodovinske spremembe in da so najpomembnejše prav
enkratne spremembe, tiste, ki se spremenijo življenja posameznikov zaradi svoje kratkotrajnosti in nenadnosti. In
prav te Braudel imenuje – dogodki. Eksplicitni posledici sprožita še tretjo, ki je Braudel nikoli ne obravnava, da
je namreč zgodovina dogodkov lahko le zgodovina-pripoved /histoire-recit/. Pojme politična zgodovina,
zgodovina dogodkov, zgodovinska pripoved odtlej uporabljamo skorajda kot sinonime. Najbolj presenetljivo za
nas, ki se sprašujemo o narativnem položaju zgodovine, je, da pojem pripovedi sam po sebi nikoli ni postavljen
pod vprašaj, kot je na primer primat politične zgodovine ali pojem dogodka. [M. Bloch umešča pripoved med
prostovoljna pričevanja, torej med dokumente.] Kritiko zgodovine-pripovedi lahko opravimo preko kritike
politične zgodovine, ki na prvo mesto postavlja posameznika in dogodek. Neposredno torej napadamo le ta dva
koncepta. Novi zgodovinarji nasproti metodološkemu individualizmu v socialnih vedah postavljajo tezo, da
objekt zgodovine ni posameznik, temveč ''totalno družbeno dejstvo''[71]. […] Primat posameznika in primat
enkratnega dogodka sta dve nujni posledici pri ključni vlogi, ki jo ima politična zgodovina.«72
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Ricoeurjevo trditev je v sklopu zapisanega potrebno nekoliko predrugačiti oziroma jo pravilno
razumeti. Če je naše zanimanje nek zgodovinski dogodek (npr. požig Narodnega doma ali
deportacija v taborišče), ki se je resnično zgodil, nas interesira, ker smo vanj že vnaprej
postavljeni na način odnosnosti. Ta odnosnost ni mišljena v pomenu neposrednosti (npr.
samemu dogodku požiga Narodnega doma), temveč je na njej nekaj, kar nas približuje
nečemu, kar ni fakticiteta sama. Torej iz ontične dimenzije se prestavlja v fenomen v
»fenomenološkem smislu, ki je formalno določen kot to, kar se kaže kot bit in bitna
struktura.«73 Sama faktičnost neposrednosti nima bistvenega pomena, razen afekta (npr.
čustveni pretres oziroma »vzburjénja«, ki ga neki dogodek začasno povzroči s svojo
radikalnostjo (npr. požigom) za določen čas. Da pa čutimo oziroma nekaj občutimo ne zadeva
ontološkega, ker to kar je »''najprej'' dano, je [le] ta voščena stvar, določene barve, okusa,
trdote, toplote, zvena. Vendar to in sploh vse, kar dajejo čuti, je ontološko brez pomena. […]
Čuti sploh ne puščajo spoznavati bivajočega v njegovi biti, ampak samo javljajo koristnost in
škodljivost ''znanjih'' znotrajsvetnih stvari za človeško bitje, ki je povezano s telesom. […]
Čuti nas sploh ne poučujejo o bivajočem v njegovi biti.«74
5.2. O-SEBNOSTNI VIDIK
Množično pisanje pa je doseglo tudi učinek, da smo prišli v neka nerazumevanja tega
fenomena po sebi. V razgovoru z nekdanjim taboriščnikom sem slednjega vprašala: Kako
razumeti taboriščnika?, pri čemer mi je odgovoril z vprašanjem, ki samo sebi že odgovarja:
Kaj hoče on razumeti …75 Vtis, da je razumevanje taboriščnika nepotrebno, nam izpodbija
etično-pravni vidik, saj bi na tak način nikoli ne bil obsojen vojni zločin, npr. koncentracijsko
taborišče, in bi priznali razčlovečenje kot vrednoto, iztrebljanje pa za sprejemljivo sredstvo
vojne. »Ne samo da tu pogrešamo vsak poskus celostnega razumevanja [tj. človeško
razumevanje tega, kar se je zgodilo], tudi smisel in razlogi vedenja tako rabljev kot žrtev in
pogosto celo njihove lastne besede se še naprej zdijo neudoumljiva uganka […]. Vseeno pa
celo ti dogodki, ki jih lahko opišemo in razvrstimo po časovnem zaporedju, ostajajo vsak zase
nejasno, kako hitro jih skušamo zares razumeti«76.
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»Razhajanje [tj. poskus opisa svoje najintimnejše izkušnje] je vpisano v samo strukturo
pričanja. Preživelim se namreč to, kar se je zgodilo v taboriščih, zdi edina resnična stvar in
kot taka popolnoma nepozabna; hkrati pa je ta resnica v natanko enaki meri
nepredstavljiva.«77 Agamben, ki se je navezoval na izpoved člana Sonderkommanda Salmena
Lewentala, je iz izpovedanega upravičeno navajal zgoraj zapisano, vendar primer, ki ga
obravnavamo v magistrski nalogi ne pokaže tovrstnih nasledkov. Našemu preživelemu
pričevalcu (tj. Pahor) se namreč to, kar se je zgodilo v taborišču, ne zdi kot edina resnična
stvar in kot taka popolnoma nepozabna; je pa kot taka nepredstavljiva. Pri zgodovinskih
opisih taborišča skoraj težko ne preberemo, da je bil to prostor pekla in zla. Ko se Jezernik
(1996) v članku »Zakaj pisati o nemških koncentracijskih taboriščih danes« sprašuje, kako je
mogoče, da živimo v času [tj. mišljeno je 20. stol.] izključujoče dvojnosti, - največja dvojnost
pa je dejstvo sobivanja emancipacije človekovih pravic in hkratno zatiranje slednjih, na kar
kaže ravno fenomen koncentracijskega taborišča -, navaja: »Resnično, če je kdaj kje obstajajo
kaj takšnega, kot je pekel, je bilo to za vrati, na katerih je pisalo ''Delo osvobaja'' ali
''Vsakomur svoje''.«78 Vsakdo, ki je kadarkoli še tako kratkega ali obrobnega prebral o
prebivanju internirancev koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno. si ogledal film
(npr. Shoah), je ostal afektiran in presunjen od grozot, ki so se v njem dogodile. Povzročeno
zlo v tako radikalni meri kot je bilo storjeno internirancem taborišč se legitimno obsoja;
vendar razumeti vznik občutja, da (mi) [torej internirancu] je zlo (bilo) storjeno, pa ima
drugačne izvornosti. Celotni objektivni svet, celotna časovna-prostorska bit je zame, tj. mi
velja (ker je bit veljavnost, ne pa nekaj realno bivajočega) – in sicer tako, da jo zaznavam,
izkušam, se je spominjam itd. Ker smo o upričujočevanju spregovorili že zgoraj, zato bo na
tem mestu morebiti razumljiva, a kljub temu presenetljiva internirančeva izjava, - posebno,
ker je ta interniranec zelo natančno opisal, kakšna zla dejstva so se dogajala v taboriščih
Natzweiler-Struthof in Dachauu, v knjigi Nekropola, in motiv taboriščnika zapisal tudi v
drugih zgodbah (npr. Obsojena planina) -, da:
»Normalno taborišče ni bilo taborišče krutosti. Je bilo taborišče dela in lahkote. Edino, če je kdo hotel zbežati in
so ga ujeli, [potem] so ga obesili. Ali pa, če se je kdo hotel upirati tam, ni hotel delat, potem so ga 'namlatili' […]
Ma, kot mučenje samo v taborišču ni bilo na dnevnem redu. Mučenje je bila policija, dokler nisi nekaj svojega
povedal, potem v taborišču si se moral držati reda […]Nemci so imeli ta sistem, da si moral plačat s svojim
delom, s svojim trpljenjem za kazen, ker si se jim uprl. […] V tem smislu, in to je malokdo omenil, - jaz sem
parkrat omenil, a ljudje ne pazijo, kaj rečeš ; Arbeit macht frei je pomenil v začetku nekaj drugega kot potem.
[Taborišče] se je rodilo '33-leta, kadar je prišel nacizem na oblast. Ko se je rodilo taborišče, se ni rodilo takšno
kakršno je potem nastalo. Človek je delal notri, ampak je delal Arbeit-macht-frei. To je pomenilo, če boš ti dobro
delal, če ti bo to, da so te noter zaprli, koristilo, zato, da bi bil nekako podložen ''naši komandi'', našemu
nacističnemu vodstvu, potem bomo mi videli, kako boš s svojim delom zaslužil, da se boš tudi osvobodil. Od
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začetka. […] Kadar pa so Nemci začeli okupirat druge dežele in so imeli taboriščnikov kolikor so hoteli, je tisti
macht frei tam ostal bolj tako … Bolj v ironijo, pravzaprav. Ampak v začetku to ni bila ironija.« 79

V zadnjem poglavju magistrske naloge je podan celoten razgovor s pisateljem-internirancem,
na tem mestu zgolj nakazujemo, da je taborišče zona zla. Taborišče ni prostor, kjer je zlo
rojeno, temveč je območje, kamor je zlo prineseno in preneseno. Prenašanje in prinašanje sta
vedno neka gibljivost. Razmišljati o taborišču kot prostoru zla pomeni razmisliti o njegovi
gibljivosti; s tem pa tudi po čem se zlo giblje. Smernice gibanja nam bo podrobneje pojasnilo
poglavje o totalitarizmu. O taborišču krutosti je pisal že Agamben, zato na tem mestu ne
bomo ponavljali njegove teorije; navajamo pa nekaj opisov taboriščnikovega (Pahor)
prebivanja v prostoru zla, preko njegovih lastnih izpričevanj.
»Vendar sem bil kljub številnim valujočim in pregibajočim se plotovom iz belkastih in sinjkastih črt naših
uniform takrat prav jaz tista zverižena vrsta nemških glasov, ki jih je izrekal blokaš in so razburjali gluho
ozračje. In bilo je, takó sem čutil, kot da nekdo spušča odrešno vrv v globino mojega nemega brezna. In tedaj
sem se zavedel sreče ob nenadnem odkritju, da sem obsojeni skupnosti lahko koristen in s tem tudi sam rešen
brezimne pogube. Hkrati pa sem se zavedel, da sem trezen in skromen in miren v pričakovanju, da bo ponujena
vrv zadosti dolga in bo zares dosegla dno. Da, bil sem skromen. A to ni bila nikakršna čednost. Šlo je samó za
razpoloženje, ki se je nagonsko rodilo iz prav tako nagonske gotovosti, da imajo pogubne sile neskončno premoč
nad mikroskopsko klico, ki bi bila rada ostala naklonjena veri v preživetje.«80
»Spet stopnišče. Tukaj nekako je bila baraka št. 6, v kateri je bil v prvih časih weberei; potem so seveda vse
barakena tej strani postale sestavni del revierja. Weberei. Tkalnica. A kakšni čudaški tkalci smo bili. Res, da od
skupine onemoglih ni mogoče zahtevati boljšega opravila, a takšno ime za tako klavrno zaposlitev lahko človek
iznajde samó v ozračju, kjer so vse vrednosti postavljene pred mrki zasmeh večne peči. Kupi gumijastih in
platnenih odrezkov se po mizah kopičijo pred nami kakor svežnji pisane šare, ki jo je cunjar v starem mestu
nagomilil na stojnici. In mi režemo na žiletkah, ki so zapičene v les, odpadke na ozke trakove in jih potem
spletamo v debele mnogobarvne čudaške kite; iz njih menda nekdo sestavlja čokate svitke, ki varujejo ladijske
boke pred udarci ob kamnite pomole.«81
»Zdaj stojim pred odprtimi celicami, pred lesenim konjem, na katerega je moral leči do pasa nag tisti, ki mu je
potem bikovka mesarila hrbet, ne sočustvujem z njim in tudi ga ne pomilujem zavoljo udarcev, ampak sem spet
ves sredi negibne tišine, ki je v takem primeru zajela postrojene vrste vse gor po paštnih. Nekdo se je nekam
stisnil, da bi se odpočil, se nekam zleknil in se takó ni zavedel, kdaj so se mu izmučene veke zaprle, zato so
razkačeni možje iskali po lesenih pogradih in straniščih, v zgoščeni molk pa se je kradel lajež volčjaka, ki ga je
vznemirila nenadna napetost. […] Nobenemu izmed nas, ki smo sredi ubitega večera stali v gostih vrstah na
ravnicah po pobočju,[…] to se pravi, da nismo mislili toliko na kazen, ki bo doletela nesrečnika, ampak smo
prežali za trenutkom, ko bo nekje za nas neviden ob nenadnem ropotu težkih škornjev planil pokonci in se znašel
ves sam v votlem ozračju, […], ki so se kakor zebrasta piramida vzpele proti nebu. Strah nas je bilo njegove
ločenosti od naših strnjenih vrst, ki sta jih molk in preplah še tesneje amalgamirala v trdno gmoto.«82
»Takó je, kakor da vlečejo zrak skozi vso dolžino palčastih udov iz stopal, ki izginjajo v pari in se stegujejo do
poslednje meje sveta; na njihovo hlipanje pa cepajo vroči kanci in se razletavajo na steklenih zenicah in na
razkrečenih zobeh. A tudi zanje mora veljati hišni red, zato tisti, ki so že končali z umivanjem, zdaj drgnejo
luskinasto kožo ležečih, kakor da ribajo raskavi pod, kakor da milijo površino suhe polenovke. In sključeno telo
čepi na cementu zraven stegnjenega telesa in voda odskakuje od obrite lobanje kakor od kamnite glave sredi
rimske fontane, pod telesom, ki leži, pa teče žolt potok. Telesa, ki stojijo ob zidu, si medtem otirajo mokroto s
kože, in zdi se, kakor da mahajo z belimi prtiči ležečim v pozdrav, ker tokrat oni sami še niso na vrsti. A v
resnici ne mislijo na nič drugega kakor na beg, zakaj glej, pravkar so se odprla vrata in teči je treba na plano, in
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tudi napadalni kriki tempo tempo spet režejo noč. Takó ob vratih roka pograbi hlače in jopič in cokle in srajco,
da telo hitro steče po stopnišču navkreber.«83

Če želimo razumeti segmente, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, kateri iščejo nekakšno
pojasnitev zaradi samega pojava, potem je najprej potrebno razumeti bivanjski status
taboriščnika, pri čemer smo že vnaprej v tem razumevanju neuspešni oziroma prihajamo do
ne-razumevanja. Vzročnosti za to smo razložili že zgoraj. Način taboriščnikovega bivanja-vsvetu (taborišču) ni vprašanje zastavljeno na njegovi počutnosti, ampak po statusni vlogi, ki
mu je bila odvzeta in jo pridobiva nazaj z literarnih izpričevanjem, kot rekonstituiranem
oživljanjem tistega človeškega, kar mu je taborišče okrnilo.
»''Dasein'' običajno slovenimo kot ''bitje'', ''bivanje'', ''življenje'', ''obstanek'', ''obstoj''; glagol ''dasein'', iz katerega
se je razvil samostalnik ''Dasein'', pa slovenimo z ''biti tu'', ''biti navzoč'', ''biti prisoten'', ''bivati''. Pri prevajanju
Heideggrovih tekstov je ''Dasein'' še najustreznejše prevesti ''dobesedno kot ''tubit''. Vendar pa tudi ta prenos ni
povsem ''dobeseden''. Časovno-prostorski prislov ''da'' namreč pomeni ''tu'', ''tam'' in ''tedaj''. ''Da'' nakazuje
predvsem neko časovno-prostorno odprtje […]. Heidegger prične uporabljati termin ''Dasein'' v pomenu
''faktičnega človeškega življenja'' okoli leta 192084. Pri tem je pomenljivo, da ga postopoma pomensko razmeji
od termina ''Leben'' [v izogib] [n]edoločnost[i] filozofske rabe termina ''Leben''. […] ''Dasein'' poudarjeno
označuje ''daktičnost življenja''. Ta razmejitev je slej ko prej povezana s Heideggrovim spodbijanjem nosilne
vloge ''Erlenis'' (''doživljaja'') v Diltheyevi hermenevtični in Husserlovi fenomenološki filozofiji – tako skuša
Heidegger v predavanjih […] ''Erleben'' in ''Erlebnis'' preseči z ''Ereignen'' in ''Ereignis''.85 […] ''Faktično
potemtakem pomeni nekaj, kar je od samega sebe artikulirano po tako bivajočem bitnem karakterju in na tak
način 'je'. Če vzamemo 'življenje' kot način 'biti', tedaj 'faktično življenje' pove: naša lastna tubit kot način 'tu' v
kakršnikoli bitni izraznosti karakterja svoje biti.'' (HGA 63, 1). V citatu ne srečamo besede ''človek'' ali
''človeško'', pač pa je govor zgolj o prebuditvi faktičnega življenja za samo sebe kot – Dasein. Heidegger tudi
izrecno pove, zakaj se hermenevtika faktičnosti izogiba izraza ''človek''. Prevladujoči pojmovanji izraza ''človek''
sta ''umno živo bitje'' [grški] in ''oseba'' oz. ''osebnost'' [krščanski]. […] Heidegger [ju] kritično izpostavi […], ker
je v obeh samoumevno prevzetih tradicionalnih pojmovanjih bit ''človeka'' razložena iz neke stvarno preddane
celote bivajočega. […] ''Dasein'' ne moremo podtakniti že dani biti človeka, ker gre za podanost (vrženost) te biti
same. […] Ker človeka bistveno (substancialno) odlikuje vselejšnje razmerje do biti (tako svoje lastne kot biti
nasploh), mu ni mogoče podtikani nikakršne bistvene (substancialne) biti. Beseda ''Dasein'' stopi na mesto
besede ''človek'' zato, da bi bivajoče, ki smo mi sami (človek), na-stopilo v vselej-svoji biti. […] [P]ri Heideggru
beseda ''Dasein'' ''ne imenuje niti eksistence (v pomenu obstoja, op. D.K) niti življenja, marveč nas same, tj.
bivajoče – človek. […] Ne gre za nadomestitev, temveč […] ''vmestitev'' fenomena [tj. bitnega načina]
bivajočega, ki smo vselej mi sami […]. Če je ''naziv tubit izbran za označitev tega bivajočega kot čisti bitni
izraz'' (HGA 2, 17), se v fenomenološko-hermenevtičnem pogledu, ne človek, ampak človeškost v njem izkazuje
kot Dasein. ''Dasein'' kot […] fenomen bivajočega, ki smo mi sami, ne srečujemo kot nekega človeka, ki sem jaz
sam, ali kot nekega človeka tam na cesti […], marveč kot tisti Kdo-mi-je-samemu biti. Ta bit za bit se zdaj
imenuje Dasein. In to bit je treba fenomenološko-hermenevtično izkazati. […] kdo se […] izkazuje – […]
bivajoč, ki ''ima v svoji biti neko bitno razmerje do te biti in ki biva na način razumevanja biti'' (HGA 2, 16). […]
Izkazovanje biti tega bivajočega, ki smo vselej mi sami, ne sme zapostaviti ''dejstva'', da je to bivajoče v svoji
biti že ''iz-postavljeno'' v razmerju do biti in ga zato ni treba šele ''vstavljati v bit''. To iz-postavljenost v razmerju
do biti […] imenuje Heidegger eksistenca. […] tu-bitno eksistenco naznačimo z besedo pre-bivanje. […] V Na
poti do govorice […] izraza ''Dasein'' sploh ne srečamo, Heidegger govori ''le'' o prebivanju (wohnen, wesen)
ljudi kot smrtnikov. In vendar ''tu-bit'' prav tu, kjer ostaja neizrečena, najjasneje govori. […] Bivajoče, ki sem
vselej jaz sam, tubit, si je samo sebi razprto v svojem ''tu''. Bit tega 'tu' tubiti Heidegger označi kot razprtost
(Erschlossenheit). […] Razprtost tu-biti se razpira kot bit-v-svetu. Z razprtostjo tu-biti je zmeraj ''tu'' tudi neki
svet. Toda ne kot kaka zase obstoječa celota bivajočega.«86
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Pojasnimo, zakaj je to za nas na tem mestu relevantno:
V kontekstu razumevanja in nekega iskanja smisla taborišča smo vedno soočeni s situacijo:
interniranca (subjekta), ki je prisoten na način prebivanja v prostoru taborišča. To prestajanje
se lahko konča s smrtjo ali preživetjem. V primeru preživljanja je časovno-prostorski pomen
''zdaj-tu'', v primeru preživetja pa je pomen ''tam-tedaj''. V obeh primerih gre za faktičnost
nekega dogodka, kateremu je bil prisoten interniranec na način priče in ne na način statusa
človeka, saj so mu bili celo faktično dani elementi človeškosti, kot je lastno ime, pri sami
internaciji odvzeti.
Hermenevtika faktičnosti se po Heideggrovem argumentu izogiba izraza ''človek'' iz dveh
razlogov oziroma pojmovanj človeka na grški in krščanski način: ''umnega živega bitja'' in
''osebe oziroma osebnosti''. Ta primerjava ne vzdrži neposredno, temveč posredno, saj je
lahko zavajajoča, ker gre pri Heideggru za indukcijo človeka v njegovi človeškosti na tubit, v
taborišču pa za reduciranje človeškosti, na golo življenje; torej življenje brez tega, da mi je
biti. Podatek je relevanten, ker deportiranec v taborišču izgubi, - natančneje, se mu odvzame -,
vsako identitetno oznako in se ga razosebi. Ko postane deportiranec interniranec se ga označi
s številko, katera nadomesti njegovo ime in priimek (torej odvzame se mu posamična
identiteta, ki mu pripada kot osebi87 ob rojstvu). Česar se mu v taborišču ne odvzame, je
lastna prisotnost (in domovinska pripadnost)88. Ta prisotnost kot priča, pričujočnost, je na
način ''tubiti'', vendar ne v pomenu, - na katerega opozori že Komel po Heideggru -, da bi
imenovala eksistenco v pomenu obstoja ali življenja, temveč nas same, tj. bivajoče – priče.
Priči se tako tudi v taborišču ne odvzame človeškosti na fenomenološki način, pač pa ga
institucija (totalitaristične oblasti) raz-človeči. Problem etike v taborišču je raziskal Agamben
(2005) v Kaj ostaja od Auschwitza: arhiv in priča.89 Priče v tem pomenu pa ne smemo vzeti
kot nekakšen ne-identitetni, redundantni izraz, ki bi bil nadomestek človeka po internaciji ob
dodelitvi številke (zgolj golo dodeljenost v sam prostor zagotavlja že številka), temveč na
način, ki ga je moč najti v zgornji Komelovi navedbi po Heideggru, kdo-mi-je-samemu biti.
Izpričevanje je način po katerem se iz-pričevanja kaže priča. Priča je govorica. Pričevanje je
prisotnost (kazanje) govorice v sam prostoru. Izpričevanje je torej način kako govorica
govori. Bivajoče, ki sem vselej jaz sam, tubit, kot na način priče, si je samo sebi razprto v
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svojem pričevanju. To človeško prebiva na način govorice, govorica (kot priča) pričuje
oziroma je pričujoča. Način, kako je pričujoča (govor ali molk) je način postavljanja biti-vsvet. Izpričevanje kot nek tekst daje govorici neko mesto, torej prostorsko umestitev. Zato
šele govorica v izpričevanju umešča človeka v svet na način odnosnosti oziroma prihajanja k
svetu. Biti-v-svetu je že govorica, ki je že dana vnaprej, in človek do nje šele prihaja, zaradi
same bivajočnosti. Človek dobi prostor v svetu preko govorice; na način kako prihaja do nje
je način kako prihaja do mesta v svetu oziroma kako biti v svetu. Tako kot Heidegger Na poti
do govorice pravi, da pesem ne pripada pesniku, tudi govorica ne spada k človeku (niti k
božanstvu). Razprtost je neprostorsko (obstoječe, nefiksirajoče) mesto, po katerem človek šele
prihaja do sebe (po-tem, ko je vanj že vržen kot človek). Natančneje, prihaja do svoje lastne
človeškosti, ki zaseda mesto pričujočnosti. Govorica govori zaradi potrebe izraza po
človeškosti. Zato so tisti, ki so v taborišču umolknili, videli nečloveško raven, prignano v
skrajnost, iz česar jim je ostal le molk. Vendar pa stanje eskapadne nacionalistične represije
nad slovenskim narodom sega že dvajseta leta 20. stoletja.
5.3. DOGODEK – POŽIG NARODNEGA DOMA IN DOŽIVETJE PRIČEVALCA
Tistega trinajstega julija 1920 se v dogodku požiga Narodnega doma, t.i. hrama slovenske
kulture v Trstu, spominjata tako šestnajstletni Kosovel kot sedemletni Pahor. Prvi, ki tega dne
ni bil neposredna priča, navaja pretresenost v korespondenci pisma Branku Jegliču (17. julij):
»Prosim Te, shrani mi vse liste, ki pišejo o dogodkih [tj. iz konteksta celotnega pisma je
razbrati, da gre za eksplicitno novico o požigu Narodnega doma] v Trstu (to je zame
veleinteresantno). Polomili so jo…«90 Drugi občutja o notranje državnem stanju opiše v knjigi
Grmada v pristanu, v monografiji o Kosovelu pa navede okoliščine stanja kot »gromozansko
ognjeno gmoto, obkroženo z vpijajočimi fašističnimi skvadristi«91, ki je postal petnadstropni
krematorij. Če je pečat Kosovelove zaznamovanosti z dogodkom razviden v eni
najodmevnejših njegovih pesmi Ekstaza smrti92, pri čemer se občutki melanholije in potrtosti
kmalu prevesijo v uporno dogajanje93 in s čimer se na podlagi tega dogodka kaže nepovratna
sprememba počutja tržaških Slovencev: »To, prej zdravo, zadovoljno, napredno – sedaj
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demoralizirano ljudstvo«94; je Pahorjev pečat dogodka mogoče najti v noveli Grmada v
pristanu. Opis je spomin neposredno doživetega dogodka požiga Narodnega doma, z vsebino
resničnega kraja in resničnih oseb.
Ulica Commerciale je bila ena od ulic Pahorjevega domovanja95, Branko je Boris Pahor, Evka
njegova sestra Evelina. Ker je to novelo mogoče v celoti prebrati v zbirki z istoimenskim
naslovom Grmada v pristanu, na tem mestu navedimo le bistvene opise doživljanja, ki jih je,
zgolj naratološko imenovano, imel literarni lik (tj. Pahor sam; saj je doživljanje Branka
pravzaprav Pahorjevo) v dotični noveli; opis Brankovega Trsta je podoba, ki se jo spominja
Pahor ob požigu kulturnega hrama Slovencev.
Ulica Commerciale se je vila v hrib in v večer, tam pa, kjer se razširi in postane cesta, so bili oni, deklice in
dečki, ki se lovijo po gmajnicah in imajo pod sabo Rojan z ostrim zvonikom na sredi. Hišice, hiše, in potem, ob
cesti na Greto, velikanski zaboj, okrogel in visok kakor hiša. To je gazometer. Pa potem tračnice Prostega
pristanišča, in sključeni nosovi žerjavov in parnik, ki trobi, skrit v svojem dimu. A takrat ni bilo večera, in videti
je bilo, da niti noči ne bo, zakaj nad hišami je bilo nebo rdeče, kakor da je polito s krvjo. In zrak je dišal po
dimu. Kaj gori v pristanišču parnik? So se vneli hangerji? Gorijo vagoni lesa? Bo ves Trst zgorel? In Branko je
držal Evko za roko in sta stekla domov, dol po strmi rebri, gor po stopnicah v pritličje, dol po stopnicah v zemljo
k mami, ki je sama. Petrolejka je že gorela na mizi, a obe okni sta bili škrlatni, kakor da je padlo zahajajoče
sonce v dvorišče. Zdaj gori v cementni škatli in zid pred oknoma je poln zubljev, ki oblizujejo šipe. »Mama,« je
rekel Branko in se stisnil k nji. »Mama,« je zajokala Evka in jo prijela za krilo. Mama pa je čudna. Molči sredi
prostora, ki mu okni žarita, in je, kakor da ni njihova mama. Kakor da je žena v zaporu pod zemljo in nič ne
čuti, da so oni z njo. Nič ni huda, da sta se potepala. Spravila je Olgico spat in je sama s soncem, ki se je utrgalo
z neba, in tli v dvorišču. Nič ju ne sliši, da se jočeta, ker bo kmalu konec sveta. »Spat,« je rekla. In je bila
rdeč kip v ognjeni svetlobi in tudi se je premikala kakor skozi ogenj, ko je slačila Evko. Rdeč njen obraz,
rdeče njene roke. Vse rdeče, tudi miza, tudi petrolejka na mizi. Tedaj so se vrata odprla in Mici je stala pred
mamo. Ni bila tiha in zbrana kakor druge dni. […] Okoli mize je stopala in ponavljala: »Gospa, gospa. […] Z
bencinom so polili, gospa.« »Mama!« je zaklical Branko. »Vrata so zabili, gospa, da ljudje ne morejo ven.«
»Mamaaa,« je zajokala Evka. »In ljudje skačejo z oken, gospa.« A tedaj sta onadva že bežala; […] In nad ulico
Commerciale ni bilo večera. Požar je bil nad strehami kakor od sonca, ki bi se raztapljalo in krvavelo v mraku.
Openski tramvaj je stal, drevje v Ralijevem vrtu pa je bilo negibno v rdečem ozračju. In onadva sta tekla in se
držala za roko in nad njima so letele po zraku iskre, ki so prihajale z Oberdankovega trga. Kakor bratec in
sestrica, ki nimata doma [...]. Oberadankov trg je bil poln ljudi, ki so kričali v rdeči svetlobi. Okoli velike hiše
pa so možje s črnimi srajcami plesali in vpili: »Viva! Viva!«96. Tekali so sem in tja in kimali z glavami in
vzklikali: »Eia, eia, eia!« In drugi so tedaj zakričali: »Alala!«97 In trobente gasilcev so takrat zatrobile skozi
gneče, a je bila potem še večja zmešnjava, ker črni možje niso pustili avtomobilov, da bi prišli zraven. Obkolili
so jih in plezali nanje in grabili gasilcem cevi iz rok. […] Ves Trst je gledal visoko belo hišo, ki je imela
zublje na vseh oknih. […] Črni možje pa so vpili in rajali kakor Indijanci, ki so privezali žrtev h kolu in zanetili
pod njo ogenj. Rajali so z manganeli in s sekirami v rokah. Tedaj je sekira presekala gasilcu cev in curek se je
ustavil visoko v zraku kakor bezgov cvet, ki ga ogenj zlati. Potem je cvet padel in iz presekane cevi v gasilčevih
rokah je vrela voda kakor iz žile kri. […] Evka in Branko sta bila majhna in nista razumela, kaj so se menili
ljudje. Vedela sta, da gori Narodni dom in da ni prav, da so ga hudobni fašisti zažgali, a nista vedela, zakaj so
prišli vojaki iz vojašnice na Oberdankovem in stojijo in gledajo, […] kako žrejo plameni hišo, ki je tako lepa in
visoka? […] Zakaj gasilci ne smejo gasiti? Zakaj vojaki mirno gledajo črne moži, ki odrivajo gasilce, ko ti
razpnejo platno in nekdo z okna pade nanj in potem visoko odskoči, kakor Branko, ko se vrže na vzmeti mamine
postelje? »Prekleti hudiči,« je zamrmral mož v gneči in Evki se je zazdelo, da pozna tisti glas. […] »!Alo
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domov!« In je videla, da je njihov papa. Tako sta morala po ulici Commerciale navzgor in papa se je vso pot
spoprijemal z nevidnim hudodelcem. »Prekleti hudiči salamenski,« je pridušno rekel. […] Prav gotovo, da ni
prav, če so zažgali tako lepo hišo, kjer je bilo veliko gledališče […], pa tudi ni prav, da ljudje na oknih kličejo:
»Na pomoč! Na pomoč!« in črni ljudje ne pustijo gasilcem, da bi jih rešili. Vsi se bodo ubili, če bodo skočili na
ulico, vsi bodo umrli. […] Ko je Branko zaspal, pa se je vrnil spet Krjavelj in stegoval vrat […] Ko se je
prebudil, je zavzdihnil in železna postelja je škrtnila. »Sanja,« je rekla mama. [...] »Ubogi otroci.« […] Šolarčki
[…] se učijo [da] stari Slovenci pa so ti bili silni vojščaki, ko so prišli vse do Obale Jadranskega morja. In še
potem so bili zelo junaški, ko so se bojevali z divjaškimi Turki, samo da je bilo Turkov veliko in so ropali in
morili in požigali kar vsepovprek. In Danilo je vstal: »Moj oče je rekel, da so fašisti slabši od Turkov.« »Zakaj?«
je vprašala učiteljica. »Ker so zažgali Narodni dom.«98

Daljši odlomek99 združuje opis obeh fenomenov, ki nas zanimata, kar je razvidno v skromnih
sedmih straneh.100 Podobe rdečega neba, kakor da je polito s krvjo; zadimljeni zrak, škrlatni
okni, kakor da je padlo zahajajoče sonce v dvorišče spominja na prizor, ki je opisan tudi v
koncentracijskega taborišču:
»ko so pripeljali sto alzaških ljudi in jih zgnetli v to barako s celicami. Izpod kapice nad dimnikom so potem
neprenehoma moleli rdeči jeziki v planinsko noč. Nekaj mož in tudi en duhovnik je bil v skupini. A večina je
bila deklet in so gotovo slutila, kam jih peljejo, saj ga menda ni bilo Alzačana, ki ne bi vedel za kostišče tukaj,
osemsto metrov visoko v njegovih planinah.«101
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Pahor, 2009: 15-22 (poud. E.M.)
Dokumentirano gradivo in zapisani spomini pričujočih (npr. R. de Felice, G. Stuparich, U. Vrabec, A. Dolhar,
m. Škrap, V. Španger, J. Soklič in B. Pahor) dogodku 13.7.1920 je mogoče brati v knjigi Tako sem živel –
Stoletje Borisa Pahorja (Rojc, 2013: 45-49).
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6. »KOT«
Heidegeger v Biti in času § 32. Razumevanje in razlaga takole opredeli hermenevtično »kot«
strukturo:
»Navajanje tega >čemu< ni preprosto imenovano nečesa, temveč je imenovano razumeto kot
to, kot kar je treba vzeti tisto, po čemer vprašujemo. To, kar je razklenjeno v razumevanju,
razumeto, je to vedno že dostopno, da na njem lahko izrecno razločimo njegov »kot kaj«.
»Kot« tvori strukturo izrecnosti nečesa razumetega; konstituira razlago.«102
Pri opredelitvi »taborišče kot zona zla«, smo torej soočeni s tem, da imamo na eni strani
taborišče, na drugi pa prostor zla. Za »kot«, ki se nahaja vmes in je ontična neizrečenost, se
zdi, da spada bodisi k enemu bodisi drugemu fenomenu. Povzemajoči Heideggra, če torej
mislimo »kot« kot strukturo izrecnosti nečesa razumetega in konstituiro razlago, se mu ne
sme prezreti apriorno eksistencialnega ustroja.103 »Spredvidevno-razlagajočemu občevanju z
okolnosvetnim priročnim, ki to priročno »vidi« kot mizo, vrata, avto, most, ni nujno treba
spredvidevno razloženega tudi razlagati v neki dolučujoči izjavi. […] Videnje tega vidika je
vselej že razumevajočno-razlagajoče«104.
Toda, kako razložiti, kaj je »zona zla« oziroma razstavljena elementa »zona« in »zlo«?
Pomislili bi na prostor. V Bit in času se nam jasno nakaže, da pojem prostora še ni
enodimenzionalno mogoče razumeti, kajti nanj so vezujoče in pomensko razlikujoče že
naslednje sintagme, z vsemi svojimi razdelitvami (znotraj-, zunaj-): »svet«, »okolnost«,
»prostorskost« idr. Zato uporaba pojma »zona« presega dilemo tako razumetja fenomena
taborišča kot neke-vrstnega-prostora kot fenomena zla, v sferični opredelitvi. »Zona zla« kot
celostni fenomen kaže na območje na katerega se veže taborišče in daje videz tega taborišča.
Nakazuje območje v sferi bivanja na nečloveški način. V kontekstu te opredelitve je torej
pojmovan načinovni čas bivanja na določenem območju. Pod načinovni čas bivanja
razumemo zadrževanje človeka v specifičnem znotrajsvetnem prostoru, ki ga je nadvladoval
določen princip življenja; tj. totalitaristični režim. Zona zla je torej totalitarizem.
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7. TOTALITARIZEM
»In če je res, da se v zadnjih fazah totalitarizma razodene absolutno zlo (absolutno, ker ga ni
več mogoče izpeljati iz motivov, ki bi jih ljudje razumeli), potem je tudi res, da brez njega
nemara nikoli ne bi spoznali radikalne narave zla« (Arendt, 2003: 11).
Hannah Arendt se je v Izvorih totalitarizma množično ukvarjala s temo, katero utemeljuje že
sam naslov. V eni temeljni knjig politične filozofije pravi, da »ni vsak izbruh antisemitizma,
rasizma in imperializma možno poistovetiti s ''totalitarizmom''«105. Totalitarna politika
uporablja predvsem samotvorne ideološke in politične elemente, ki niso vezani na to kar želi
predstaviti in prepričati njena propagandna politika oziroma dejavnost (npr. antisemitizem,
rasizem ipd. deviantne okarakterizacije) in kateri delujejo toliko časa, dokler ne vzpostavijo
totaliteto nemišljenja tistih, ki so se s propagando okužili Sčasoma izgine temelj dejstvene
realnosti, na mesto katere vstopi fikcija.
Na temelju prej omenjenih političnih agensov (propagande, gibanja), s katerimi se ustvarja
umetni prostor s specifično namembo (npr. taborišče), je fiktivno zgrajen svet. V tem oziru ni
taborišče razumljeno zgolj kot koncentracijsko taborišče, temveč je širša »okolnost«; svet,
kamor je umeščena tako žrtev kot izvršitelj te oblasti, ki ga je potrebno v oziru na namero
totalitet razumeti na taboriščni način. Pahor je bil priča koncentracijskemu taborišču in je
pričevalec časa, v katerem se je gradilo takšna taborišča. Prav tako je bil priča fašistični obliki
vladanja pred samo internacijo in t.i. »ugrabitve« naravnega prostora ter njene transformacije
v umetnega (okupirano slovensko ozemlje na Primorskem).
Propaganda pa ni nekaj, kar bi se vzelo kot nepomembni element te moderne strukture novo
oblikovanega sveta, temveč je to organiziranost, ki ima veliko bolj radikalne nasledke. »V
nasprotju z navidezno podobnimi strankami in gibanji fašistične ali socialistične,
nacionalistične ali komunistične usmeritve, ki vse podprejo svojo propagando s terorizmom,
torej ko dosežejo določeno stopnjo ekstremizma (ki je večinoma odvisen od stopnje
obupanosti njihovih pripadnikov), totalitarno gibanje s svojo propagando misli resno, ta
resnost pa se veliko bolj zastrašujoče izrazi v organizaciji njihovih privržencev kot pa v
fizični likvidaciji njihovih nasprotnikov. Organizacija in propaganda (prej kot teror in
propaganda) sta dve plati iste medalje«106.
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Za posameznika ni bil nevaren fašizem, temveč njegova strukturiranost v obliki organizacije
totalitete. Niti posameznik niti fašistično gibanje, v katerem je videl ta posameznik nevarnost,
ni bilo tako nevarnega pomena kot totalitarna organiziranost. Gibanja ali stranke imajo neko
hierarhično strukturo po kateri je uvedena hierarhija, pomembnost funkcije, pri totalitarizmu
pa gre za ukinjanje razlik v hierarhiji in spremembo načina delovanja. Ne gre za izenačitev
med ljudstvom in vladajočim, temveč za izničitev vsakih funkcij, - čeprav so navidezno še
vedno ohranjene -, saj edino funkcijo opravlja totalnost. Totalnost nima sama po sebi nobene
druge vloge, kakor da se vedno vnovično samopotrjuje in sega v brezmejnost, ki ne dograjuje
zaradi obstanka, temveč izničuje vsakršno dograjenost, zaradi vnovične potrditve. Niti
nacionalsocializem niti boljševizem nista nikoli razglasila nove oblike vladavine ali potrdila,
da sta s prihodom na oblast in nazorom državnega mehanizma dosegla svoje cilje. Njuna ideja
nadvlade je bila v nečem, česar ne more doseči nobena država ali mehanizem nasilja, temveč
le gibanje, ki je stalno v pogonu; tj. namreč v stalni nadvladi vsakega posameznika v vsaki
sferi življenja.
»Totalitarizem ni nikoli zadovoljen z vladanjem na zunanji način, namreč preko države in mehanizma nasilja;
zahvaljujoč svoji značilni ideologiji in vlogi, ki ji je v tem aparatu prisile namenjena, je totalitarizem odkril
načine nadvlade in teroriziranja človeških bitij od znotraj. V tem pomenu ukinja razdaljo med vladarji in
vladanimi ter doseže stanje, v katerem moč in volja do moči, kot ju poznamo, ne igrata nobene vloge.
[…]Totalitarni vodja ni v svojem bistvu nič manj in nič več kot funkcionar množic, ki jih vodi; ni oblastiželjni
posameznik, ki svojim podložnikom nalaga tiransko in arbitrarno voljo. Ker je zgolj funkcionar, se ga lahko
kadarkoli zamenja in od ''volje'' množic, ki jih uteleša, je odvisen prav toliko, kot so množice odvisne od njega.
Brez njega ne bi imele zunanjega zastopstva in ostale bi brezoblična horda; brez množic voditelj ni osebnost.
Hitler, ki se je popolnoma zavedal te soodvisnosti, je nekoč to izrazil v govoru SA: ''Vse, kar ste, ste preko mene;
vse kar sem, sem samo preko vas.''107 Še preveč smo nagnjeni k temu, da omalovažujemo takšne izjave ali pa jih
ne razumemo v pomenu dajanja in izvajanja ukazov, kar se je vse prevečkrat zgodilo v politični tradiciji in
zgodovini Zahoda108. Vendar pa je ta ideja vedno predpostavljala nekoga, ki poveljuje, misli in hoče, nato pa
svoje misli in voljo vsili skupini brez volje in misli – pa naj to stori s prepričevanjem, avtoriteto ali nasilje. Hitler
pa je menil, da tudi ''mišljenje … (obstaja) le s pomočjo dajanja ali izvrševanja ukazov'' 109 in s tem tudi
teoretično odpravil razliko med mišljenjem in dejanjem po eni strani, ter vladajočimi in vladanimi po drugi.«110

Opisano kaže na samo strukturo, ki nadvladuje samo avtoriteto. Totalitarni vodja ni želel
običajne avtoritete po strukturi, ampak tisto po kateri strukture ni. Avtoriteta je v tem pomenu
bolj podobna avtorju. Sodobni koncept totalitete nastopi kot novodobni način urejanja sveta.
Konstrukcija tega sveta je vedno ideja totalitarne vodje, ki je vsiljenja že obstoječemu svetu in
vsem eksistenčnim elementom v njem. V primeru zavrnitve ali neuspeha, jo je potrebno
izničiti oziroma uničiti. Ravno to je nameraval tudi Hitler, kot vodja takšne organizacije,
storiti Nemčiji, po koncu izgubljene vojne. Že ta namera kaže na segment, da v tako
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postavljeni organizaciji ni nobene resnične odnosnosti med funkcionarji oziroma obstaja
hierarhija le kot fikcija, čeprav je paradoksalno prav ta tista, po kateri delujejo njeni
pripadniki«. Ne gre za manipulativnost, ampak organiziranost tistega, kar je poimenovano kot
totalno; to pa je lahko samo totalnost sama. Torej, na delu je totalnost brez avtoritete kot take
in avtoritete nekega »subjekta«. Arendtova (2006) v poglavju Kaj je avtoriteta? trdi, da bil ta
pojem za politično teorijo nekoč temeljnega pomena, »v 20. stoletju pa je razvoj modernega
sveta spremljala nenehna, vedno širša in globlja kriza avtoritete. […] Tradicionalna avtoriteta
naj bi bila zlomljena; ta zlom pa naj bi povzročil »vzpon političnih gibanj, odločenih, da
nadomestijo strankarski sistem, in razvoj nove, totalitarne oblike vladavine.«111 Za eno
najradikalnejših posledic ne vzamemo vojaške represivnosti, ki jo je prignala do skrajnih
človeških mej (in čez nje) prav s koncentracijskimi taborišči, temveč se njen krizni simptom
kaže v nemišljenju ljudi. To nemišljenje namreč sproža golo delovanje, ki pa tudi nima
namere, ker ni več funkcionalno. Na ta način pa tudi ni več civilizacijsko112.
»Zaradi svojega preprostega in elementarnega značaja je ta oblika avtoritete skozi celotno zgodovino politične
misli služila kot zgled za najrazličnejše avtoritarne oblike vladavin. Zato dejstvo, da celo ta predpolitična
avtoriteta, ki je uravnavala razmerja med starši in otroki ter učitelji in učenci, ni več zanesljiva, priča o tem, da
so stare, častitljive metafore in zgledi avtoritarnih razmerij izgubili verodostojnost. Tako niti praktično niti
teoretično nismo več sposobni vedeti, kaj avtoriteta resnično je . Kaj avtoriteta nikoli ni bila? […] Ker avtoriteta
vedno zahteva poslušnost, se jo običajno zamenjuje z neko obliko oblasti ali nasilja. Vendar pa avtoriteta
izključuje uporabo zunanjih sredstev prisile; kjer se uporablja sila, je avtoriteta zatajila. Po drugi strani je
avtoriteta nezdružljiva s prepričevanjem, ki predpostavlja enakost in deluje skozi proces argumentacije. Kjer se
uporabljajo argumenti, je avtoriteta v negotovosti.«113

7.1. IZGUBA AVTORITETE
Z izgubo avtoritete se je zgodil tudi splošen dvom moderne dobe, ki je prodrl tudi na politično
področje, kjer stvari ne le privzamejo radikalnejši izraz, pač pa pridobijo realnost, značilno
zgolj za politično področje114. Izguba avtoritete je namreč problematična zato, ker je to izguba
strukture po kateri je svet. Na tak način so izpodbiti temelji človekovega sveta (npr. trajnost in
gotovost). Pojavlja se dvom in različnost mnenja, pri čemer pa so tudi splošni pojmo kot so
npr. tiranija, avtoriteta in totalitarizem, kažejo, da so »preprosto izgubili svoj obči pomen, ali
da smo prenehali živeti v skupnem svetu«115. Totalitarizem ni avtoritarizem, čeprav je v obeh
konceptih odvzeta pravica do svobode, vendar totalitarizem še ni tiranizem oziroma oblika
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tiranije. Tiranije so namreč neki lastni (subjektovi - tiranski) interesi, ki naj bi se po zakonih
samovoljnega vladajočega tudi uresničili, totalitarizem pa te razsežnosti nima, temveč ima za
svoj namen le lastno (notranjo) totaliteto. »Vir avtoritete v avtoritarni vladavini je vedno sila,
ki je zunanja in nadrejena njeni lastni oblasti; ta vir, ta zunanja sila, ki transcendira politično
področje, je vedno tisto iz česar oblasti prejemajo svojo »avtoriteto«, tj. svojo legitimnost in
tisto, glede na kar je mogoče njihovo oblast preverjati.«116 Tiranija postane totalitarizem v
primeru, ko prevzame način totalitarnega vladanja in odpravi vse t.i. tradicionalno priznane
avtoritete.
»Kot podobo za avtoritarno vladavino predlagam obliko piramide, ki je dobro znana v tradicionalni politični
misli. Piramida je posebej ustrezna za strukturo vladavine, po kateri se vir avtoritete nahaja zunaj nje, njen sedež
oblasti pa je postavljen na vrh, s katerega se avtoriteta in oblast filtrirata navzdol do dna tako, da ima vsaka
naslednja plast nekaj avtoritete, a manj kot tisa nad njo, in kjer so prav zaradi tega skrbnega postopka filtriranja
vse plasti od vrha do tal ne le trdno vključene v celoto, pač pa tudi medsebojno povezane kot stekajoči se žarki,
katerih skupno žarišče je vrh piramide, pa tudi transcendentni izvor avtoritete nad njim. [Tj. krščanski tip
avtoritarne vladavine.]«117

Avtoritarna oblika vladavine ima torej hierarhično zgradbo, a je najmanj egalitarna od vseh
oblik, saj privzema načeli vključuje neenakost in različnost. Za razliko od nje je ravno tiranja
tista, ki je najbolj stroga oblika vladavine. Tiran je vladar, ki vlada kot eden proti vsem; in
»vsi«, ki jih zatira, so med seboj enaki, kar pomeni, da so enako nemočni. V podobi piramide
je to videti kot da vmesnih plasti ni oziroma kot da bi bile vse vmesne plasti med vrhom in
dnom uničene, tako da vrh obvisi, podprt le s pregovornimi bajoneti, nad množico skrbno
izoliranih, razdrobljenih in povsem enakih posameznikov. Tiran je izključen iz hierarhije
oziroma ji nadvladuje, pri čemer mu obvladovanje omogoča nasilje nad podložnimi. Klasična
politična teorija je tirana običajno povsem izključila iz človeškega in ga imenovala ''volk v
človeški podobi'' (gl. Platon), zaradi položaja enega nasproti vsem, v katerega se je postavil
sam in ki njegovo vladanje, vladanje enega, ki ga Platon še vedno kar počez imenuje tiranija,
ostro ločuje od različnih oblik kraljevine118.
Podoba totalitarne vladavine in totalitarne organizacije je po Arendtovi zgradba čebule, pri
kateri se v središču kot nekakšnem praznem prostoru nahaja voditelj. Karkoli počne (npr.
združuje politično telo kot v avtoritarni hierarhiji ali pa zatira svoje podanike kot tiran), to
počne od znotraj, in ne od zunaj ali od zgoraj. Ker je v totalitarni organizaciji urejen način
povezovanja izredno raznolikih delov gibanja (npr. frontna organizacija, različne
profesionalne združbe, članstvo stranke, strankarska organizacija, elitne formacije in
116

Ibid: 102-103.
Ibid: 104.
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Povzeto po Arendtovi (Ibid: 104).
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policijske skupine), pri čemer je na eni strani postavljena fasada, na drugi pa središče, se v
navezuje občutek normalnega zunanjega sveta na eno plast in pripisuje vlogo radikalnega
ekstremizma drugi.119
Problem, - z gledišča totalitarne vladavine bi bilo razumljeno kot prednost - , tega sistema je,
da gibanje med temi notranjimi plastmi kaže podobo normalnega sveta; sveta, ki le-to ni,
hkrati pa tudi ni nobene drugačne zavesti. Pod krovnim pojmom totalitarne organizacije se
najbolj radikalne zadeve vzamejo za najbolj vsakdanje in normalne. V tem se kaže banalnost
zla. Takšna zgradba omogoča popolno odpornost proti kakšnim koli vplivom iz zunanjega
sveta, ki bi ta sistem napadali. Sistem je (morebitno), torej potencialno, uničljiv zgolj iz
samega sebe, iz svoje notranjosti. Zakaj smo postavili »morebitno« v oklepaj? Ker v nekih
segmentih tudi demokratična vladavina, kot teoretično najbolj vnanja struktura vladanja, ki pa
ni brezvladje120, kaže na obliko totalitaristične vladavine, v kolikor uporablja zunanjost le
zaradi videza.
Čeprav je v modernem svetu avtoriteta sprejemljiva le v okvirih demokratičnega vladanja, pa
je v svoji dejanskosti (tp. ne le na teoretičnem polju obravnave) videti, da tako različna stanja
kot smo jim priča, kažejo, da je avtoriteta skoraj v celoti izginila, in to nič manj kot v tako
imenovanih avtoritarnih sistemih kot v svobodnem svetu, pri čemer je svoboda (tp. svoboda
gibanja človeških bitij) ogrožena povsod, celo v svobodnih družbah, medtem ko je radikalno
odpravljena le v totalitarnih sistemih, ne pa tudi v tiranijah in diktaturah.121
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Povzeto po Arendtovi (Ibid: 105).
Brezvladje ni, ker ni odpravila dveh temeljnih elementov tradicionalnega načina urejanja po zakonih, preko
vodje z avtoriteto, in pogoja svobode.
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Povzeto po Arendtovi (Ibid: 109).
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7.2. TOTALITARISTIČNI REŽIM – FAŠIZEM NA PRIMORSKEM
»[P]ri Sv. Jakobu, kamor o se po požigu Narodnega doma preselile dejavnosti Glasbene matice in drugih društev
in kjer so kulturni delavci vztrajali v ilegali tudi še, ko je prišlo do nasilnega razpusta vseh slovenskih ustanov,
kjer je bila tudi Pahorjeva družina, so fašisti vdrli v dvorano. Otroke je za vedno zaznamoval še dodaten strah
pred Italijani, ki so jih seveda enačili s fašisti. In dogajalo se je tudi, da so se otroci v šoli spozabili in so
spregovorili v svojem jeziku, zato so jim učitelji v črnih srajcah pljuvali v usta, jih pretepali, poniževali. Ali
deklice obešali za kite na obešalnik, kakor po resnični zgodbi zapiše Pahor v noveli Metulj na obešalniku. Na
Primorskem fašizem ni imel zgolj ideološkega predznaka, bil je krvava diktatura z močnim raznarodovalnim
nabojem. Zato so nastajala tudi taborišča na Rabu, v Viscu, Gonarsu, Chiesanuovi, Renicciju in drugje, kjer so
bili internirani nedolžni, kjer so v šotorih pod slamo, v nečloveških razmerah, trpele lakoto in mraz,
izpostavljene nečloveškim pogojem, cele družine: odrasli, otroci, celo novorojenčki« (Rojc, 2013: 54-55).

O nemških koncentracijskih taboriščih in nacizmu kot najbolj modelni obliki totalitarističnega
režima je pisano mnogo monografij122 in humanističnih študij123 ali literarnih pričevanj124, o
komunizmu kot totalitarnem režimu so nekatere polemike potekale javno šele od sredine
osemdesetih let naprej, pri čemer vse ne jemljejo režima kot totalitarnega, pri čemer je
razvidno, da so se šele v zadnjih desetletjih odprle diskusije in polemike o radikalnosti
italijanskih taborišč za časa fašizma na Primorskem, saj so se v preteklosti izgubila v senci
evforije t.i. Auschwitza, na kar opozori tudi Pahor, ko pravi, da se taborišče vedno razume le
v imenovanju Auschwitza, kar je napačno razumevanje.125 V sklopu tega vidika napačnega
pojmovanja [tj. tako imenovanega razlikovanja med »večjim ali manjšim« totalitarizmom] pa
je v javnosti pereče in še vedno mnenjsko razdeljeno tudi slovensko gledišče o razlikovanju
med partizanstvom in komunistično partijo, oziroma nerazjasnjenega povezovanja teh dveh
terminov, saj imamo pri slednji opraviti s konsekvencami organizacije, o kateri smo
razpravljali že zgoraj, na čemer vznikajo polemike okoli narodne sprave in priznanja vseh
žrtev druge svetovne vojne, tako medvojnih partizanskih kot povojnih domobranskih.126
Šele v zadnjih desetletjih se je začelo na Slovenskem tudi znanstveno raziskovanje o senčni
strani in doslej tudi v senci totalitarnih gibanj (predvsem nemškega) fašistične radikalne
okupacije Slovencev na Tržaškem in Goriškem oziroma na celotnem Primorskem ozemlju
(npr. ukvarjanje M. Verginelle127 in soraziskovalcev). Večino Primorskih ujetnikov so
deportirali kot politične zapornike v koncentracijska taborišča v Nemčijo, v italijanska
122

Npr. študija Arendtove Izvori totalitarizma.
Npr. Pattersonova Večna Treblinka idr., zbirka Memento: mrtvim v spomin, živim v opomin.
124
Npr. Levijevi Potopljeni in rešeni, Ali je to človek?; Pahorjeva Nekropola; Ascolijeva Auschwitz je tudi tvoj;
Venezijeva Sonderkommando: v peklu plinskih celic; Steinerjeva Treblinka, Makucina Primorska dekleta v
Nemčijo gredo idr.)
125
Celoten razgovor: glej zaključek.
126
Na tej točki napotim bralca na ogled dokumentarnega filma Otroci s Petrička (režija Zupančič) in polemiko v
časopisu Delo med S. Hribar (»Z domobransko prisego proti rdeči zvezdi«; objavljeno dne 26.7.2013) in P.
Jambrekom (»Simbolna sporočila države«; objavljeno dne 3.8.2013).
127
Npr. Meja drugih: primorsko vprašanje in slovenski spomin; Zgodovinopisna in politična raba pričevalca;
Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk idr. dela.
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taborišča pa so deportirali ujetnike iz tedanje Ljubljanske province.128 Zagotovo je
najpreglednejše monografsko delo o koncentracijskih taboriščih na Slovenskem Jezernikova
(1997) knjiga Italijanska koncentracijska taborišča za Slovence med 2. svetovno vojno, kjer je
jasno navedeno, da »kot je razvidno iz podatkov iz osrednjega arhiva v Rimu, je italijanska
vlada na podlagi svojih informacij ocenjevala, da je bilo konec oktobra 1942 v petih
koncentracijskih taboriščih Rab, Padova, Treviso, Gonars in Renicci ''približno 20.000''[129]
slovenskih civilnih internirancev.«130
Prvi koncentracijski taborišči na tem območju sta »rezervirani« za prebivalce Ljubljanske in
Reške province ter postavljeni daleč od njunih domov in stika s sorodniki: v Čiginju pri
Tolminu in Dolenji Trebuši na Primorskem. Jezernik navaja, da sta prvi taborišči začeli
delovati v začetku marca 1941, v kapaciteti za štiristo oz. šeststo oseb.
S faktografsko shemo želimo le poudariti, da je fašistični režim na Primorskem imel
popolnoma iste intence kot nacistični režim na Bavarskem, ki je odpiral linije za deportacije
na srednjeevropskem ozemlju od Bavarske do Vogezov (razprostrtost ozemlja od Nemčije in
Avstrije do Francije), in je po svoji nameri političnega pregona ustrezal klasifikaciji
totalitarnega režima. Arendtova opredeli skupnosti in različnosti totalitarnih režimov v Izvorih
totalitarizma.131

7.3. TOTALITARISTIČNI KONCEPT IN GIBANJE
Pri omembah totalitarizma, nacionalizma, nacizma, fašizma, komunizma idr. oblastniških
vrst, ki imajo tendenco k uveljavljanju oblasti na radikalen nasilen način, moramo biti pozorni
na razlikovanja med njimi in ne umestiti vse pod isti imenovalec.
»Mussolinijeva interpretacija ideje korporativne države je bila poskus premaganja notoričnih nacionalnih
nevarnosti v razredni družbi z novo enotno družbeno organizacijo 132 ter poskus rešitve nasprotja med državo in
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Če povzamemo Jezernika (1997: 29), je general Robotti izdal ukaz, da se prepreči vsak stik internirancev s
tujerodci, tj. Slovenci, in da je treba taborišča postaviti kar se da najbolj mogoče daleč od meje.
[129]
»Ko se je Vatikan decembra 1942 zanimal, kako je z interniranjem Slovencev, je tedanji komandant
Superslode napisal obširno poročilo o koncentracijskih taboriščih. V njem je navedel, da je 17.369 oseb
interniranih […]. Poleg ''sposobnih moških'' so oblasti pošiljale v koncentracijska taborišča tudi starce in otroke,
ženske in celo nosečnice. […] Veliko jih je umrlo, saj je bila umrljivost v koncentracijskih taboriščih najvišja
prav pri dojenčkih« (Ibid: 26-27).
130
Ibid: 25.
131
Glej zadnji dve poglavji Drugi del: Imperializem (293-386) in Tretji del: Totalitarizem (str. 387-577).
132
Glavni namen korporativne države je bil ''popraviti in nevtralizirati stanje, ki je bilo posledica industrijske
revolucije devetnajstega stoletja, ki je v industriji pretrgala zvezo med kapitalom in delom, kar je po eni strani
privedlo do kapitalističnega razreda delodajalcev, po drugi pa do velikega razreda brez premoženja, do
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družbo, na katerem je počivala nacionalna država, s pomočjo vključitve družbe v državo. 133 Fašistično gibanje
kot ''stranka nad strankami'', ki se je zato, ker je zatrjevalo, da zastopa interes države kot celote, polastilo
državnega stroja, se je istovetilo z najvišjo nacionalno avtoriteto in je skušalo narediti iz celotnega naroda ''del
države''. O sebi ni mislilo, da je ''nad državo'' in njegovi voditelji si sebe niso predstavljali, kot da bi bili ''nad
narodom''. Kar zadeva fašiste, je njihovo gibanje prišlo do konca s polastitvijo moči, vsak kar zadeva zunanje
politike, v smislu imperialistične širitve in tipično imperialističnih pustolovščin. Nacisti so se celo pred
polastitvijo moči jasno držali daleč proč od te fašistične oblike diktature, v kateri ''gibanje'' služi le temu, da
stranko povede do moči; stranko so zavestno uporabljali zato, da so ''naprej gnali gibanje'', ki mu za razliko od
stranke ni treba imeti nekih ''določenih, natančno opredeljenih ciljev''. Razliko med fašističnimi in totalitarnimi
gibanji najbolje ilustrira odnos do vojske kot nacionalne institucije par excellence.«134

Bistveni razliki fašističnega135 in totalitarističnega gibanja nista bili le v različnosti odnosa do
avtonomije lastne vojske, temveč tudi v oblikovanju vrste strankarske diktature.
»Za razliko od nacistov in boljševikov, ki so duha vojske uničili, tako da so jo podredili političnim komisarjema
ali totalitarnim elitnim formacijam, so fašisti lahko uporabljali tako intenzivno nacionalistični instrument kot je
vojska, s katero so se identificirali, tako kot so se identificirali z državo; le v nacistični Nemčiji in sovjetski
Rusiji sta vojska in država postali gibanju podrejeni funkciji. Fašistični diktator, ne pa tudi Hitler in Stalin, je bil
edini resnični uzurpator v smislu klasične politične teorije in njegova enostrankarska oblast je bila v nekem
smislu edina, ki je bila še tesno povezana z večstrankarskim sistemom. Izvedel je to, na kar so ciljali
imperialistične lige, društva in ''stranke nad strankami'', tako da je prav italijanski fašizem tisti, ki je postal edini
primer modernega množičnega gibanja, organiziranega znotraj okvirov obstoječe države, navdahnjenega
izključno z ekstremnim nacionalizmom, ki je ljudstvo trajno preoblikoval v takšne Staatsbürger ali patriotes,
kakršne je nacionalna država mobilizirala le v času izrednih razmer in union sacréei136.[…] [M]edtem ko se je
''stranka nad strankami'' hotela le polastiti državnega stroja, je pravo gibanje merilo na njegovo uničenje; medtem
ko je ''stranka nad strankami'' državo še vedno priznavala kot najvišjo avtoriteto, ko je njeno zastopstvo padlo v
roke članov ene stranke (kot v Mussolinijevi Italiji), se je gibanje še vedno imelo za neodvisno in, kar zadeva
avtoriteto, vzvišeno nad državo«137

Glavni namen korporativne države je bil popraviti in nevtralizirati stanje posledic industrijske
revolucije 19. stoletja, pri čemer sta si prišla v navzkrižje kapitalistični razred delodajalcev in
brezkapitalni industrijski proletariat. Njuni nasprotujoči si interesi so vodili v spopad za
oblast, na podlagi katerih je vzniknilo fašistično gibanje. Fašistom je šlo za moč, ki jo pozna
imperialistična želja osvajanja138, nacistom pa ne. Prvim je šlo le za nedoločeno ekspanziranje
lastnega gibanja, brez določenih, natančno opredeljenih ciljev, pri čemer je ideja kopičenja
industrijskega proletariata. Postavitev teh dveh razredov je neizogibno vodila nesoglasja njunih nasprotujočih si
interesov'' (The Fascist Era, izdala Fašistična konfederacija industrialcev, Rim, 1939, pogl. III).
133
»Če naj Država resnično zastopa narod, tedaj morajo biti ljudje, ki ta narod sestavljajo, del Države.''; ''Kako je
to mogoče zagotoviti?: ''Odgovor Fašistov je, da s pomočjo organiziranja ljudi v skupine glede na njihove
dejavnosti, v skupine, ki se preko svojih voditeljev … vzpenjajo po stopnicah kot pri piramidi, v temelju katere
so množice, na vrhu pa Država.''; ''Nobena skupina zunaj Države, nobena skupina proti Državi, vse skupine
znotraj Države … ki … je razločno narod sam''.« (Ibid).
134
Arendt, 2003: 335.
135
V gibanju sorodna je Italiji bila Avstro-Ogrska, kar je predstavljeno v Izvorih totalitarizma (Ibid: 336-337).
136
Mussolini v svojem govori z dne 14. novembra 1933 brani svojo enostrankarsko vladavino z argumenti, ki so
jih uporabljale med vojno vse nacionalne države: » Samo ena politična stranka je potrebna, tako ''da obstaja
politična disciplina … in da vez skupne usode lahko vse združi nad nasprotujočimi si interesi'' (Benito
Mussolini, Four Speeches of the Corporate State, Rim, 1935).
137
Ibid: 335-336.
138
O konceptu sorodnosti imperializma in nacionalizma kot fašizma obstaja podroben opis na primeru
komparativne študije britanske imperialistične nadvlade Indije v začetku 20. stoletja in italijanske fašistične
okupacije ozemlja Primorske v istem obdobju, v študiji Erzetičeve (2010): Neevropski vplivi na poezijo Srečka
Kosovela (Vpliv Rabindranatha Tagoreja).
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želenega česarkoli na kakršenkoli način. Medtem ko so vojsko tako nacisti kot boljševiki
podredili lastnim političnim funkcionarjem in ji na tak način odvzeli avtonomijo, so jo fašisti
uporabili v lastne reprezentativne namere (t.i. identifikacija z vojsko, identifikacija z državo).
V Italiji je s fašizmom vladalo moderno množično gibanje, Nemčija in Rusija pa sta bili
izključno le nacionalni državi, pri čemer je bil nacionalizem odvisen od ekonomskega in
socialnega statusa, torej nacionalnega načela, medtem ko je v Italiji preko gibanja bil v veljavi
razredni rang oziroma razredno načelo. Represija nad Primorci je bila med obema vojnama
najmočnejša, saj je sama situacija političnega stanja omogočala poljubno odnosnost med
skupinami, strankami in gibanji. »Gibanje je napadalo institucijo države in se ni obračalo na
razrede. Fašizem in nacizem [do samega prevzema državne oblasti] sta se vedno ponašala s
tem, da njuno sovraštvo ni bilo usmerjeno proti posameznim razredom, temveč proti
razrednemu sistemu kot takemu, ki sta ga ožigosala kot marksistični izum. Še pomembnejše je
bilo dejstvo, da so morali tudi komunisti ne glede na svojo marksistično ideologijo odstopiti
od okorelosti svojega razrednega apela, ko so po letu 1935, pod pretvezo o povečanju njihove
množične baze, povsod začelo oblikovati Ljudske fronte in začeli apelirati na tiste rastoče
množice zunaj vseh razredov, ki so bile dotlej naravni plen fašističnih gibanj«139. Kljub
razlikam med nacizmom in fašizmom, pa je bil njun skupni imenovalec totalitarna
organizacija, ki je v zgodovinskem političnem prerezu »noviteta« tedanjega časa.

7.4. SAMOBITNA AVTORITETA
Totalno ne služi ničemur razen samemu sebi; torej totaliteti, ki ima popolno avtoriteto.
Obravnava avtoritete znotraj političnega nakaže koncepte pričakovanega sistema znotraj
vladavine, ki niso nujno prisotni v vseh političnih telesih. Avtoriteta postane nerazločljiva s
totaliteto takrat, kadar je njena umeščenost vrinjena v popolnoma vsako politično telo, kateri
ima podporo programsko verujočega okolja. Program, ki je vedno že nekakšna propaganda, se
radikalizira takrat, ko mu je do uveljavitve avtoritete nad vsemi telesi po svoji avtorski ideji.
Zdi pa se, da avtoriteta tendira k nečem drugem. To nam pokaže terminologija rimske
besedne izvornosti, ki znotraj grško-rimske zgodovine ne kaže na sosledje pojma avtoriteta in
vrste neke vladavine, ki iz nje izhaja.140 Avtoriteta primarno pomeni poslušnost, pri čemer
ljudje ohranijo svojo svobodo. Avtoriteta kot taka zaradi poslušnosti nima intence po dajanju
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Arendt, 2003: 338.
»Tako Platon kot Aristotel [sta] si na različne načine, a iz enakih političnih izkustev, prizadevala v javno
življenje grške polis vpeljati nekaj sorodnega avtoriteti« (Arendt, 2003: 110).
140
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oblasti. Arendtova nam nakaže, da ravno tisti, ki imajo avtoriteto v resnici, nimajo oblasti:
»Najbolj nenavadna značilnost tistih z avtoriteto je, da nimajo oblasti«141. Videz avtoritete je
vezan na nosilnost neke funkcije, ki bi omogočala urejanje sveta. Zato politična propaganda
vedno prezentira neko avtoriteto, - bolje rečeno njen videz -, na katero oziroma katerega
privrženci stavijo možnost nekakšne urejenosti (sveta), kar pa vedno vnovično propade. Za
propagando v resnici ne stoji nobena avtoriteta, temveč zgolj avtor (propagande) sam.
Najvplivnejšo vlogo pri propagandi ima jezik.
V literarnem kontekstu se na tem mestu zastavlja vprašanje avtoritete kot avtorja. Matajčeva
(2009) v članku Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? zastavlja tematsko vprašanje že v naslovu,
pri čemer navaja, da se odgovor razcepi v dve smeri.
»Prvič, izhodiščna predpostavka, da realnost vzpostavlja jezik (kot konvencija, ne individualna invencija), se je
zjedrila v idejo Jezika, ki piše/govori literarni tekst in določa njegovo recepcijo. Tako se je avtor kot ustvarjalni
subjekt literarnega umetniškega dela nadomestil s konceptom intertekstualnosti oziroma z dialoškimi razmerji.
Drugič, izpostavljanje intertekstualnosti, predpostavke o »smrti avtorja« in »vstajenju« teksta in bralca so pod
vprašaj postavile poleg avtorja tudi avtorjevo avtoriteto v literarni in kulturni tradiciji (reprezentirani kot literarni
ali kulturni kanon) ter v (kulturni) politiki« (Matajc, 2009: 1).

Navezujoči na predhodne ugotovitve in povzemajoči Matajčevo (2009), kjer se potrdi, da
obstaja t.i. zakriti avtor, ki služi za potrebe izvajanja neke politike (npr. med nacističnim in
fašističnim gibanjem in njihovima propagandama), z namero nacionalnih ideologij ali
političnih totalitarizmov, - pri čemer je za oba ideološka pritiska značilna izkušnja literatur in
njihovih avtorjev v Evropi, nekdanji Sovjetski zvezi idr. -, se je avtorja dojemalo kot
konstitutivni dejavnik kulturnih tradicij . To pomeni, da je bil le sredstvo različnih političnih
skupin, ki so se borile za legitimizacijo oblasti po svoji ideji.142 Potemtakem je avtor
pričevalec avtoritete, katera priča je tu-biti.
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8. PRIČA PRIČEVANJA
Agamben, ki se je tudi sam premišljeval koncept avtorja (Agamben: 2007), v delu Kaj je
ostalo od Auschwitza. Arhiv in priča (2005) navaja, da se eksistenca subjekta izjavljanja
reducira na diskurz in v celoti obstaja le v njem, kar pomeni, da mu je odvzeta vnanjost. V
trenutku, ko se polasti jezika, subjekt izjavljanja namreč trči na nemožnost govora –
govorjenega ne more ne nadzirati ne obvladovati, ker obstoji le v golem godenju izjave, ne pa
tudi v izrečenem. Razmerje med tem, kar bi pojmovali kot jaz in individuumom je mogoče
reducirat na nezmožnost govoriti. Gre za molk entitet, na kateri razpade govorno dejanje: ne
individuum ne subjekt izjavljanja ne moreta ničesar povedati. V njunem molku spregovori
jezik, kjer do besede pride sama nemožnost govorice, ki pa je, kakor navaja Tine Hribar
(1971) v Molku besede143, pa je jezik »zapleteno ravnotežje besed, ki se medsebojno
pogojujejo in funkcionirajo le kot znaki. […] V nobenem trenutku in v nikakršnem pomenu
beseda v jeziku ne more biti navzoča sama ob sebi in ne more pošiljati sama k sebi. Vselej
pošilja stran od sebe in dalje v kontekst.«144 Vendar tudi jezik kot sistem razlik sám ni
substanca, ampak zgolj oblika.145 Potemtakem tudi jezik nima nobene funkcije, ki bi bila
vezana na subjekt. Še več: subjekta sploh ni.
To, kar je stopilo na mesto subjekta, je le še nadomestek subjekta: sklop relacij in funkcij.
Torej, vse kar je, je le v svetu razpoložljivih besed hkrati in tudi ni. To pomeni, da so le
označujoče sledi tega, nekakšne vmesne vrzeli, kar naj bi bilo izvorno samo na sebi kazoče se.
Beseda kot jezikovni znak je enotnost označujočega in označenega, čutnega in nadčutnega
(pomen kot idealnega, tj. pojma). Označeno kot pojem je vsebina besede; tisto, po čemer in v
čemer temelji pomen besede146. V tistem označenem se razkriva bit bivajočega. Hribar
uporablja Saussurjeve termine označevalca, označenca in reference. In če beseda kot celota
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označenega in označujočega ne pripada več svojemu označujočemu, temveč pripada označeno
označujočemu besede147, potem nam to mesto kaže mesto priče.
Pričanje vedno vsebuje vrzel, ki polaga dvom o samem smislu pričanja, o identiteti in
verodostojnosti prič. Ko Agamben148 navaja Levija, ta kot preživeli taboriščnik pravi, da vsi
tisti redki preživeli niso prave priče. Prave priče so muslimani – priče, ki bi lahko povedale
vse, ker so bile neposredna priča smrti, ker so videle Gorgono. Ni besede, ki bi sama v sebi
kaj spregovorila. Zato so jih poimenovali tudi neme priče. Vendar prav v vrzeli, ki razdvaja
tistega, ki bi lahko pričal, ''subjekt'', in govorico, je mesto za pričevanje. Agamben to
pričevanje konstituira iz sramu. Tisti, ki si naloži breme pričanja, mora pričati zaradi
nemožnosti pričanja muslimanov. Dejstvo pa je, kakor pravi Agamben, da v »pričanju obstaja
nekaj takega kot je nemožnost pričanja, kar pa je bilo že obravnavano. Agamben to pričevanje
konstituira iz sramu. Tisti, ki si naloži breme pričanja, mora pričati zaradi nemožnosti pričanja
muslimanov. Dejstvo pa je, kakor pravi Agamben, da v »pričanju obstaja nekaj takega kot je
nemožnost pričanja, kar pa je bilo že obravnavano. »Leta 1983 je izšla knjiga La differend J.F. Lyorarda [Navzkrižje, Lyotard: 2003, op. EM.]. […] Bistvena razlika je, da človek je
govoreči, ker mu pripada nekaj takega kot je govorica in »ker je zmožen ne imeti jezika, je
zmožen neobdarjenosti z njim.«149 S tem, ko je Auschwitz oziroma vsakršno koncentracijsko
taborišče ustvarilo muslimana, je za Agambena tako proizvedlo tudi etično paradigmo priče,
ki se kaže kot nerazdružljiva vez med človeškim bitjem, ki govori zaradi govorice drugega in
živim bitjem, katerega je taborišče za to govorico prikrajšalo. Priča, ki je preživela
koncentracijsko taborišče je stičišče človekovega protislovja lastne človeškosti (preživeli –
musliman).
Obstajajo priče, ki privzamejo tudi takšno držo, kakršno jo je tržaški pisatelj Boris Pahor, ki je
preživel koncentracijsko taborišče (oz. pet taborišč, pretežno časa pa je preživel v Natzweiler
Struthofu in Dachauu), in kažejo, da ima Agambenova teorija in mnenje mnogih političnih
filozofov ter literarnih kritikov, ki so se s tem ukvarjali (npr. S. Felman, D. Laub idr.),
teoretično pravilne osnove glede dejanske argumentirane podstate o možnosti nepričevanja,
krivdi, sramu idr. motivov, vendar obenem tudi vrzeli. Vrzel se namreč kaže v načinu
147
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razumevanja priče, pričevalca, izpričevalca in pričevanja na mestu iz katerega gledamo na
določeno entiteto. Trditev, da je avtoriteta pričevalca v tem, da more govoriti edinole v imenu
nekoga, ki ne more govoriti, ki jo izražajo mnogi teoretiki, je pomanjkljiva. Pomanjkljivost se
nam kaže, če vzamemo v obravnavo gledišče priča-smrti v drugačnem okviru, kakor jo
predstavi npr. Agamben. V temu kar pojmujemo kot »nema priča« je zaobjeto le
heideggerjansko stališče, da bit kot bit molči. Beseda kot molk biti pa je zmeraj že odgovor
biti. Zato bi lahko rekli, da ne obstaja le nuja tistih, ki pričajo zaradi tistih, ki tega ne morejo,
temveč priča pričujoče (ki so tisti, ki tega ne morejo) preko (t.i. neprave) priče. Znotraj
literarno-filozofske obravnave uporabljamo za pojasnjevanje njihovih pozicij specifično
opredelitev pozicije (iz)priče(valca) Borisa Pahorja. Pahorjeva pozicija je namreč pozicija
tubiti -bivajočega, ki skozi pričevanje in v vlogi pričevalca uteleša znotraj izpričevanja bitbivajočega. S tem ne mislimo drugega taboriščnika, temveč njega samega, ki prevzema
Drugostno pričo, ki je vselej njegova pričujočo-pričevanjsko bit. Bit-nebivajočega (v pomenu
drugega) je lahko v svoji brezsubstancielnosti možna le znotraj umetniškega dela (tj. literarne
pripovedi), pri čemer je prevzel svetotvornost same literature. »Svet namreč zame ni, če ga ni
zame.«150
8.1. PRIČA PO DEFINICIJI
»Latinščina ima dve besedi za pričo. Prva, testis, iz katere izvira [italijanski] izraz testimone, pomeni, etimološko
vzeto, tistega, ki pri sodnem procesu ali sporu med dvema strankama nastopa kot tretji (*terstis). Druga,
superstes, označuje tistega, ki je nekaj preživel, ki je bil vse do konca zraven ob nekem dogodku, in zato o
njem lahko priča. Očitno je, da Levi ni tretji [testis], marveč preživeli [superstes]. To pa v zvezi s takim sodnim
procesom (za kaj takega ni dovolj nepristranski, ni testis). V bistvu mu niti ne gre za sodbo – še toliko manj za
odpuščanje. ''Nikoli ne nastopam kot sodnik'' (op.cit., str. 77); ''ni v moji moči, da bi odpuščal … nobene moči
nimam'' (op. cit., str. 236). Zdi se celo, da ga zanima zgolj to, kar sodbo onemogoča, sivo območje, v katerem
žrtve postanejo rablji in rablji žrtve. Preživeli se strinjajo predvsem o naslednjem: ''Nobena skupina ni bila bolj
človeška od drugih'' (op. cit., str. 232); ''Žrtev in rabelj sta enako nizkotna, nauk taborišč je bratstvo v
zavrženosti'' (Rousset, v op. cit., str. 216). Ne, da se sodbe ne bi dalo ali smelo izreči. […] Resnica ima
nejuridično sestavino, pri kateri se quaestio facti [vprašanje dejstev] nikoli ne more reducirati na quaestio iuris
[vprašanje prava]. Naloga preživelega je ravno to: vse, s čimer človeško dejanje sega čez pravo, kar ga
popolnoma odteguje sodnemu Procesu.''Vsakdo med nami je lahko sojen, obsojen in usmrčen, ne da bi sploh
vedel, zakaj'' (op.cit., str. 75)« (Agamben, 2005: 14-15).

Navezujoč na prejšnje poglavje glede odnosnosti pozicij med avtoriteto avtorja in pričo in
izpričevalcem, lahko pozicioniranost enega in drugega razberemo na osnovi izpričevanj dveh
pisateljev, ki sta preživela koncentracijsko taborišče in svoje izkušnje tudi zapisala. Razlika
med Levijem in Pahorjem obstaja v tem, da prvi zase meni, da ni pisatelj, drugi pa tega ni
nikoli zanikal in mu znotraj slovenske književnosti kot pisatelju pripada osrednje mesto. Če se
150
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odpravi avtoriteta, se odpravi tudi priča, vendar priča lahko priča tudi o avtoriteti (biti), ki
bistveno manjka. Levi navaja, da ostaja le še kot avtor in se je priče nekdanjega deportiranca
(v delu Ključ na zvezdo) popolnoma osvobodil, za razliko od Pahorja.
»Vendar se [Levi] nima za pisatelja, pisatelj postane samo zato, da priča. Po svoje sploh ni nikoli postal pisatelj.
Leta 1963, ko je bil že objavil dva romana in več pripovedi, je na vprašanje, ali se ima za kemika ali pisatelja,
odgovoril: ''Ah, kemik, naj bo čisto jasno in brez nesporazuma« (Levi 1, str. 102). Dejstvo je, da je s časoma in
skorajda proti svoji volji le postal pisatelj, s tem ko je pisal knjige, ki niso imele nič opraviti z njegovim
pričanjem, ga je spravljalo v hudo zadrego: ''Potem sem pisal … pisanje mi je prešlo v navado'' (op.cit., str. 258).
''V tej zadnji knjigi, Ključ na zvezdo [La chiave a stella], sem se popolnoma znebil svoje značilnosti priče … S
tem ničesar zatajujem; nisem nehal biti nekdanji deportiranec, priča …'' (op.cit., 167). V taki zadregi je bil, ko
sem ga srečeval na sestankih pri založbi Enauidi. Krivega se je lahko čutil, ker je preživel, ne, ker je pričal. ''Sam
pri sebi sem miren, ker sem pričal'' (op.cit., str. 219).151

Razlika z Levijem je tudi ta, da je bilo Pahorjevo življenje vedno bolj prepleteno ali zapleteno
v odnosnosti z literaturo. Medtem ko je bil Levi kemik, je Pahor za časa službovanja opravljal
poklic profesorja književnosti. Kot pričevalec o tem, kaj se je dogajalo v taborišču ni nikoli
odstopil, tudi takrat, ko je izpovedoval intimna razmerja (npr. v zadnji knjigi Knjiga o Radi),
je njegovo pisanje vedno pričevanje z dogodki, ki v kontekst vpletajo posredno tudi
taboriščno življenje. Pahor je pisatelj, ki priča v pomenu superstes.
Govori pa ne le priča, ki izpričuje, temveč tudi molk. Torej le v govorici lahko upravičujemo
oziroma se legitimizirajo tudi tisti, ki niso govorili, so pa bili omenjeni preko drugih
izpričevalcev (npr. preko Pahorja) ali dokumentarnega gradiva iz časa druge svetovne vojne
(npr. liste deportirancev v taborišča). Priča tudi govorica mrtveca v spominu živega
(spominjanje v izpričevanju ali molčanju), priča je govoreči živeči (zapisovanje, govorjenje),
priča je molčeči živeči (tisti, ki samo ve, ne pa govori o tem kar ve). Barbarić navaja, da bi na
to vprašanje [tj. vprašanje o »govor[u] kot eksistenčno-ontološki fundament govorice in kot
tretji konstitutivni moment celostne strukture skrbi, kar pomeni biti tubiti, mora torej nekako
biti najtesneje povezan s pričujočnostjo, še več, z njo mora biti v nekakšni enotnosti« (Ibid)]
odgovorili, »se moramo […] spoprijeti s težavnimi in zamotanimi Heideggrovimi prikazi
časovnosti kot »ontološkega smisla skrbi«. S temi prikazi je samozasnavljanje, ki temelji v
prihodnost, ''zavoljo samega sebe'' eksplicirano kot bistveni karakter eksistencialnosti; glede
na to je prihodnost primarni smisel te eksistencialnosti. Primarni eksistencialni smisel
faktičnosti smo, po drugi strani, našli v bivšosti« (Ibid). Priča nekega (prisotnega – bolje
pričujočega) pričevanja je Heideggrova razprtost (Ersclossenheit, v prevodu Biti in časa
razklenjenost) biti-tu. V tej razprtosti govorica govori na način pričujočnosti (govor, molk,
zapis). Navezujoč na omenjeno zgoraj, da je »z razprtostjo tu-biti […] zmeraj ''tu'' tudi neki
151
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svet. Toda ne kot kaka zase obstoječa celota bivajočega«152, je možno najti obstoječo celoto le
znotraj literarnega izpričevanja. V literarnem okviru se namreč pridan še faktični vidik
prebivanja v svetu na način priče; drugače povedano, v konkretnem primeru odvzema
identitete internirancu v taborišču se le-ta povrne na način (za)beleženja. Zato so teksti tistih
internirancev, ki so preživeli taborišče, večinoma zabeleženi spomini. Znotraj njih pridobi
vsak interniranec posredno prej odvzeto identiteto in na ta način lástnosti (npr. zapiše nekaj o
faktični priči (oseba z imenom in priimkom) o-sebi v prostoru in dogodkih, katerim je bil
priča na razosebljen način). Na tak način se sploh prizna (v svetu) ali pa ga prizna nekdo drug
pri svojem opisu kot priča. To priznanje je pomembno zaradi pridobitve sebe na način, kako
sem-(bil)v-svetu. Pri-dobi se človeško nazaj. Izpričevanje na način (lastno) govorjenega ali
drugemu lastnega izpovedovanega, šele človeka postavi kot bit-v-svetu. Brez priznanja se mu
namreč odvzame skrb človeškosti, ki mu je bila položena bit v svetu, s tem da se jo naredi
namestljivo, premestljivo in nadomestljivo.
Heidegger v § 26 Sotubit drugih in vsakdanja sobit izpostavi dve ekstremni možnosti modusa
»skrb-za«. V prvem primeru prvi drugemu takorekoč odvzame »skrb« (način vskočiti) in v
taki skrbi-za ostaja drugi odvisen in podrejen od prvega, na način priskrbovanja priročnega. V
drugem primeru, - ki je prvemu nasproten -, pa prvi drugemu »skrb« povrača (način skočiti
pred) in v taki skrbi omogoča drugemu povrnitev te »skrbi«, na način preskrbovanja drugega;
slednji si je v svoji skrbi razviden in pregleden ter za njo svoboden.153 Izpričevalec, ki
izpričuje o priči taborišča, ki je bodisi tam bila usmrčena bodisi ni nikoli izpričala svoje
prisotnosti in nima razvidne eksistence, niti zmožnosti priskrbe lastnega priznanja, je
izpovedovalec edini način njenega priznanja kot priskrbovanja prebivanja in vidnosti.
Izpovedovalec je torej tisti, ki priskrbuje (način skočiti), vendar je šele njegov način
izpovedovanja tisti, ki priskrbuje, da je eksistenca drugega razvidna in se potrjuje na mestu in
z mestom, ki ga ima izpovedovalec sam (način skočiti pred). Na tak način se sploh prizna (v
svetu) ali pa jo prizna nekdo drug pri svojem opisu kot priča. To priznanje je pomembno
zaradi pridobitve sebe na način, kako sem-(bil)v-svetu.
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8.2. MUSLIMAN: NE PRIČEVALEC, TEMVEČ SPRIČEVALO
Mnenja o izvoru izraza Muselmann ali musliman se razhajajo. Agamben (2005) v Kaj ostaja
od Auschwitza: priča in arhiv navede nekaj sinonimov za taboriščnika, ki je bil le nema in
odsotna priča154. V drugem poglavju Musliman so navedeni podrobni opisi (Carpija155,
Klodzinskega,156 Levi idr.). Pahor v svojih delih, - niti v Nekropoli –, ne uporablja izrecno
izraza musliman, zato bom navajala opis, ki ga zapiše Levi v delu Ali je to človek; Premirje:
»Vsi muslimani, ki gredo v plinske celice imajo skupno zgodbo, bolje, je nimajo: enostavno spustili so se po
bregu do dna, naravnost kot potoki, ki tečejo k morju. Ko so stopili v taborišče, so bili zaradi prirojene
nesposobnosti, po nesreči ali zaradi neumnega slučaja premagani, preden so se znali prilagoditi: poraženi
vnaprej, nemščine se začnejo šele učiti in ločevati v peklenskem spletu zakonov in prepovedi šele, ko je njihovo
telo že v razsulu in jih nič ne more več rešiti pred selekcijo in smrtjo od izčrpanosti. Njihovo življenje je kratko,
število pa brezkončno; oni, Musulmänner, utopljenci, so glavnina taborišča, oni so brezimna množica, stalno
ponavljajoča se in vedno enaka brezimna množica ljudi, ki tiho korakajo in garajo, ki je v njih ugasnila božja
iskra, ki so že preveč izpraznjeni, da bi zares trpeli. Človek se pomišlja imeti jih za žive, se pomišlja njihovo
smrt imenovati smrt, ki se je oni ne boje, ker so preveč utrujeni, da bi jo razumeli. S svojo brezoblično
prisotnostjo oni napolnjujejo moj spomin, in če bi lahko z eno samo podobo zajel vse zlo našega časa, bi izbral
to tako domačo podobo: mršav mož z nagnjenim čelom in ukrivljenimi rameni, na čigar obrazu in očeh ni moči
razbrati niti sledu kake misli.«157

Pahor le implicitno nakaže podobo muslimana. V prvem primeru je oris neznanega, samo
vidnega taboriščnika, v drugem pa poznanega taboriščnika (Gabriele iz Trsta), hkrati pa tudi
pozicijo vzdrževanja, da ni sam postal musliman:
»Njihove noge [nekega neimenovanega taboriščnika] so bile zavite v kose papirnatih vrž za cement in povezane
z žico; ko so jih bolničarji odmotali, so zazevale izpod njih gnile rane, dolge in na obeh koncih ošiljene, na sredi
pa široke, da so bile podobne orumenelim palmovim listom. Večina ni mogla sama s tovornjakov, ko so jih
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»Sploh pa, kot je v žargonih pogosto, ne manjka sinonimov [za muslimana]: ''Izraz se je uporabljal v
Auschwitzu, od koder je potem prišel tudi v druga taborišča … V Majdaneku besede niso poznali in so za
označevanje 'živih mrtvecev' uporabljali izraz Gamel (menažka); v Dachauu […] Kretiner (kreteni); v Struthofu
Krüppel (''kripeljni''), V Mauthausnu Scwimmer (tj., tisti, ki plavajo ''mrtvaka'' na morski gladini), v
Neuengammeju Kamele (kamele, ali v prenesenem pomenu, bebci), v Buchenwaldu müde Scheichs ([utrujeni
šejki] tj., mehkužneži) in v ženskem taborišču Muselweiber (musilmanke) ali Schmuckstücke (okraski ali
dragulji)'' (Sofsky, str. 464). Najverjetnejša razlaga nas vrača k dobesednemu pomenu arabskega izraza muslim;
ta pa pomeni človeka, ki se brezpogojno podreja Božji volji […]. Ampak medtem ko vdanost v usodo pri
muslimu temelji na prepričanju, da se Alahova volja vsak trenutek kaže v vsakem najmanjšem dogodku, se zdi,
da je musliman iz Auschwitza izgubil vsakršno voljo in zavedanje. […] Etika v Auschwitzu se je namreč
začenjala […] natanko na točki, na kateri je musliman, »priča, ki bi lahko povedala vse«, za zmeraj odpravil
vsako možnost ločevanja med človekom in nečlovekom« (Agamben: 32-33; 35).
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»Spominjam se, da so, medtem ko smo se spuščali po stopnicah, ki so vodile v kopalnico, skupaj z nami
poslali dol skupino muslimanov, kot smo jih klicali pozneje, in bili so ljudje mumije, živi mrliči; in dol so jih
poslali s skupaj z nami, samo da bi nam jih pokazali, kakor da bi nam rekli: taki boste postali [Carpi, str. 17]«
(Ibid: 31).
156
»Esesovec je hodil počasi in gledal muslimana, ki je prihajal naravnost proti njemu. Vsi smo pogledovali na
levo, da bi videli, kaj se bo zgodilo. To poneumljeno in brezvoljno bitje, ki je komaj vleklo svoje lesene cokle za
seboj, je končalo prav v rokah esesovca, ki ga je nadrl in ga z bičem usekal po glavi. Musliman se je ustavil, ne
da bi se zavedal, kaj se je zgodilo, in ko je dobil drugi in tretji udarec, ker si je pozabil sneti čepico, se je začel
ponečejati, ker je imel grižo. Ko je esesovec [to] zagledal, je čisto pobesnel. Planil je nanj in ga z nogo besno
suval v trebuh, […] [m]usliman pa se ni branil. Ob prvi brci se je zvil v dve gube in po naslednjih nekaj je bil že
mrtev [Ryn in Klodzinski, str. 128 isl.]« (Ibid: 31).
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Levi, 2004: 79.
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položili na tla, so čepeli ali ležali, dokler ni kdo zavlekel njihovih skeletov pod prho; za tiste, ki niso dihali več,
pa so bile meter dolge klešče, ki so se sklenile ob žolti koži vratu.«158
»Morebiti pa je tudi v tistem trenutku vegetativno življenje imelo premoč nad tovarištvom, ki da je gibom rojstni
kraj, in so sestradane celice prekričale vse drugo, takó da je vsak izmed naju videl, kakó se štirikotni list komisa
bliža samó njemu, zakaj skoraj nemogoče je bilo, da bi naju kapo nagradil oba hkrati. O, ne samó morebiti, prav
gotovo so zmagovale celice; zakaj tudi če na zunaj človek ne pokaže, ker je prelen, preveč trmast, preponosen ali
fatalist, njegova žival znotraj na tihem razklepa čeljusti in krči kremplje. Gabrieleja pa zelo razločno še vidim,
kakó stoji ob baraki nad krematorijem, v kateri je menda bival. Taboriščno življenje naju je razdvojilo, številna
množica se je gibala med nama; tako sem ga srečal samó še enkrat, v Dachauu. Takrat njegove oči niso v
nemirno begale, ker je bil preveč zbit. Sedél je ali čepel na tleh pred eno izmed barak na desni strani aleje. Zelo
truden je bil, a še pri sebi, imel je odpeto srajco, ker je bila jesen in ni zeblo; njegov pogled je bil bolj umirjen, a
obenem tudi bolj odsoten. Ne vem več, koga je čakal, če je sploh koga čakal, ne kam je bil namenjen, če je bil
sploh kam namenjen. Bilo je v dnevih, ko so nas pripeljali odtod in smo spali v papirnatih vrečah, da je vso noč
šumelo; potem so nas zaprli v karantenski blok, od koder so nekateri prvič šli šele, ko so jih peljali v München
odkopavat ruševine po letalskem napadu« (Ibid: 31).

Odnos taboriščnikov (ne-muslimanov) do muslimanov je bil skrajno odklonilen. Spodaj
navedeni citat nam pomaga razumeti zakaj.
»To, da ni bilo mogoče gledati muslima, potrjujejo tudi druga [ne le Carpijeva navedba 159] pričevanja. Zlasti eno
je – čeprav posredno – posebno zgovorno. Prek nekaj leti so bili objavljeni filmi, ki so jih Angleži posneli v
taborišču Bergen-Belsen takoj po njegovi osvoboditvi l.1945. težko je prenesti pogled na tisoče slečenih trupel,
ki so pometana na kup v skupne grobove ali jih nekdanji pazniki nosijo na ramenih – teh trpinčenih trupel, ki jih
niti esesovcem ni uspelo imenovati (iz nekega pričevanja vemo, da jim v nobenem primeru ni bilo dovoljeno reči
»trupla« ali »telesa«, marveč edinole Figuren, figure, možici [lutke]). Ker so se zavezniki sprva namenili
uporabiti posnetke, ki naj bi dokazovali nacistične grozovitosti, za prikazovanje op Nemčiji, nam ni bila
prihranjena nobena podrobnost teh odbijajočih prizorov. V nekem trenutku se je kamera kot po naključju
ustavila na ljudeh, ki se zdijo še živi, na skupini deportirancev, ki ždijo, čepe na tleh; ali se stoje opotekajo kot
prikazni. Samo za nekaj sekund; vendar dovolj, da se zavemo, da gre za čudežno preživele muslimane ali vsaj
taboriščnike, ki so zelo blizu stadiju muslimana. […] Niti snemalec, ki je dotlej potrpežljivo vztrajal pri ležečih
golih truplih, grozljivih, v kopice druga čez drugo nametanih »figurah«, ni prenesel pogleda na te polžive
postave in se takoj vrnil k snemanju trupel. Kot je pripomnil Canetti, je kup mrličev prastar prostor, ki je bil
mogočnikom pogosto v veselje; videz muslimanov pa je popolnoma nova podoba, ki je človeške oči ne morejo
prenesli.«160

Deportirane je: »kar se da najbolj vztrajno skrbel, da bi skril svoje bolezni in izčrpanost,
nenehoma zakrival muslimana, ki ga je v sebi čutil z vseh strani prihajati na dan161, saj je bila
skrajna meja njegovega središčnega mesta v koncentracijskem taborišču Selektion [selekcija],
tako imenovani »odbiranje za plinsko celico«162. Kljub množičnim razpravam o uničenju
evropskih Judov, znotraj zgodovinskih razprav, je malo zapisano o muslimanih. »Auschwitz
je, še predenj je taborišče smrti, mesto eksperimenta, ki še ni premišljen in med katerim se Jud
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Pahor, 2012: 19.
Profesor slikarstva B. A. Carpi je bil deportiran v Gusnu (feb. 1944 - maj 1945), kateri je slikal taboriščne
prizore, vendar njegove »realistične« slike naročnike niso zanimale. Kakor navaja Agamben, naročniki »niso
prenesli niti pogleda nanje. 'Nihče noče priozorov in likov iz taborišča', je zapisal v dnevnik, 'nične noče videti
Muselmanna' [Carpi, str. 33]« (Agamben: 37). Zoran Mušič, roj. v Bukovici, je bil slovenski grafik, slikar in
kipar, ki je bil deportiran v Dachauu in tam naslikal realistične podobe taboriščnega sveta. Nekaj izmed njih je
dostopno tudi na spletni strani: http://www.tate.org.uk/art/artists/zoran-music-1685.
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onstran življenja in smrt spreminja v muslimana[163], človek v nečloveka. In tega, kaj je
Auschwitz, ne bomo razumeli, če ne bomo razumeli, kdo ali kaj je musliman, če se ne bomo z
njim naučili gledati Gorgone.[164]«165 To je tudi eden od izrazov, ki jih uporablja Levi za
označevanje muslimanov. Posledično Agambenovi tezi, da se je etika v Auschwitzu začenjala
»natanko na točki, na kateri je musliman, ''priča, ki bi lahko povedala vse'', za zmeraj odpravil
vsako možnost ločevanja med človekom in nečlovekom«166, se je potrebno vprašati po
funkciji govorice in negovorice, molka, in videzu okamenelosti v zvezi s človeškostjo.
»Gorgoneion, ki prikazuje nemožnosti videnja, je to, kar je nemogoče ne videti. […] Potemtakem ta, ''ki je videl
Gorgono'', kot ime za muslimana ni navadno poimenovanje. Če videti Gorgono pomeni videti nemožnost videti,
tedaj Gorgona ne imenuje nečesa, kar je v taborišču ali se v njem dogaja, nečesa, kar je musliman videl, preživeli
pa ne. Poimenuje prej nemožnosti videti pri tistem, ki je v taborišču, ki se je v taborišču ''spustil do dna'', postal
nečlovek. Musliman ni ne videl ne spoznal ničesar – razen nemožnosti spoznati in videti. Zaradi tega pričati za
muslimana, poskušati, da bi premotrili nemožnost videti, ni lahka naloga. Gorgona, katere videnje je spremenilo
človeka v nečloveka, je to, da je na ''dnu'' človeškega zgolj nemožnost videti.« 167

Musliman je figura, ki jo Agamben postavi v samo središče etike po Auschwitzu. To središče
je mesto, kjer zabrisujejo mejo med živim in neživim, kjer njihovo življenje in smrt prenehata
biti življenje in smrt človeka. Če bi trdili, da je musliman meja, preko katere je človek ni več
človeški, še vedno pa nema priča, bi to pomenilo potrditev za-kar so to postali, mi pa bi
prevzeli mesto rabljev. V takšnem primeru bi bil musliman dvakrat oropan spoštovanja in
dostojanstva; prvič v taborišču in drugič v pripovedovanju o njih. Naše zanimanje na tem
mestu je, po čem je določilo, kakor ga omenja Agamben v svoji razpravi Musliman
človeškega in nečloveškega (območja človeškega, ki izgubi svojo substratnost), ko navaja:
»Za Levija je musliman prej mesto eksperimenta, ki zbuja dvom o sami morali, sami človeškosti. Je mejni lik
posebne vrste, in v njem smisla ne izgubljajo samo kategorije, kot sta dostojanstvo in spoštovanje, temveč celo
sam pojem etične meje. Očitno je namreč, da če zarišemo mejo, onkraj katere človek neha biti človek, in jo
prekoračijo vsi ljudje ali večina od njih, to ne dokazuje nečloveškosti ljudi, temveč prej pomanjkljivost ali
abstraktnost predložene meje. Na drugi strani si predstavljamo, da bi bili esesovcu pustili vstopiti v taborišče
pridigarja in bi ta na vse načine poskušal prepričati muslimane, da je tudi v Auschwitzu nujno ohraniti
dostojanstvo in spoštovanje do sebe. Početje tega bi bilo odvratno, njegovo pridiganje bi bilo za tistega, ki ga ne
samo ni bilo več mogoče kakor koli prepričevati, marveč mu tudi kakor koli človeško pomagati […] strahotno
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»Jetnika je v muslimana spremenilo prav to, da se je odpovedal vsem čustvom in notranjim zadržkov v zvezi
z lastnim delovanjem ter se nehal za vsako ceno oklepati točke brez vrnitve ... Zaporniki, ki so to v celoti
doumeli, so se zavedali, da to in edinole to ustvarja odločilni razloček med ohranjanjem lastne človeškosti (in
pogosto tudi samega življenja) in pristajanjem na smrt človeka (oz.telesno smrt) (op. cit., str. 158)« (Ibid: 41).
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Gorgoni predstavlja grozljivo podobo ženske glave, obraslo s kačami, katere, ki je vsakomur, ki jo je
pogledal, prizadejala smrt, zato ji je moral Perzej odsekati glavo brez da bi jo pogledal, s pomočjo boginje Atene
in boga Hermesa. Mit natančneje pravi, da je vsakdo, ki pogleda eno od teh sester Gorgon, tj . Meduza, okameni.
Podobno je bilo z muslimani, saj so za razliko od ostalih taboriščnikov, bili videti okameneli, torej brez življa v
sebi, tako imenovani živi mrtveci.
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spakovanje. Zaradi tega so deportiranci pač zmeraj nehali govoriti z muslimanom, kakor da bi bila molk,
neopažanje začasno edino ustrezno vedenje do tistega, ki prebiva onstran pomoči.« 168

Taboriščnik, ki ni bil musliman, je prav tako živel v izrednih razmerah, kar je razvidno iz
opisa Pahorjeve Nekropole:
»Prav takó zebrasto mravljišče, ki se zvečer odpravlja spat, a mora prej zviti v culo svojo raševino, preden lahko
steče v ledenico s slamnjačami; še poprej pa bo vsakdo stopil na stolček, da mu bo tisti, ki drži v levici
zamreženo žarnico, pregledal korak. Dlak tako in tako ni, ker jih je že odpravila brivčeva britev, a na konico
porajajoče se nove dlake se je mogoče vendar nabodla ušja gnida. Takó je obsvetljen penis kakor izpostavljen
novemu češčenju sredi gomazečih teles, ki jim srajca sega do popka, medtem ko glave brez las kdove zakaj
spominjajo na bebce. Pa ne, nič ni v klavrnem obsvetljevanju korak tistega spoštovanja, ki je v Pompejih
vklesalo znak rodovitnosti nad hišne duri; gre samó za obred, s katerim oblastniki skušajo ograditi svoj strah
pred ušmi in pred tifusom. Zavoljo tega je svetloba presenetila v gnezdu vrabca, ki je poginil od lakote, preden
se je operil, zdaj pa se mrtvo premika v gibih roke, ki izvršuje povelja. Res, samó filmska kamera bi lahko verno
posnela takšne sekvence, se ustavila na dolgem kablu, šla vzdolž njega do žarnice in do suhega koraka, obenem
pa ujela obrite glave dvonožcev, ki se prerivajo, da bi lahko hitro stekli počivat v hladno grobnico. A mogoče je
bolje, da ni bilo takega filmskega očesa, zakaj kdo vé, kakó bi današnji človek gledal krdelo napol nagih bitij, ki
zapovrstjo stopajo na podstavek, medtem ko drugi splašeno strmijo, ker ne verujejo, da je osvetljeni, ogoleli in
uveli ptič res začetnik vseh številnih primerkov dvonoge pasme. Skoraj bolje, da takega filma ni, ker danes bi se
suha bitja z golimi koraki komu lahko zazdela kakor trop dresiranih psov, ki jih je gospodar z lakoto izuril, da si,
stoje na zadnjih nogah na stolčku, eden drugemu ovohavajo korak.«169

Taborišča so bila tako imenovana zona za »proizvodnjo trupel«. Izraz je uporabil Heidegger
leta 1949 v spisu Prevladanje metafizike in kaže na to, da se v taborišču ne le živemu človeku
ni pripisovalo apriorno človeškost (tj. primer muslimana), temveč tudi mrtvim ne njihove
umrljivosti. Opredelitev sintagme »proizvodnja trupel« aplicira, da v zvezi z žrtvami
iztrebljanja ni mogoče govoriti o smrti, ker te niso umrle zares, temveč so bile zgolj kosi,
izdelani z delom pri tekočem traku. Plinske celice so prevzele videz tovarn. Njihova smrt,
četudi ni bila povzročena v plinski celici, temveč od sestradanosti ali bolezni, je imela vlogo
likvidacije. Zato v tem pomenu ne moremo več govoriti o koncentracijskih taboriščih, temveč
o »iztrebljevalnih« taboriščih. Na ta način so taborišča zgodovinsko klasificirana: uničevalno
taborišče in delavno taborišče. Kljub temu pa je tudi delavno taborišče, vsaj po letu 1939,
postalo posredno tudi uničevalno taborišče. Koncentracijska (uničevalna) taborišča na
Nemškem so imela tri vrste načinov usmrtitve: plinske celice - zastrupitev z ogljikovim
monoksidom (Belzec, Sobibor, Treblinka170); - zastrupitev z Zyklonom B (AuschwitzBirkenau171 in Majdaneku); mobilna plinska vozila z bencinskim motorjem (Chelmen in Maly
Trostinezu); ustrelitev.
Z vidika načina umiranja taboriščnikov, ki niso umrli naravne smrti, temveč so bili usmrčeni
na direktni (tj. plinske celice, ustrelitev) ali indirektni način (tj. mučenje, stradanje, bolezni
168
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zaradi izčrpanosti idr. oblike nasilja), je gotovo, da se je žrtvam s tem odrekalo dostojanstvo
smrti oziroma, da so bile obsojene umreti nemrtve smrti172. Iz opisov izpričevalcev, t.i.
nepravih prič smrti, je razvidno, da so v taboriščih, - kot se izrazi Pahor o načinu prestajanja
življenja v taborišču, umirali na obroke173 na nečloveški način (tisti, ki so to lastnost prestajali
in se borili, da ne bi postali muslimani) in umirali so kot ne-človeški (muslimani). Nihče od
njih pa ni umrl kot oseba.

Slika 1: Zoran Mušič174
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Povzeto po Agambenu [pogl. 2.20]: 54.
Celoten intervju: glej zaključek.
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Dostopno: http://elsastredesastre.blogspot.com/2013/10/elogio-del-silencio-ii-zoran-music.html
(dne: 17.8.2014).
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8.3. ČLOVEK V OKLEPAJU: (OSEBNA) IZKAZNICA
Odvzetje človeškosti na način nepriznavanja (npr. izbris identitete in uvedba identifikacije:
ime, po katerem smo tudi prepoznavni kot bivajoče v svetu, se nadomesti s številko) je
zvedenost človeka na brezbitno, golo ontično raven. Radikalnost zla povzroči, da se človeška
eksistencialnost zvede v taborišču do svoje najskrajnejše točke človeškega, da postane
nečloveška, zvedena zgolj še na svojo goloto, banalnost. »Totalitarizem zlo-rablja človekovo
eksistencialnost, postavljenost, ki jo preračunljivo naredi za arbitrarno golo dejstvo to, kar
prav v svoji goloti (eksistencialnosti) ne more delovati kot zgolj dejstvo.«175

Slika 2: Zoran Mušič176

Slika 3: Zoran Mušič177

Prvi vidik je, da se na način nepriznavanja, tj. nedopuščanja osebnega izkazovanja bivajočega
na način sebe-v-svetu in s tem tudi že razločujočega od drugega, in uvedbe zapisa s številko
prepoznavnost sebe-v-svetu na način priznanja, da je. Z odvzetjem človekove identitete ob
vstopu v taborišče, se zgodil odvzem eksistenčnega prepoznavanja sebe v odnosu do sveta. Za
to, da se taboriščnika ni videlo kot človeka, vzročnost ni bila zgolj v njihovemu videzu in na
način prebivanja živega mrtveca. Pozicija drugih taboriščnikov je bila vedno na meji s
pozicijo, ki so jo imeli muslimani, saj jim fizična eksistenca, kolikor so jo vzdržali, ni dajala
garancije in načina po čemer človek je oziroma v čemer mu po njem pripada mesto v svetu.
175
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Drugi vidik kaže, da pri problemu odvzema osebnega imena ne trčimo le na nepriznavanje
biti-(kot človek)-v-svetu, temveč tudi za nepripoznavanje - in sicer končnosti človeškosti po
njenem odnosu do biti - zaradi tega ne zadostuje zgolj vrednostno priznavanje »človek kot
vrednota« - vsi vrednosti humanizmi se ob totalitarističnem nihilizmu izkazujejo za prekratke
- gre namreč za ogroženost samega odnosa biti in zgroženost nad tem, torej gre za sam
problem odtegovanja človeškosti človeka in ne zgolj človeka kar tako. V tem lahko dobi
veljavnost moment priče. Oba vidika kažeta na dehumanizacijo kot načina krivice in kršitve v
imenu humanosti in etičnega subjekta. V širšem kontekstu množičnega odvzema identitet
(npr. seznam slovenskih internirancev v koncentracijskem taborišču KL Natzweiler-Struthof
in podružnice Ste-Marie-aux-Mines)178 gre za način izbrisanih.
Prisotni so (dokler so prisotni) na način nevidnih pričevalcev, katerih eksistenca je tako »nepomembna«, da nimajo ne pravice do govorice niti govorice same. Ker pa je govorica nekaj,
po čemer si posameznik dobiva mesto (prostor) v svetu, je bil odvzem jezika (npr.
slovenščine) še toliko bolj evidentna dovršilnost nekega sistema, ki je na delu. Človeku je
dodeljena le zmožnost pričevanja, zato je bil molk taboriščnikov (tj. muslimani), ob
prisotnosti apatije do prebivanja, pričakovana namera režima na katerem je slonela
totalitarnost. Imeti zmožnost govoriti ni imelo nobenega pomena na način pridobivanja (ali
poskusa pridobivanja) sebe-v-svetu. Ali je taboriščnik molčal ali govoril za vnanjost ni bilo
pomenljivo; lahko pa je bilo za samo prestajanje okoliščin pomensko. Pomen je bil v načinu
prestajanja preko dela (npr. tolmačenja, pomoči drugemu), da se je človek ohranjal (ne pa tudi
dobival) v danih razmerah. Zato je v nekem pomenu glasilo »arbeit macht frei« pomenilo tudi
dobesedno »delo osvobaja«, vendar v pomeni faktične zmožnosti prestajanja (potencialne
možnosti osvoboditve v začetku organiziranja taborišč).
Ko smo navedli, da v taborišču ni mogoče odvzeti lastne prisotnosti, brez poseganja z nekim
dejanjem, ki bi to prisotnost odstranilo (npr. uboj kot obešanje, fizično mučenje do smrti,
streljanje, zastrupljanje v plinski celici in druge eksekucijske oblike ter smrt zaradi izčrpanja
in lakote; samomor) smo omenili, da se v taborišču ni jemala domovinska pripadnost, ki jo
moramo razumeti kot ontološko izviranje in po-reklo človeške eksistence kot vržene v svet.
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8.4. KAJ JE OSTALO OD ČLOVEKA: DOMOVINSKOST
Z represijo, katero smo zgoraj opisali pri Pahorju, naj bi bilo povezano občutje odvzema
pripadnosti maternemu narodu, v katerem starši vzgajajo, in katero [tj. pripadnost] si mora
človek izboriti, če mu le-ta ni apriorno postavljena, dana, oziroma mu je odvzeta. V primeru
Slovencev na Primorskem pod fašistično oblastjo, se je zgodilo slednje. Odvzem vsake
možnosti govornega izražanja v slovenščini in uvedbo sankcij, ki so sledile ob kršitvi
zakonov, predpisanih po Gentilejevi reformi, so zaznamovale tudi Pahorja. V taborišču je
človeku odvzet horizonta bivanja, ki se kot tak s človekom pomika ali odmika, obenem pa
tudi o aproksimacijski točki ne moremo govoriti, ker mu je bila odvzeta točka »jaza«, po
kateri se klasificira kot osebnost. V primeru Pahorja se je ta odvzem tako aproksimacijske
točke kot horizontalnosti (kot takšni sta si nasprotujoči) zgodil že pred samo deportacijo v
taborišče; tj. že v času bivanja v domačem kraju, v Trstu. Domovinska pripadnost in
priznanost, preko katere se pridobi legitimno (zakonsko) priznavanje občutka pripadnosti, je
za posameznikovo golo prebivanje v svetu pomembna, zaradi horizonta, po katerem pridobiva
svet. Brez pripadanju domovini človek ne more pridobiti odnosa do sveta, ker mu je na tak
način izpodkopan prostor umestitve svoje eksistence. Joistenova (2012) v članku Iskanje
domovine ali: človek med prebivanjem in odhajanjem podaja analizo človeške strukture
antropo-ontološkega temelja domovine [»Heimat«], ki je življenjska možnost in proces hkrati.
Spraševanje po domačnosti, ki se veže na domovinski vidik, zaobsega več interpretacij. Kot
pravi Joistenova, »lahko, na primer, začnemo pri pojmu in interpretiramo zgodovino
tolmačenj domovine kot pojmovno zgodovino, pri kateri – kakor pri biserni ogrlici – različne
pojme domovine različnih filozofov razvrščamo drugega za drugim«. Lahko pa se »vprašanje
po domovini steče v vprašanje po problemu domovine, pri katerem v ospredje potisnemo
mnogoznačnost pomenov in večplastnost konotacij domovine. Na njej [tj. konkretni filozofski
perspektivi] se vprašanje po domovini postavlja kot vprašanje po človeku v njegovem
strukturalnem temeljnem ustroju«179
Vprašanje po domovini je vprašanje po človeku v odnosnosti do prebivajočega prostora, časa
in sočloveka, oziroma »povedano drugače: gre za to, da pripovedujemo o tolmačenju človeka
kot domovinskega bitja, ki odgovarja na vprašanje: kako človek je« (Ibid). Pri tem ne gre za
esencialistični smisel (tj. kot jedro človeka), temveč odpira to vprašanje »antropo-ontološko
strukturo človeka, ki utemeljuje vsako mišljenje, čutenje, hotenje, vsak način človeškega
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agiranja«180. Iskanje domovine postane iskanje človeka, za katerega je konstituitivno
neutrudno nihanje med prebivanjem in odhajanjem. Joistenova notranje sovisje med temeljno
človeško ustrojenostjo in domovino skuša pokazati preko treh segmentov: (1) »na poti po
sledeh domovine ali: človek kot pot-domov; (2) Od iskanja k odvisnosti, ali: človek v hiši ali
na cesti«; in (3) »rana domovine, ali: na poti k velikem ozdravljenju«. »Človeku je lastna
odprta struktura, ki mu omogoča, da se distancira od svojih gonov in svobodno izbira to ali
ono. To pomeni, da človek ni hlapec svojih gonov, ker se s silo svojega duha lahko
principielno distancira od njih in odločno reče »Ne«. Tako ugledamo človekovo odgovornost,
ki predpostavlja prav prosto voljo in z njo izbiro med ravnanji, torej pripis specifičnega
dejanja«181. Odprta struktura na primeru taboriščnika ne drži, saj človekova vloga v prostoru
kot je taborišče nima funkcije svobode. Ta temeljni element človekovega bivanja daje občutek
odnosnosti s svetom oziroma prebivanja v njem. Na tem mestu ni naloga raziskovanje
vzročnosti ali pogojnosti tega temelja, torej v kolikšni meri in iz kakšnega gledišča vzeta, je
svoboda (sploh) dana človeku in po čem človek svobodo pojmuje, temveč je namera le
nakazati, kateri predpogoj je potreben za občutek človekovega bivanja v svetu. Pahorju je,
kakor sam izkazuje v svojih literarnih delih, katerih večina je avtobiografskih oziroma
memorialnih, pretežno (bila) vzeta za časa totalitarnih režimov, o čemer smo že govorili
zgoraj. V kolikor je temelj odvzet se človek ne more distancirati od svojih gonov in svobodno
izbirati to ali ono. Človek postane hlapec svojih gonov, ker je njegov duh v takšni poziciji
avtomiziran na predpostavljeno organizacijo in zakone, ki jih ta organizacija izvršuje.
V Nekropoli najdemo sledeče opise:
»A kaj, nobeni panoji ne bodo mogli nikoli podati razpoloženja človeka, kateremu se zdi, da je njegov sosed
dobil v železni skodeli za pol prsta v rumene tekočine. Seveda, lahko bi kdo upodobil oči in jim dal posebno
srepost, ki jo ustvarja lakota; vendar ne bi mogel oživiti nemira ustne votline ne samovoljnih teženj požiralnika.
[…] Kako neki naj potem slika prikaže poslednje odtenke nevidnega notranjega boja, v katerem so privzgojeni
napotki omike že zdavnaj podlegli neomejenemu trinoštvu želodčnega epitelija. 182
»Ne, saj ne vem, katera sluznica prevladuje, mogoče ima tkivo požiralnika poglavitno vlogo; vem pa, da mi kuža
Žužko, ki ga imam drugače rad, postane zoprn, ko se v njegovem žrelu začnejo nabirati sline in jih nemirno
požira, med tem ko prav takó neučakano prestavlja prednji taci. Tedaj mu gledam v oči in si pravim, da mi je
nekje soroden, čeprav sedi na zadnjih nogah, jaz pa na najnovejšem izdelku kraške tovarne pohištva« 183
»Vsekakor bi mogel samó celuloid filmske kamere ujeti prerivanje črtastih uniform v tesnem panju zjutraj, ko se
spuščajo s trinadstropnih pogradov in se gnetejo v waschraumu, da bi zasegli par cokel s celim platnom, takó da
bi se jim obuvalo ne snemalo na snegu, v blatu ali sredi luž. Samó film bi lahko ujel trdo roko, ki potisne, kakor
zahteva pravilo o utrjevanju, pod curek balinčasto glavo suhca, kateremu bodo, ko bo ukazovalna roka še bolj
odločno upognila njegovo hrbtenico, škrtnili loki reber kakor sesušeni kovček iz šibja. Zunaj pa sta medtem
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jutranji mrak in hlad, da so izhodna vrata ozka odprtina črnega brezna, v katero se bo treba vsak čas pognati. In
opoldansko mnogoglavo gmoto, ki zavoljo postoterjenega nagona gomazi in se premika in oddaja v ozračje med
lesenimi stenami drgetajočo energijo, ki jo sproža prav pričakovanje zajemalke vodenega, a toplega vira
energije. In trenutek, ko so obrite glave vse sklonjene nad lesenimi žlicami.«184

Taboriščnik lahko reče »Ne« zakonom in organizaciji, vendar je s tem postavljen sankcijam,
ki v skrajni obliki izvedbe pomenijo smrt. Človekova odgovornost, ki predpostavlja prosto
voljo in z njo izbiro med ravnanji, torej pripis specifičnega dejanja, - v našem primeru
odklonitev taborišče ureditve -, vendar mu le-ta ne prinaša nadaljevanja življenja. Človekova
odgovornost v prostoru taborišča, v kontekstu katerega to odgovornost obravnavamo 185, nima
popolnoma nobene merodajne vloge.
Joistenova povzame Maxa Schelerja, ki »vidi človeka kot »tega, ki zmore reči ne«, »asketa
življenja«, »večnega protestanta zoper vso golo dejanskost«, ki mu zaradi duha principielno
pripada možnost, da se odpne od svoje zavezanosti gonom in se dvigne v svobodo«186; vendar
v primeru taboriščnika ta nakazana odločnost zoperstavljanju človeškim gonov (vzbujenih v
običajnih okoliščinah, ko človeku pripada neka svobodna odločitev, katera istočasno ne
ogroža njegovega življenja) predstavlja povsem drugačne posledice zanj kot v okolju, ki ni
koncentracijsko taborišče. V primeru taboriščnika je ta pozicija ravno obrnjena; človek
»ostane« tisti, ki zmore reči ne lastnim gonom, ki mu pravijo naj reče ne lastnim nagonom.
Schelerjeve besede pa nam nakažejo, da je vsak človek obstal človek, če je postal »asketski
človek«, kajti: »[p]ovedano s Schelerjevimi besedami: ''Človek je bitje, ki se z močjo svojega
duha lahko do svojega življenja […] obnaša principielno asketsko – potisne in potlači svoje
gonske impulze, tj. jim odreka hrano zaznavnih podob in predstav.''«187
''Hrana zaznavnih podob in predstav'' je v primeru taboriščnika odmislitev na dvojni ravni:
prvič zunajtaboriščnega sveta in navad, ki jih je poznal pred deportacijo, in drugič
znotrajtaboriščnega sveta, ker bi ga prevzetost nenormalnih dnevnih soočanj za normalno
stanje afektirala tako, da bi postal neafeciran na organizacijo in zakone, ki jih je bilo potrebno
sprejemati za fizično preživetje (tj. človek, ki so ga imenovali »musliman«). V tej dvojni
izključljivosti pa je raza, s katero je človek preživel, a ravno ta raza je odprla tudi občutke
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krivde pri preživelih taboriščnikih. »Človek ni izključno prebivajoč, pa tudi ne izključno
odhajajoč, temveč neutrudno niha sem in tja med obema platema samega sebe. Skoraj bi
lahko govorili o tem, da je nek biti-vmes.«188
Ravno Joistenova nam na primeru možnosti odločitve človeka189, da si prizna lastno
človeškost, pokaže kaj je nečloveškega. Tipični primer je taboriščnik. Taboriščnika so
razčlovečili, ni pa postal nečlovek, če je zavzel svojo človeško odločitev ravnanja na pravi
način v okviru svojih zmožnosti. Človekovo bistveno razlikovanje od živali, ki je zgolj
instinktivno gibajoča oziroma odločujoča, podeljujeta zmožnost govora in odprta struktura,
prek katere se lahko vedno znova distancira od domnevnih nalog in lahko svobodno stopa v
svet. V primeru taboriščnika pa se odvzameta obe elementarnosti človeškega (primer
muslimana kot neme priče in (običajnega) taboriščnika z odvzemom svobode):
Znašli smo se vsak s svojo nagoto v uveli koži lačne živali, ki izgoreva v svoji onemogli ujetosti in vsak dan
sproti nagonsko izračunava oddaljenost peči od sesušenega koša svojih prsi in svojih preklastih udov. Gotovo,
zdaj se človeku v mimi asociaciji lahko utrne misel na Collodijevega lesenega fantiča, ker menda je bilo tudi
Pinocchiu usojeno, da ga je oplazil plamen, a mu je njegov dobrosrčni stvarnik nadomestil poškodovani del,
medtem ko ni pri našem sežiganju nihče mislil na nadomestne dele.
Bali pa smo se opoldanskega apela, ker so ves čas lezli sajasti oblaki čez vrh kakor sloni brez nog, s sivimi telesi
in črnimi zadnjicami. In po malem je iz velikih živali res začelo rositi in potem curljati. Ko pa smo bili postrojeni
po terasah, pravilno razvrščeni, se je sprožil naliv, kakor da so nas napadli brizgi iz gasilskih cevi.

Temeljne koordinate, da človek pride do sebe in prepozna oziroma zazna sebe v svetu:
»Človek je kot prebivajoči vedno že vezan. Ko prebiva, se giblje v vezeh, ki mu jamčijo zanesljivost in
orientacijo, pa tudi varnost [Geborgenheit], mir in zaupanje. S tem mislim, da se človek, ki realizira svoje
prebivanje, na ta način zadržuje do sebe, da se zmore spomniti nase, da se s pomočjo svojih čutov poskuša
usmeriti na svoj smisel. Ne pusti, da ga uravnavajo tuji cilji, hoče biti pri sebi in zasledovati lastne cilje. Je na
sledi tendenci, ki prebiva v njem, potemtakem je na poti za sledmi, ki so mu že vnaprej zarisane v njegov bitinavezan na prostor, čas, soljudi. Drugače povedano: prostor, čas, soljudje človeku ne stojijo zunanje naproti, v
njem že prebivajo, kar vidimo ob temeljnih fenomenih varnosti, miru in zaupanja. Ko človek izsledi to svojo
imanentno tendenco sebe-vezanja v različne načine vezave, potem se do prostora ne poskuša obnašati kar
»povprek«, ampak želi biti k njemu na poti, odgovarjajoč sledi, ki vodi k varnosti, ki v njem prebiva. To pomeni:
če razvije svoje razvojne možnosti v odnosu do prostora, potem se v prostoru zmore počutiti varnega, zmore
občutiti varnost, kar je po pomenu enako temu, da svojo principielno prebivanjsko zmožnost udejanja v prostoru.
In če, poleg tega, v svojem biti na sledi [Gespür] času, ki prebiva v njem, razvije tudi odnos do svojega časa,
potem je na poti po sledi časa, potem v času lahko počiva, občuti mir, kar se izenači s tem, da v času udejanji
svojo principielno zmožnost prebivanja. In končno, če v svojem iščočem izsledenju možnosti razvije navezave v
odnosu do sočloveka, potem zmore zaupati in se z zaupanjem gibati z njim in k njemu, kar je identično s tem, da
svojo principielno zmožnost prebivanja realizira pri sočloveku« (Joisten: 113).

Kot smo nakazali v prvem delu magistrske naloge, je bila ta vez Pahorju odvzeta že v rani
mladosti, nadaljevala pa se je tudi pri deportaciji v taborišče. Človeku, ki je odvzeta
identifikacija z maternim narodom (tj. zatiranje Slovenstva pod fašizmom na Primorskem), je
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odvzeta vsakršna zanesljivost, orientacija, varnost, mir in zaupanje, kljub prizadevanju
domačega (tj. starševskega) okolja, da bi mu občutek raznarodovanja, razosebljenosti,
dezidentifikacije razbili. Poobčutljenje se veže na lastno identifikacijo z nečim, od česar smo
afektirani. Če povem drugače: otroku slovenskih staršev, ki mora tako v šoli kot drugih
institucijah (npr. Cerkvi) govoriti italijansko; kateremu je odvzeti vsako čtivo v slovenskem
jeziku; kateri je priča sankcijam, ki se dogodijo v primeru, da bi spregovoril slovensko (npr.
pljuvanje jetičnega italijanskega učitelja v usta deklici, ki je spregovorila v slovenščini in
drugim fizičnim obračunavanjem); kateri je priča požigu hrama slovenske kulture in narodne
predstavnosti (npr. požig Narodnega doma v Trstu); kateri vidi trpljenje sorodnikov (npr.
izgubo ali dodelitev slabše službe, zaradi narodne pripadnosti) in drugih prijateljev; ki je
zmerjan z italijansko žaljivko za svojo narodno pripadnost (npr. Sciavi!) in drugih
nerazumljivih ukrepov zoper ljudi, ki so mu blizu oziroma tvorijo sestavo njegovega lastnega
sveta, je občutek nesprejemljivosti v svetu način vstopanja v bivanjski svet. Odvzeta mu je
možnost vsake zanesljivosti, orientacije, varnosti, miru in zaupanja, kar posledično tvori
odvzetost realiziranja svojega prebivanja. Človeku v takšni poziciji ni dana možnost
svobodnega bivanja, kar pomeni povzeto po Joistenovi interpretaciji, da ni na poti za sledmi,
ki so mu že vnaprej zarisane v njegov biti-navezan na prostor, čas, soljudi. V primeru človeka
živečega v teh okoliščinah, ki smo jih zgoraj navedli, prostor, čas in soljudje niso apriorno
prebivajoči v njem, čemur botrujejo obratni temeljni fenomeni, ki jih navaja Joistenova (tj.
nevarnost, nemir in nezaupanje). To ne pomeni, da vsi trije segmenti niso v človeku, temveč
je pomembno poudariti na kakšen način so v človeku oziroma je človek s takšnimi danimi
okoliščinami v odnosu do njih. V kolikor ni izsledena imanentna tendenca sebe-vezanja v
različne načine vezave, potem ima človek dezorientirano pot bivanja v (prostorskem) svetu,
ker nima sebe-pri-sebi. Problem ne temelji na samih občutjih mira ali nemira idr. stanj,
temveč je problem neke nezmožnosti razumevanja, o čemer smo že govorili zgoraj.
Človek je dan v svet tako, da je vedno v neki vezavi (odhajajoči ali prihajajoči) z njim in kot
živeči na tem področju nima izbire. Občutek prihajanja domov, pri čemer ne gre za vpliv
fizičnega objekta kot je npr. hiša na nas, je vezan »na objektivno nevtralno prostorsko formo
teh ali onih mer, [ki] postanejo razpoloženjski prostor, ki izraža lastno doživljanje
prebivajočega«190 »Hiša privede do bistvene vezanosti na prostor, čas in so- človeka, [ker]
smo ji predtem podelili naše zmožnosti, pomen in smisel«191. Ker smo jo nagovorili po sebi.
Vzroka zakaj je človek v poziciji, da nagovarja (svet), na tem mestu ne moremo rešiti, je pa
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potrebno poudariti odnosnost od človeka k svetu, katerega dobi po-sebi; kako in v kolikšni
meri pa-sebe dobi v svetu, je odvisno od sveta (oziroma prostora) v katerega je človek
umeščen in kateri človeka zadeva. Zato »nam hiša ne nudi možnosti, da kadarkoli gremo
kamorkoli ali h komurkoli, namesto tega nam nudi možnost, da se vrnemo k sebi« 192
Človek je torej bivajoči na način vmesnosti. Ker svoje možnosti vezave udejanjamo v
prebivanju, razvijamo občutek, da nosimo sami sebe. Torej, ta kako smo je način nošenja
samih sebe, ki je afektirano od okolja oziroma prostora v katerem prebivamo. V tem
prenašanju pa človek ni dovršilen, saj je v neprestani odprtosti do sveta, prav na način, da bi
dobil sebe. Drugače rečeno: človek v vsakem novem afektiranju z dogodki v nekem novem
prostoru prihaja k sebi, ker je sposoben oblikovati in preoblikovati prenesene načine bivanja v
svetu. Sposoben je prenašanja tega prenosa, kar pomeni, da ga to ne določuje na način
zamejevanja ali neobčutljivosti za novo situacijo, ampak ravno obratno, dojemljivosti novega
afekta in preobražanja prenesene osnove. Človek je v nedovršnem stanju ali gibanju s svetom.
Pogovorno se zato tudi uporablja izraz plavanja s tokom življenja. To ne pomeni neke
neznanosti in neodgovornosti, življenja iz minute v minuto, temveč zmožnosti prebivanja v
neki situaciji, prostoru in okoliščinam postavljenih od sveta, a v tisti razločnosti, ki nam
preostane od trenutka. Od-trenutnosti prebivamo.
»Iskanje domovine zato ni iskanje zunanjega prostorsko-časovnega objekta, namesto tega mislim permanentno
človekovo stremljenje, da se udejanji kot bitje, za kar pa sta konstituitivni domačna in potna plat. […] [T]reba
[je] biti na sledi lastni tendenci, ob tveganju novega vzeti nase »vezano prostost za« in pot k domovini razumeti
kot vse-življenjsko nalogo.«193

(2) Če človeka tolmačimo kot pot-domov in je prepuščen na način permanentnega nihanje
med njegovima bistvenima platema, potem ima iskanje domovine pomen iskanja sebe samega
v biti na sledi lastni tendenci. Možna pa je tudi njegova kontraverzija. Odvisnost je akter,
storilec; po Joistenovi - utrpevajoči subjekt dejanja. Posplošeno gledano razumemo odvisnost
razumemo kot samo lastno-storjeno stanje ali »mi«-storjeno stanje od drugega (sočloveka,
organizacije, zakona ipd.), vendar Joistenova poudari, da »kategorija sočloveka tu ne obstaja,
odvisnik se nahaja v utesnjujočem uposameznenju, v katerem ta »ti«, ta »drugi« ni sočlovek,
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Podobno je s časom in so-človekom: s hrepenenjem ali spominjanjem postane »čas kot prihodnost ali
preteklost v naših mislih naš lastni čas«; dopustitev približanja pa omogoči, da »postane sočlovek prijatelj, s
katerim se lahko gibljemo 'drug k drugemu' ali 'drug od drugega proč'« (Ibid: 116).
193
Ibid 117.
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ampak odvisnost.«194 Med človekom in prostorom je odvisnost. Taboriščnik ni aferktiran od
samega taborišča kot prostora, temveč njune izbijajoče odvisnosti.
»Gibajoči stopa v mnoge, raznovrstne prostore in tako lahko razvija možnostno stopnjo načinov svojega
usmerjanja na in k prostoru. V prostorskem doživljanju odvisnika se zunanji prostor skrči. Konkretnega prostora
ni. […] Prostor odvisnika se zato ne plasti v mnogovrstnost življenjskih prostorskih form; namesto tega ga
določa izsek bodisi utesnjujoče tesnine ali brezmejne širine. Človek se običajno časi na različne načine, ki so
odvisni od konteksta, v katerem se giblje, in od ravnanja, ki ga vrši. Čas, ki ga lahko doživimo, se temeljno
razlikuje od tega objektivnega časa (npr. dolg-čas ali pa pozabimo na čas). Časno doživljanje odvisnika je
identično s časom odvisnosti, ki deluje v človeku in skozi človeka […] Od odvisnosti namreč pridobimo počutje,
po občutku en[ega] ali drug[ega] ekstrema, med katerima ni nikakršnega prehoda odvisnosti se človek ne išče
kot svojo domovino, utrdi se v nekem ali-ali.195 Tako lahko konstatiramo, da je prišlo do obrata od ne-odvisnika:
odvisnik se – ko bi se lahko imel – čuti izgubljenega. In ko se je izgubil, je na videz pri sebi.«196

(3.) Rana domovine ali: na poti k velikemu zdravju
»Človek v gibajočem prehajanju med vezanostjo in odprtostjo v odnosu do sveta »med vezanostjo na svojo hišo
in odprtostjo za svet« (Ibid), kar kaže, da je v konstituitivnem iskanju. To pomeni, da stanje nujnega prehajanja
»izraža, da človek kljub vsem vezem nikoli ne more korakati na mestu, temveč gre naprej, mora iti naprej, če se
noče vrteti v vrtincu pretesne varnosti, preozkega miru in preozkega zaupanja. To je Heraklit pred 2500 leti
izgovoril takole: 'Stopamo v isto reko in vseeno ne v tisto: to smo mi in to tudi nismo.'« (Joisten:13)

Iskanje, ki ga konstituira vezani in odprti odnos do sveta, postane odvisnost tedaj, ko se
človek distancira in locira v ekstremnost. Odvisnost ga tako odtrga od njegove možnosti
nihanja-sem-in-tja med njegovima bistvenima platema in ga omeji na to ali ono plat njega
samega. V stanju odvisnosti so prebivali tudi taboriščniki. Njihova zaprtost jim je namreč
privzgojila taboriščni red, ki je, kljub nasilnosti in grozi dejanj, ki jih je povzročal, sprožal
občutek zmedenosti in nelagodja, če je prišlo do neustaljenega ritma. Taboriščniki so tako
npr. ustaljeni ritem vzdrževali kot normaliteto sveta po katerem so si umetno naredili
horizont.
»Videl sem sebe, kakó jih oprane vodim v svojo tesno sobo, in za trenutek se mi je zazdelo, da je prišel čas
obračuna za moje grobarsko delo; potem pa me je najbrž misel na mojo zaposlenost pomirila, da sem se vrnil na
svoje ležišče. A morebiti sem se vrnil predvsem zato, ker sem spet pogoltnil slino, ki je bila samó slina.
Vsekakor sem bil hvaležen Vaski, da je hitro zatem vstal in se spustil mimo mene na pod, ker s tem se je
začenjal znani red in bo mogoče spet vse prav.«197

V takšni odvisnosti se človek ne giblje več med prebivanjem in odhajanjem, kar tudi ni bilo
možnosti v primeru taborišča, vendar je bil vsak odvisnik vezan le še obstajanje na način
prebivanja. Nazoren primer za opisano je koncentracijsko taborišče kot prostor, v katerem
194

»Temu se pridruži še nekaj: dvojna struktura človeka je v odvisnosti raztrgana in razdvojena, zato skozi
odvisnost postane nekdo drug od tega, ki je in ki zmore biti. Ker v njem agira odvisnost, ga vleče s seboj, zmeraj
zaostaja za korak« (Ibid: 119).
195
»To pomeni, da v odvisnosti neutrudno ne niha med svojima bistvenima platema, ampak je namesto tega
uravnan na cilj svojega odmaknjenega za-maknjenja, da ne bi prispel v sredino, temveč stran od sebe in še
naprej, v en ali drugi ekstrem. Ne izgrajuje največje napetosti divergentnih sil, ampak udejanja vezi tako v hiši,
kot se tudi s temi vezmi v nahrbtniku, pri svojem odhajanju usmerja na poti k novemu, pri tem pa je samo še
izoliran ali potujoči, zaprt ali ubežen« (Ibid: 121).
196
Ibid: 11-12.
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Pahor, 2012: 129.
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človek obtiči, pri čemer ga zaprtost »izolira od varnosti, miru in zaupanja, ki so napotene na
odhajanje; tu se ne more odpreti svetu, ki ima za svojo predpostavko prebivanje. Ker jim ni na
sledi, ne more udejanjiti možnosti, ki so mu lastne, in se tako fiksira na to ali ono, daleč od
svoje sredine«198. Iskanje ga pahne v odvisnost – iskanje izhoda iz ujetosti. Četudi se faktično
sprijazni, da fizični odhod ni mogoč (ker bi ga pri tem likvidirali), zaradi odvzema svobode, je
nevarnejše iskanje možnosti lastne prilagoditve na odvisnost. Drugače povedano: način kako
preživeti odvisen (prilagojen) v odvisnosti, oziroma:
»To pomeni, da v odvisnosti neutrudno ne niha med svojima bistvenima platema, ampak je namesto tega
uravnan na cilj svojega odmaknjenega za-maknjenja, da ne bi prispel v sredino, temveč stran od sebe in še
naprej, v en ali drugi ekstrem. Ne izgrajuje največje napetosti divergentnih sil, ampak udejanja vezi tako v hiši,
kot se tudi s temi vezmi v nahrbtniku, pri svojem odhajanju usmerja na poti k novemu, pri tem pa je samo še
izoliran ali potujoči, zaprt ali ubežen.«199

Zato taborišče kot prostor odvisnosti ponuja prilagojenost oziroma nekakšno udomačenost,
vendar to ni neodvisnost in tudi ne ponuja možnosti rešitve. Ostaja še vedno ujetnik200.
Soroden tipu »zbiratelju« oziroma ujetnika je tudi tip »kolesarja« oziroma ubežnika 201. »V
tem raztrganju in blokiranju človeškega biti domač in biti-na-poti postane njegova zmožnost
iskanja odvisnost, ki ga ne odpira in osvobaja, ampak ga izžene iz sebe in odtuji od sebe. Ker
pa je človek na način odvisnosti postavljen v svet, je njegov odnos s svetom veliko
kompleksnejši in zapletenejši kot fragmentarna odvisnost taboriščnika v prostoru taborišča.
Joistenova nam namreč v tretjem delu »rana domovine ali: na poti k velikemu zdravju«
pojasni radikalni vidik bivanja v svetu, da »domovina […] ni zgolj kraj otroštva ali samo kraj,
na katerem živijo ljudje, s katerimi se čutiš še posebej povezanega, narobe, domovina že
vnaprej prebiva v človeku. Udejanja se, če človek vzame nase proces udomljenja, če se celo
življenje trudi vedno znova izboriti si sredino med obema bistvenima platema, ki je on sam.
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Ibid: 122.
Ibid: 121.
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Primer taboriščnika je podoben primeru, ki ga poda Joistenova: »Zbiratelj, ki ne le kdaj pa kdaj kaj spravi in
shrani, temveč je njegova dejavnost zbiranja odvisnostno izrojena, kopiči reči, da se mu ne bi bilo treba
konfrontirati s samim sabo. Odvisnost mu dovoli, da osamljen čepi v svoji hiši, na koncu pa ga prežene iz nje,
ker vsako zadrževanje tam služi le nemirnemu sebe-usmerjanju na drogo »zbirateljski objekt«. Doma ne more
biti domačen, vseeno pa se je zaprl vanjo z vsemi svojimi občutki, goni in mislimi, zavestnim in nezavestnim, in
s svojimi predmeti. Zbiratelj čepi v svojem domu kot v bunkerju, usmerjen edinole na to, da se ne osvobodi in
ponovno ne sprejme ključa, ki ga ima odvisnost v rokah. Zbiratelj je ujetnik, nesposoben, da bi dejansko prebival
znotraj, da bi doživel varnost, mir in zaupanje, nesposoben, da bi dejansko šel ven, izkusil svet« (Ibid: 124).
201
»Kakor izhaja iz analize pomena zbiratelja in popotnika na kolesu, ujetnika in ubežnika, gre pri obeh tipih za
formi odvisnosti, ki rezultirata iz tega, da človek ne more izslediti možnosti, ki se nahajajo v njegovem
prebivanju in odhajanju. Oba tipa zaustavita dinamiko, imanentno neutrudnemu nihanju med obema bistvenima
potezama, ki bržkone izražata najlastnejše v človeku. Poleg tega se obe bistveni potezi, ki si nujno pripadata kot
plati medalje, razlomita in človeka silita na eno ali drugo plat njega samega.« (Ibid).
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Če domovina že vnaprej prebiva v človeku, a se udejanja le, če ima človek proces udomljenja,
kar bi lahko razumeli tudi vedno vnovično stremljenje od nedomačnosti k domačnosti, pri
čemer je razvidna intencionalnost ontološkosti v ontičnost, je torej občutek domovine v
nedosegljivi intenci. V psihoanalizi bi skušali argumente navajati s stališča želje nezavednega,
vendar na tem mestu ni naša namera psihoanalitična obrazložitev. Primeru »biti-vmes«:
»Odvisnika porine [tj. iskanje dóma] v brezdomstvo, bodisi v hiši bodisi na poti. In nasprotno, če človek v
iskanju domovine zmore, ustrezajoč dvojni strukturi svojega bistva, biti na poti k samemu sebi, potem se poda na
pot vélike ozdravitve. Te ne doseže v ugotavljanju in fiksiranju samega sebe v eni formi odvisnosti, ampak v
neutrudnem prizadevanju, da sprejme svoj biti-vmes, da bi v vzdržanju in potrjevanju svojega interkulturnega
nasprotja lahko postal mnogovrsten, strukturiran nasprotnostno, zajemajoč, širok in globok.« 202

Kljub temu, da se taborišče izkazuje kot ena od človekovih postojank »biti-na-sledi« samemu
sebi, pa kot tako ni izbrano po lastni izbiri, zato to izhajanje nima skupne iste izvorne točke.
Pahor pa nas, preko razumevanja lastne pozicije taboriščnika, nekoliko reši iz zagate s
spodnjo razlago203:
[Manca Erzetič]: Začela sva sicer s to nosilnostjo zla, potem prišla na taboriščne okoliščine,
ampak, kaj pa menite, kaj je bila banalnost v tem totalitarnem režimu? Kako bi vi to
banalnost zla opisali preko vašega pojmovanja? Mislim predvsem v tem, kako vidite to zlo, ki
je pričujočno v svetu, ki naj bi bilo po svoji naravi naravnano od življenja k smrti, tako-rekoč
v naravno danem prostoru, medtem ko je v taborišču, kot umetno zgrajenem prostoru, vsiljeno
v naravnem toku, prostor, kjer poteka življenje za smrt.
[Boris Pahor]: »Hja, to je, - bi rekel -, Heidegger. Človek, ki naj bi bil rojen za smrt. V tem
pomenu bi rekel, da je diskvalifikacija nasploh, če vzamemo vrednoto življenja. S tega vidika
ne morem drugače razlagat kot da je na tem mestu [prisoten] človeški absurd, ki prihaja do
tega, da prisili človeka, da je vsak dan pripravljen na smrt, s svojim delom, s svojo lahkoto in
strahom. Ker strah o smrti živi vsaki dan, ne le takrat ko začne [taboriščnik] pešati. Že sama
lahkota je to. Po mojem [mnenju] je to težko razlagati oziroma dati temu neko razlago. Je bolj
dejstvo ali konstatacija. Oziroma doživljanje. Doživljanje tega kar je postavljeno na glavo, kar
[oziroma na mesto česar] bi morala biti od človeka neka ustvarjalnost, [kjer] bi moralo biti
neko veselje do življenja. Za nekatere tudi je življenje veselje. V tem primeru pa je življenje
vsako minuto posvečeno smrti. Tudi ne v smislu Heideggra in filozofije gre pri človeku
rojstvo za smrt. Tukaj je dejansko tako, da se je vsaki dan umiralo. To je umiranje, ki traja.«
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Ibid: 126.
Celoten razgovor: glej zaključek.
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»Rana domovine se od tod ne kaže kot zlo, ki ga je treba kar se da hitro odstraniti, ampak oživi biti-na-sledi za
lastno tendenco, da se lahko veže in usmerja. Človeku sploh šele omogoča, da lahko poišče v njem prebivajočo
sled in si vedno znova želi izboriti varnost v prostoru, mir časa, zaupanje do soljudi. Če se ta rana zapre, človek
nenazadnje zboli. Po svoji možnosti se ne zajema več kot »vezana prostost za«, ampak se utrdi in se fiksira, in se
v tem zreducira na ozki tir ali na drugo plat sebe samega.«204

Vendarle, biti priča taborišču kot zoni zla ni preprosto zanemarljiv dogodek življenja. Kar
človeka kot taboriščnika aficira, je morda eden od najmočnejših afektov življenja. Mnogi
taboriščniki tega afekta vendarle niso mogli prenesti. Prenos preživljanja določenega dela
svojega življenja v koncentracijskem taborišču je imelo več posledic: eni so že v taborišču
storili samomor, drugi so to storili po osvoboditvi iz taborišča, tretji so svoje potaboriščno
življenje namenili izpovedovanju (iz več razlogov) vseh grozot in nasilja, ki so doživeli in/ali
videli, nekateri so se zavili v vseživljenski molk in o tem niso govorili, mnogi pa te možnosti
niso niti imeli, saj so bili usmrčeni v samem koncentracijskem taborišču. Biti priča
koncentracijskemu taborišču se izkazuje kot kompleksna problemska tema, katerih segmente
smo skušali opisati ob vodilu, da jo je kot (filozofski in literarni) problem potrebno najprej
ustrezno postaviti.
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Joisten: 126.
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9. EKSISTENČNI PROSTOR PRIČE KOT PRIČEVALCA
ZGODOVINSKEGA ČASA
Pahor je bil rojen 26. avgusta 1913 v Trstu, ko so se v svetovnem merilu največje
mednacionalne nestrpnosti pojavljale prav na Balkanu, čemur ne pričajo samo dogodki, ki so
prepleteni s politično-gospodarskimi interesi,205 temveč tudi neposredni povod za prvo
svetovno vojno (t.i. Sarajevski atentat), ko sta 28. junija 1914 v Sarajevu ubita avstrijski
nadvojvoda in prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova žena.
Opredelili se bomo na prostor, razumet kot prostorsko eksistenco v svetu, v katerem biva
pričevalec kot priča: Primorska – Trst – koncentracijsko taborišče (Natzweiler-Struttof).
9.1. PROSTOR ROJSTNEGA KRAJA
Če je druga svetovna vojna zaznamovala deportacije mnogih Slovencev v koncentracijska
taborišča na eni strani in po drugi vpoklicala v narodno osvobodilni boj, za izboritev
slovenskega ozemlja iz okupatorjeve oblasti v letih 1941-1945, je prva svetovna vojna
zaznamovala Slovence še toliko bolj, saj se le-ti niso borili za lastno domovino, temveč za
ozemlje, ki bo v vsakem primeru prešlo pod tujo oblast. O tej poziciji najjasneje piše Prežihov
Voranc v knjigi Doberdob.206 Ozemlje tedanje Primorske je bilo eno največjih visokogorskih
grobišč v svetovnem merilu (primeri Soške fronte, Škabrijela, Doberdoba idr.). Stisko
človeškosti v bivanjskih okoliščinah na tem območju od leta 1915 pa do leta 1938, ko
Mussolini naznači pogrom »preklete rase«207, je z literarnega vidika najjasneje nakazano v
Kosovelovem opusu pesmi in pisem do njegove smrti leta 1926, ki izpričujejo stanje duha na
Primorskem po ozemeljski priključitvi slovenskega ozemlja k Italiji: lahko bi ga poimenovali
»kosovelovski nihilomelanholizem«.
205

Na primer: turška kršitev premirja z Bolgarijo že v začetku leta, katerega sta državi sklenili 30.11.1912 in ga
po štirih mesecih kršitve aprila meseca zopet vzpostavili, po-tem ko Bolgari februarja zavzamejo turški Odrin in
po-tem ko Turčija sprejme ultimat o premirju, državi pa določita septembra jasno mejo med njima; junijski
obrambni pakt med Bolgarijo in Avstro-Ogrsko; Rusija napove vojno Bolgariji, medtem ko jo Romunija julija
kar napade; v Bukarešti 10. avgusta podpišejo balkansko mirovno pogodbo (t.i. Bukareška pogodba), ki jo je
Bolgarija sprožila 3. februarja; tokom leta se zgodi še muslimanski pokol Armencev v Osrednji Aziji; zgodi se
prvi polet največjega nemškega cepelina; Srbija napade Albanijo; skozi Panamski prekop zapluje prva ladja;
začne pa se tudi pisanje cikla Proustovega Iskanja izgubljenega časa, izdajo se Unamunovi eseji O tragičnem
občutju sveta in Lawrencev roman Sinovi in ljubimci; Tagore dobi Nobelovo nagrado za književnost idr.
206
Identično zgodbo opiše tudi madžarski vojak oziroma vojni poročevalec z bojnih linij na Doberdobu, Istvan
Szabo: Doberdo. Komparativno študijo obeh del je bila predstavljena na konferenci »The 2nd Conference of
Young Slavist« (Erzetič, 2012); poglobljeno disertacijo o Istvanu Szabu piše madžarska doktorska študentka Eva
Kosa, katere članek »Death and dying as war experience in the war-diary Doberdo. The book of a Honved
officer from the Isonzo front of Istvan Szabo« (Kosa, 2011) se navezuje na zgoraj omenjeno.
207
O stanju ob Mussolinijevem prihodu v Trst leta 1938 je mogoče prebrati v monografiji Tako sem živel:
stoletje Borisa Pahorja (Rojc, 2013: 31).
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9.2. PRIČEVALEC »KOSOVELOVSKEGA NIHILOMELANHOLIZMA«
Trst je v začetku 20. stoletja in med ter tik po prvi svetovni vojni eno najpomembnejših
jugozahodnih evropskih mestnih središč, ki pa ga preveva občutje »kosovelovskega
nihilomelanholizma«. To človeško počutje podrobneje obravnava študija Neevropski vplivi na
poezijo Srečka Kosovela: Vpliv Rabindranatha Tagoreja, kjer je opisano zgodovinsko ozadje
nacionalizma na Zahodu; konkretneje na ozemlju Slovenije v začetku 20. stoletja in kulturni
razvoj Srečka Kosovela. Kosovel namreč v pesmi Ljubljana spi napove ne le stanje politične
spremembe, temveč tudi občutek eksistenčne ujetosti slovenskega naroda pod italijansko
okupacijo na Primorskem: »V rdečem kaosu prihaja novo človečanstvo! Ljubljana spi.
Evropa umira v rdeči luči …«208 Kosovel (1904), ki se je rodil devet let pred Pahorjem,
zaobjame v pesmih občutek brezsmiselnosti in brezizhodnosti Slovencev na Primorskem,
konkretno na Goriškem, Krasu in Tržaškem, pod fašistično oblastjo, ki se je v času po
Kosovelovi smrti (l. 1926 torej v času Pahorjevega odraščanja in mladostništva) le še
stopnjevala s požigom Narodnega doma v Trstu leta 1920. Kosovelovo doživljanje vojnih [tj.
prva svetovna vojna] in povojnih razmer na Slovenskem, katero je bilo osnova za zavračanje
nacionalizma, je bilo ujeto v zalivu mediteranskega življa in kraške domovinske zavednosti,
katerega ozemlje je bilo le 20 km od morije dogajanja na Soški fronti. Tako kot Kosovel tudi
Pahor Ljubljane kot prestolnice slovenske dežele v svoji okamenelosti in brezbistveni
središčnosti, kot jo v svojih literarnih delih večkrat opišeta, ne razume in se z njo nista mogla
zliti. Brez občutka prelitosti s svetom in zlitosti z njim, pa je na vprašljivo, ali lahko pesnik
sploh pesni oziroma literat ustvarja. Ko Heidegger govori o razpoloženju tesnobe ne misli na
takšno obliko občutja, ker ima ta razpoloženjskost poudarek na razpoloženjskosti tubiti, kateri
ne pripada zgodovinska razpoloženjskost, čeprav se razpoloženja pojavljajo v odnosnosti
oziroma, bolje rečeno, iz odnosa v katerem se razpoznava zgodovina, preko nje pa tudi lastno
duhovnozgodovinsko občutje. Ljubljana, natančneje Ljubljanska provinca, je bila ozemeljsko
dodeljena Avstro-Ogrski monarhiji do leta 1918, kasneje je za nekaj mesecev pripadala državi
Slovencev, Hrvatov in Srbov, od decembra dalje pa Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Tako Kosovel kot Pahor sta se vedno vračala na Primorsko, ki sta jo, bodisi na Krasu bodisi
na Tržaškem, razumela kot svoj dom.
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ZD2, 1974: 78.
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Če je bila »dvojnost« Kosovelova navidezna spremljevalka čez celo življenje, ki ga je
zaobjemala tudi v zgodovinskem kontekstu, saj je živel med dvema oblastema, dvema
kulturama, kar je nanj močno vplivalo209, kakor je izkazano v zgoraj omenjeni študiji o
vplivih na Kosovela, je Pahorjeva pozicija večplastna. Kosovel je pomembno vplival na
Pahorjev literarni in kulturni razvoj, kar izpričuje eksplicitno tudi Pahorjeva monografija o
Kosovelu, pomenljivo naslovljena kot Srečko Kosovel: pričevalec zaznamovanega stoletja.
»Pesnikova [tj. Kosovelova] senzibilna duša se je v kriznih situacijah spremenila v trdno osebnost210, ki kljubuje
vsaki represiji okupatorja. Vztrajal je na tem, v kar je verjel in čemur se je čutil pripadlega 211, obenem pa je v
sebi nosil odpor do nacionalnega gibanja, kot posledico otroških vojnih travm, ki so se mu vsadile v spomin kot
grozna medvojna dejanja, odmevi krikov, vzklikov in morije, kar eksplicitno prikaže tudi v pesmi Ob orjaškem
kolesu212, ki jo je prinašalo [na Primorskem] triletje prve svetovne vojne« (Erzetič, 2010: 13).

O t.i. triadi Kosovelova prebivanja v svetu je opisana bivanjska ujetost omenjenega pesnika v
poglavju »Ognjeni kras, meglena Ljubljana in izgubljeni Trst« (Ibid). Pahorjeva pozicija pa je
mnogo kompleksnejša in bo skušana v nadaljevanju orisati bivanjsko pozicijo pisatelja v
odnosu do domovine. Kosovelovo bolečino v doživljanju italijanske okupacije Trsta in
fašističnega gibanja po letu 1918 opiše tudi Pahor (2008) v zgoraj omenjeni monografiji o
Kosovelu, kjer se naveže na pesnikovo izpričevanje:
»[V] Trstu [sem] sam in skoraj samoten. Morje je dolgočasno, Nemci ga gledajo z daljnogledom, Italijani pa ga
ne razumejo in tako buta to morje zaman ob tržaško obalo. Ljudje stojijo brez groze pred njim – ker so gotovi, da
ne prestopi bregov. Letoviščarji mislijo, da je morje zato, da se v njem kopljejo. Meni pa se zdi drugače. Kruh v
Trstu [se] draži, ljudje se prepirajo, morje pa valovi, [a] kako lep je Trst, ako ga gledaš s spočitim, jasnim
očesom, z neskaljeno tišino v duši, z neranjeno dušo« (Pahor, 2008: 47).

V sestavku je opaziti devalvacijo in medsebojno skrhanost nacionalnih odnosov na eni strani,
na drugi pa valovanje morja, ki daje človeku, če ga gleda s »spočitim, jasnim očesom, z
neskaljeno tišino v duši, z neranjeno dušo« (Ibid), kar kaže na počutno brezno, kamor je bil
umeščen in ujet tržaški Slovenec v času po prvi svetovni vojni.
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Kosovel je moral vedno prečkati mejni prehod med Italijo in SHS, Rakek, ko se je ob poletnih počitnicah ali
koncu semestra želel vrniti domov. Večkrat je bil temeljito pregledan, da ne bi prenašal slovenskih antifašistično
usmerjenih knjig, t.i. »nevarne literature«.
210
Kosovel upodobi svojo notranjo moč v pesmi Vse te besede: »Jaz pa divji sem kot burja – proč, o, proč je
moje spanje. Tiho stopam preko poti kraških. Noč mi sije nanje« (ZD1, 1967: 64).
211
Pripadnosti slovenskemu narodu prikaže preko pesmi Pa da bi znal, kjer vzhičeno pove, da ne more ubesediti
vso lepoto pokrajine: »Pa da bi znal, bi vam zapel o svetlo šumečih topolih, o kraškem soncu, v hladnem
septembru, o belih ajdovih dolih (…).« (Ibid:. 79).
212
Navedek »črni možje« je metafora za t.i. »črnosrajčnike« ali italijanske fašiste, saj je bila črna srajca simbolna
oprema pripadnikov Mussolinijevih vrst (Ibid: 258). Urednik celotne zbirke pesnikovih zbranih del, Anton
Ocvirk, meni, da je navedena pesem simbolična upodobitev težkih delavskih razmer in klica k uporu (Ibid: 481).
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9.3. PRIMORSKA MED PRVO SVETOVNO VOJNO
Totalitaristični režim213, ki smo obravnavali zgoraj v XXX poglavju v vzniku pred drugo
svetovno vojno in v svoji avtoritarnosti ob-stajanja med njo, je v času po prvi svetovni vojni
zaostroval fašistično in nacistično gibanje na Primorskem na eni strani, na drugi pa je bil
slovenski človek položen v nelagodno občutje oziroma nemočnost položaja terciarnega
naroda v kraljevini SHS. Na tem območju se je fašizem stopnjeval vse od 1915214 do leta
1922215. Mladost, vedno polna strahu in borbe za življenje, je Kosovela pahnila v nemirnost in
melanholijo. »Kosovelovski človek« je doživljal odpor tako do nestrpno fašistične Italije kot
tudi do vladajoče Avstro-Ogrske monarhije, medtem ko je njegov narod bil v poziciji
bojevanja ne le za, v literarnem žargonu rečeno, »tujo zemljo«, ampak »nelastno
domovino«216. Vojna fronta med prvo svetovno vojno je postala morišče in grobišče mnogih
slovenskih vojakov, narod pa se je razcepil po liniji Rapalske pogodbe217.
Pahor v monografiji o Kosovelu omenja, da je bila ob koncu vojne »zemlja, posejana s
trupli«, čutiti je bilo »ozračje, ki se pripravlja na preobrat«. Vse »to je bilo za štirinajstletnega
pesnika [tj. Kosovel] prvinsko življenjsko izkustvo« (Pahor, 2008: 21). Da bi razumeli
Pahorjevo zaznamovanost s časom svojega bivanja, je treba najprej skušati razumeti prvinsko
življenjsko izkustvo, ki ga je doživel sam v času svojega štirinajstletništva oziroma v življenju
preden je bil interniran v koncentracijsko taborišče, kateremu namernosti prostora za zlo se
bomo v nadaljevanju še posvečali. Statičnost vojne meje, ki jo podrobneje opisuje Nelida Silič
Nemec, v zbirki člankov in razprav z naslovom Vojna v Posočju 1915-1917, pokaže, da je na
»razdalji 90 km potekala od Rombona do morja, v neposredni bližini narodnostne meje med Slovenci, Furlani in
Italijani, bila ena najbolj krvavih front v 1. svetovni vojni (…) Domačini, prebivalci Soške doline, Vipavske
doline in Krasa so bili prisiljeni zapuščati svoje domove in odhajati v begunstvo. Izpraznjena dežela, ki je
213

Totalitarízem je politična ureditev, v kateri se celotno življenje državljanov podredi in nasilno poenoti za cilje
državnega vodstva.
214
Z vstopim v Atlantski pakt je Italija leta 1915 odprla zahodno fronto proti Centralnim silam, t.j. Soška fronta
(Wenborn, 1993).
215
Leta 1922 je italijanski fašizem dosegel uradno doktrino s pohodom na Rim pod vodstvom Benita Mussolinija
(Ibid).
216
Slovensko ozemlje ni imelo avtohtone stabilnosti ne pod italijansko ne pod AO oblastjo, niti enakopravnih
pravic v SHS. Poskusi AO političnih kampanj, da bi borbeno tleče Slovence pridobili na svojo stran, se je kazala
predvsem v kulturni enakopravnosti tiska in medijev, saj je slovenski tisk 'doživel' objavo esejističnih snutij in
pesmi v javnosti, ki so bile prej na t.i. 'črni listi' - nedovoljene in zatirane.
217
T.j. dogovor meje med Italijo in SHS, ki naj bi jo določili na mirovni konferenci v Londonu, na podlagi t.i.
14. Wilsonovih točk. Problem je bila točka neskladnosti o zahodni meji, zato naj bi se zgoraj omenjeni instituciji
dogovorili sami. Po vojni Italijanska vojska prikorakala do Vrhnike, tam pa jo je zaustavila Švabićeva srbska
vojska. Italijanska vojska je osvojila obljubljeno ozemlje, želela je priti do središča slovenskega ozemlja,
Ljubljane, kar pa se jim ni posrečilo. Italiji, kot pridruženi članici zmagovalnega pakta Atlantskih sil, je bil
dodeljen Zadar, Cres, Reka, Lošinj. Meja je potekala po koridorju: Peč, Jalovec, Triglav, Snežnik, Planina,
Hotedršica, morje ob meji.
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spreminjala kamnito puščavo, ki so se stoletja upirali uničevalnim pritiskom, so se spreminjali v ruševine.
Umirali so ljudje, umirala je krajina« (Marušič, Nemec, 1990).

Soška fronta je bila odprta kot t.i. »plan B«, ob že ustaljenem »planu A«, ki je predvideval
odprtje zahodne in vzhodne fronte Atlantskih sil proti Centralnim silam. Prve obljubijo Italiji
v primeru sodelovanja ozemlja severne Tirolske, Trst, Gorico, Kanalsko dolino, del Kranjske
(Triglav-Snežnik-Jadransko morje), Istro, Cres, Lošinj in okoliške otoke, severno Dalmacijo
in dalmatinske otoke, del albanskega primorja, obmorsko Malo Azijo in ustrezni bodoči
pridobljeni delež pri morebitni zmagi. Italija je 6. aprila 1915 podpisala Londonski sporazum,
nato pa v dobrem mesecu odprla visokogorsko fronto. Kosovel, tedaj še bivajoč na Krasu, je
opazoval posledice Švabićevega ukaza »naj se 2. gorski strelski polk 48. pehotne divizije s
Krasa premesti na območje, ki mu je poveljeval general Schӧnburg, [ki se je poleg]
zgornještajerskega 14. pehotnega polka Hessen iz Linza premestil s tirolskega na soško
bojišče, in sicer prav na Škabrijel« (Klavora, 1997: 137). Leta 1917 je Kosovel bival v
Ljubljani, a nekateri člani njegove družine na Krasu spremljajo potek 10. in 11. soške bitke,
bitke za Trst in Kras, ki ju, poleg Banjške planote, Škabrijela in Štivana, okupirajo Italijani.
Prva leta Borisa Pahorja in mladostništvo Srečka Kosovela sta zaznamovala težka mehanika
topniškega obstreljevanja, uporaba plinskih bomb in podobnega orožja, kar je Kosovel
kasneje opisal v pesmih (npr. Sferično zrcalo218, Pesem št. X219 idr.). Morda najradikalnejša
napoved tako za kulturno kot politično stanje do in med drugo svetovno vojno pa je najti v
pesmi Kons Z220, kjer napoveduje, če si sposodim Pahorjev izraz, čas nove plovbe.
Melanholična harmonika.
Kopalna sezija.
Modri bliski.
Čevlji št. 40.
Istra umira.
Morje.
Evropa umira.
Šport, gospodarstvo, politika.
Japonska proti Rusiji.
NOVA KULTURA.
Nova kultura: človečanstvo.
Nova politika: človečanstvo.
Nova umetnost: za človeka.
Evropi prihaja ura smrti.
Mazilite jo s H2SO4.
Ura žalosti.
Zagrinjalo je odstrlo nov svet.

218

Kosovel, 1967: 142.
Ibid:144.
220
Ibid: 150.
219
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O širši interpretaciji Kosovelove pesmi so pisali mnogi slovenski literarni kritiki (npr. Ocvirk,
Dolga, Vrečko idr.), zato v nalogi ni primarno pesem vsebinsko analizirati, temveč le
izpostaviti to trikratno parolo: človečanstvo. Kosovelova pesem nas napotuje na navezavo s
Človekom, in sicer: človek si šele izpričati v svoji človeškosti tako da mu je biti priča.
9.4. TRST
Prva svetovna vojna se je na Primorskem končala leta 1917, pri čemer je začel veljati
Londonski sporazum221, ki je v Rapalski pogodbi opredeljeval, da pripada del slovenskega
etičnega ozemlja Italiji. Kakšno je bilo bivanjsko stanje Slovencev na tem ozemlju opiše
Kosovel v pesmi Bedno življenje222. Pesem in njen pomenljivi naslov navajam zato, ker
odslikuje v pesmi življenje Slovencev v Italiji v tedanjem času. Italija je leta 1919 pričela
brezčutno okupacijo obljubljenih ozemelj. Z letom 1920 pa so se prelomile dokončno, saj so
tržaški Slovenci lahko videli v »žarenju« Narodnega doma uzrli usodo svojega bivanja pod
italijansko oblastjo.223
Trst je bil do prve svetovne vojne bogato slovensko narodno in kulturno središče, kjer so med
drugim prirejali številne gledališke predstave (npr. slovensko tržaško gledališče je v vključilo
v svoj repertoar Ibsnovo Noro, Strindberga, Tolstoja, Moliera, D'Anunzzia, Schillerja,
Shakespearja, Cankarja, Govekarja idr. evropsko priznane dramatike in romanopisce), »leta
1919 so ustanovili Pevsko in glasbeno društvo v Trstu, podružnico ljubljanske Glasbene
matice […], [ki] je imela [sedež] v Narodnem domu in je organizirala glasbeno šolo ter
koncertno dejavnost. […] V stavbi Narodnega doma […] sta imela sedež tudi uredništvo in
tiskarna Edinosti«224. Preplet obmejne slovenske zahodne in italijanske vzhodne osi se je
začelo lomiti, kar ni bilo razvidno le iz neposrednih posledic ekonomske krize in zaradi
geostrateških političnih namer Italije na slovenskem ozemlju, posledično tudi z namero
italijanizacije tržaškega okolja. Stanje duha na tem ozemlju posredno razvidno iz umetnosti,
ki so jo ustvarjali mladi avantgardisti (Kosovel, Černigoj, Stepančič, Kogoj idr.), saj njihova
umetniška dela izpričujejo realnost nekega zgodovinskega časa. To so priče večnosti. Stanje,
da je moral Kosovel tihotapiti slovenske knjige čez carino v Rakeku, kjer je potekala meja, če
je želel v svoji okupirani domovini brati v maternem jeziku, je bila tudi ena od stanj kulturno221

Na tem območju je živel zel velik del slovenskega prebivalstva in bil neprestano ogrožen. Problem meja ob
nastanku SHS, ni bil rešen. V odločilnih trenutkih boja za ozemlja so bili Slovenci prepuščeni sami sebi. Prav
tako so bila nerešena vprašanja 'severne meje' z Avstrijo.
222
ZD1, 1964: 261 – 164.
223
O tem je zapisano več v poglavju »Narodno vprašanje na Slovenskih tleh« (Erzetič, 2010: 9).
224
Rojc, 2013: 20-22.
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politične krize, ki se je kazala v tedanjem času. Zaradi vseh težavnih okoliščin sta umetnost
posebej literatura v Trst in na Primorskem imeli samosvoj pojav: vezani na pripadnost,
doživetje in ideološko prepričanje posameznikov. Kosovel izpričuje stanje duha na
Primorskem v takšnih okupiranih razmerah v svojih poznih ekspresionističnih in
konstruktivističnih pesmih. Pahor opiše stanje v spodnjem navedku:
»Dobrega pol stoletja je, kar moramo tržaški ljudje prekoračiti mejo, če hočemo v matično domovino in njeno
prestolnico, da zaživimo sredi spomenikov slovenske omike. Srečko Kosovel je bil eden prvih, ki so odhajali na
to kulturno božjo pot. In kakor se mi, obogateni, a predvsem neučakani vračamo v naš mediteranski svet, prav
tako je čudoviti mladi pesnik zmeraj znova zapuščal središče kulturnega hrama, ker ga je srce gnalo k zemlji, ob
morju, ki je bila zavoljo svoje temne usode simbol klavrne Evrope po prvi svetovni vojski. (Pahor, 2008: 97)«225

Pahor ima svoj prvi izpričan spomin prav na razmere za časa konca prve svetovne vojne:
»Potem pa pridejo za povrh še hudi časi, granate padajo, ki jih mečejo avstrijski topovi, in granate, ki so iz
italijanskih topov. In avstrijske in italijanske granate podirajo kraške hišice, pomešajo trte in kamne, brin s
turščico in pelin z ajdo. Ljudje brez doma in odhajajo. […] Prvi spomin, ki se ga spomnim, je iz časa prve
svetovne vojne: odmev grmenja tistih eksplozij in istočasno, konec leta 1917 in začetek leta 1918, španska gripa,
ki je vzela mojo mlajšo sestro Mimico, medtem ko je poleg mene ostala živa še sestra Evelina. Spominjam se,
kako je moja mama, ki je šla po vodo, izgubila zavest, ležala je na tleh in sem jo skušal dvigniti, ona pa je jokala,
ker je hčerkica umrla, in jaz sem bil njen tolažnik. To je moj prvi spomin […]. Po tem spominu imam dolgo
praznino, ki se neha šele s požigom Narodnega doma. To se pravi, da sem od leta 1918, od konca vojne […], vse
do leta 1920, do požiga […], vse izbrisal.« (Rojc, 2013: 33-34; 41).

Daljši opis tega dne najdemo v avtobiografski noveli Nesluteno vprašanje v knjigi Grmada v
pristanu. Ko se je prva svetovna vojna z Versaillsko mirovno pogodbo končala, je italijanska
vojska nemudoma zasedla Trst, po načrtu Rapalske pogodbe, ki sem opisala zgoraj, pa je
celotna Primorska prišla pod italijansko oblast. Življenje Primorcev pod italijansko oblastjo je
bilo soočeno s kršenjem temeljnih človeških pravic oziroma, drugače povedano, odvzeta jim
je bila pravica do samoopredelitve pripadnosti, identitete in jezika226.
Ko so prišli tudi uradno (tj. razdelitev ozemlja po Rapalski pogodbi) na oblast fašisti, je bila
nasilnost izvedbe načrta le način za dosego cilja, ki v pri totalitarni vladavini nima končne
točke, ker ni umerjena k cilju, temveč v neprestano gibanje. »Prevzem oblasti s pomočjo
nasilja ni nikoli cilj, ampak samo način za dosego cilja in prevzem oblasti v katerikoli državi
je le dobrodošla vmesna stopnja, nikoli pa konec gibanja. Praktični cilj gibanja je v svojem
okviru organizirati kar največ ljudi ter jih spraviti in držati v gibanju; politični cilj, ki bi
predstavljal konec gibanj, preprosto ne obstaja.«227 Če se nasilnost izvaja, je toliko lažje
doseči svoj namen, pa četudi je to le samolastno gibanje, saj se tisti nad katerimi se nasilje
izvaja, ukvarjajo le z ohranitvijo oziroma kako zaščiti lastno življenje.
225

Citirano po Rojc, 2013: 23.
Slovenski jezik se v šolah ni poučeval po uveljavitvi Gentilejeve šolske reforme leta 1923.
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Arendt, 2003: 410.
226

80

»Kjerkoli so totalitarna gibanja prevzela oblast, so se otresla celotne skupine teh simpatizerjev [228], še preden so
se režimi približali svojim največjim zločinom. Intelektualna, duhovna in umetniška pobuda je za totalitarizem
prav tako nevarna kot gangsterska pobuda drhali in obe sta nevarnejši kot sama politična opozicija. Dobesedno
preganjanje vsake višje oblike intelektualne aktivnosti s strani novih množičnih voditeljev izhaja iz česa več kot
pa njihovega naravnega sovraštva do vsega, česar ne morejo razumeti. Popolna nadvlada ne dopušča proste
pobude na kateremkoli področju življenja, katerekoli dejavnosti, ki ni popolnoma predvidljiva.«229

Z nastopom totalitarizma kot oblike oblasti, se propagandna politika uveljavi kot entiteta za
vsa merila nazorov, zato takšna organizacija oziroma gibanje znotraj nje ne potrebuje
intelektualcev, niti tistih, ki to niso, čeprav ravno pomanjkanjem inteligence in kreativnosti
zagotavlja njihov uspeh vladanja. V totalitarizem so namreč ''zaljubljeni'' prav tisti, ki o
njegovi obliki vladanja ne razmišljajo oziroma verjamejo le temu, kar se jim proda kot
propagandni material.
»V totalitarnih državah propaganda in teror predstavljata dve plati iste medalje. Vendar pa to drži le delno.
Kjerkoli ima totalitarizem absoluten nadzor, nadomesti propagando z indokrinacijo in uporablja nasilje ne toliko
za zastraševanje ljudi (to počne le v začetnih stopnjah, ko še vedno obstajaj politična opozicija) kot pa za
nenehno uveljavljanje svojih ideoloških doktrin in praktičnih laži.«230

Zunanji svet potrebuje propagandni material231 zaradi potrebe po svoje umeščenosti,
totalitarizem kot tak pa ne ker je centralističen, in mu le ta služi zgolj za razširjanje sebe
lastnega namena.
»Propaganda je v resnici bistveni del ''psihološkega bojevanja'', teror pa je še več. Totalitarni režimi uporabljajo
teror še potem, ko dosežejo svoje psihološke cilje: njegova resnična grozota se skriva v tem,d a vlada popolnoma
podrejeni populaciji. […] [P]ropaganda je le en, morda najpomembnejši instrument totalitarizma pri ravnanju z
netotalitarnim svetom; nasprotno pa je teror samo bistvo njegove oblike vladanja.« 232

Najučinkovitejša propaganda nacizma je bila zgodba o svetovni judovski zaroti. Propaganda,
ki je upravičevala s strani fašistov požig Narodnega doma, je bila predstavljena propagandno
kot opozorilo Slovencem, ker naj bi v Splitu »jugoslovanski rodoljubi« napadli italijanske
mornarje. Bistveno za propagando je, da deluje kot indokrinacija, torej se zunanjost ne
sprašuje o njeni resničnost.
»Propagandni učinki nezmotljivosti in osupljiv uspeh nastopanja v vlogi zgolj interpretacijskega posrednika
predvidljivih sil so pri totalitarnih vodjah spodbudili navado oznanjenja svojih političnih namenov v obliki
prerokbe. Najslavnejši primer je Hitlerjevo oznanilo nemškemu Reichstagu, januarja 1939: ''Danes spet želim
izreči prerokbo: V primeru, da judovski finančniki … še enkrat uspejo spraviti ljudstva v svetovno vojno, bo to
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Mišljeni so tisti »pripadniki elite, ki so se ob tej ali oni priložnosti pustili zapeljati totalitarnim gibanjem in ki
jih včasih zaradi njihovih intelektualnih sposobnosti celo obtožujejo, da so navdahnili totalitarizem, pa moramo
povedati, da dejanja teh obupanih mož dvajsetega stoletja niso imela nobenega vliva na totalitarizem« (Ibid).
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»Bistveno je, da potrebo po propagandi vedno narekuje zunanji svet in da sama gibanja pravzaprav ne
propagirajo, temveč indokrinirajo. Nasprotno pa se indokrinacija, neizogibno povezana s terorjem, povečuje z
močjo gibanj ali izolacijo totalitarnih vladavin ter odrezanostjo od zunanje interference« (Ibid: 428).
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imelo za posledice … uničenje judovske rase v Evropi''233. Povedano v netotalitarnem jeziku je to pomenilo:
Nameravam začeti vojno in nameravam pobiti evropske Jude.« (Ibid: 434).

Problem, ki ga simpatizerji propagande niso videli, je, da niso od nje bili ločeni, ker v sami
totaliteti ni obstajala razlika ali vrzel v kateri bi simpatizer, četudi npr. nemški, lahko
absolutno obvaroval zla, ki je nosilec totalitarizma, kar se je po koncu vojne tudi izkazalo.
»Nacisti ob koncu vojne niso oklevali po uporabi skoncentrirane moči svoje še vedno
nedotaknjene organizacije za povzročitev kar najpopolnejšega uničenja Nemčije, le da bi
uresničili svojo napoved, da bo nemški narod v primeru poraza uničen«234 Problem, na
katerega pri propagandi trčimo je pojmovanje svobode, zaradi pa katerega ravno propaganda
uspeva. Uspeva v pobegu iz realnosti v fikcijo, propaganda pa daje simpatizerjem točno tisto,
kar jim manjka in zaradi česar jo podpirajo. Ne obstaja nekaj takega kot je gotovost, zato
postavljenost v naključnost neke resničnosti vedno išče oziroma tendira ravno k gotovosti. To
zavedanje pa je uspeh propagandistov, saj totalitarna propaganda preko ideologije, ki
razlagajo (v tem primeru totalne) zakone in dejstva, kaže, da ni neke naključnosti (npr.
zgodbe, ki jim mi trdimo so resnične) v njih, temveč nudi neko gotovost. Propaganda nekaj
časa obstoji in traja, vse dokler ne pride na dan njena glavna pomnjkljivost, ki je neizpolnitev
temeljnega občutja (tj. trden, razumljiv, predvidljiv in gotov svet), na čemer tudi v neki točki
propade235. Cilj propagande ni uresničevanje propagandiranega, kakor mislijo njeni
simpatizerji ali verniki, temveč golo organiziranje. Zato je, kot smo zgoraj že omenili, vsaka
propaganda tudi teror. Teror se kaže v tem, da je propagandni način le akomulacija moči brez
uporabe nasilnih sredstev. Privrženost propagandi se namreč zgodi tedaj, ko se posameznik ali
množica soočita z brezdomnostjo in negotovostjo stvarnosti236. Zatek v fikcijo (kar
totalitaristična propaganda tudi je), je zato logični nasledek.
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Citat iz Goebbelsa. The Goebbels Diearies (1942-1943), uredil Louis Lochner, New York 1948, str. 148.
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demokracija, republika, diktatura ali monarhija označevali specifično obliko vladavine . […] Po Hitlerju je bila
država le ''način'' ohranjanja rase, kot je po boljševistični propagandi država le instrument v razrednem boju. […]
Hitler je že zelo zgodaj obljubil, da bo nacistično gibanje ''preseglo ozke meje modernega nacionalizma,'' med
vojno pa so znotraj SS obstajali poskusi, da bi iz nacionalsocialističnega besednjaka popolnoma izbrisali besedo
''narod''. (Arendt 445).
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monotono, a abstraktno uniformiranostjo množico posameznikov doletela ista usoda, tem posameznikom ni
preprečilo, da bi sami sebe presojali glede na posamične neuspehe oziroma sveta glede na specifično krivico.
[…] Egocentrizem je torej šel z roko v roki z namernim šibenjem nagona po samoohranitvi. Brezjaznost v
smislu, da ti sam nisi pomemben in občutek pogrešljivosti nista več bila izraz posamičnega idealizma, temveč
množični pojav. Stari rek, da revni in zatirani nimajo izgubiti drugega kot okov, za množice ljudi ni več držal,
kajti izgubili so veliko več kot le okove revščine, ko so izgubili zanimanje za lastno dobro; namreč izvor vseh
skrbi in vznemirjenja, ki naredi človeško življenje težavno in tesnobno, je izginil« (Ibid: 398).
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10. PRIČEVANJE - OBČUTEK
Zgoraj smo (1) opisali stanje na ozemlju tedanje Primorske skozi perspektivo
dokumentarnega gradiva, na način zgodovinske faktografije. Vendar nam goli podatki, - npr.
definiranje totalitarističnega režima; zaostrovanje fašističnega in nacističnega gibanja na
Primorskem; zemlja, ki je posejana s trupli; statičnost vojne meje (Soška fronta je bila odprta
kot t.i. »plan B«, ob že ustaljenem »planu A«, ki je predvideval odprtje zahodne in vzhodne
fronte Atlantskih sil proti Centralnim silam. Prve obljubijo Italiji v primeru sodelovanja
ozemlja severne Tirolske, Trst, Gorico, Kanalsko dolino, del Kranjske (Triglav-SnežnikJadransko morje), Istro, Cres, Lošinj in okoliške otoke, severno Dalmacijo in dalmatinske
otoke, del albanskega primorja, obmorsko Malo Azijo in ustrezni bodoči pridobljeni delež pri
morebitni zmagi); težka mehanika topniškega obstreljevanja, uporaba plinskih bomb in
podobnega orožja -, ne povedo tistega, kar razumemo pod »stanje«. To nam nakaže le čisto
fakticiteto. Takoj, ko pa se vprašamo po hermenevtiki fakcititete smo v odnosu občevanja
gole faktičnosti s svetom.237
Sledeč latinskemu etimološkemu izvoru pomeni materia stvar, substanco, po definiciji SSKJ
pomeni tisto, »kar se uporablja za izdelavo česa; snov, tvarina: gorljiv, kvaliteten material«,
sekundarno pa mu sledi nek prilastek (predmeti, izdelki) ali pa tercialni pomen, »kar se rabi
kot podatek, pripomoček pri proučevanju, obravnavanju česa; gradivo: urejati, zbirati material
(npr. sodba je bila izrečena na podlagi obsežnega dokaznega materiala)«. Tako lahko
sklepamo, da je neka navedba (zgodovinskega) podatka le pripomoček za ugotavljanje tistega,
kar pojmujemo s »stanjem«, torej, nekaj, kar naj bi domnevno bila primitivna brezoblična
podlaga (snov). Izkazuje se torej nekaj, kar je nečloveško.
pomen, »kar se rabi kot podatek, pripomoček pri proučevanju, obravnavanju česa; gradivo:
urejati, zbirati material (npr. sodba je bila izrečena na podlagi obsežnega dokaznega
materiala)«, potem lahko sklepamo, da je neka navedba (zgodovinskega) podatka le
pripomoček za ugotavljanje tistega, kar pojmujemo pod »stanje«. Torej, nekaj kar bi bila
domnevna primitivna brezoblična podlaga (snov) za vso zadevo. Izkazuje se torej nekaj, kar je
nečloveško. Prav to nečloveško pa je povzročil, zanetil, nek človek. »''Nečloveško oziroma
prezenca materije se pojavi preprosto kot tisto, kar je tu''238. Kot taka, materija ni dovzetna ne

237
238

Širše o tem razlaga Kouba (1999) v članku »Smisel prisotnosti«.
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za dialog, ne za dialektiko. Sprejeta je lahko le kot afektivni šok, ki se je zmerom že primeril,
še preden smo ga registrirali« (Šumič-Riha: 51).
Faktičnost golega stanja kot so zgodovinski podatki kaže zgolj na nek »material«. Sledeč
latinskemu etimološkemu izvoru pomeni materia stvar, substanco, po definiciji SSKJ pomeni
tisto, »kar se uporablja za izdelavo česa; snov, tvarina: gorljiv, kvaliteten material«,
sekundarno pa mu sledi nek prilastek (predmeti, izdelki) ali pa tercialni pomen, »kar se rabi
kot podatek, pripomoček pri proučevanju, obravnavanju česa; gradivo: urejati, zbirati material
(npr. sodba je bila izrečena na podlagi obsežnega dokaznega materiala)«. Tako lahko
sklepamo, da je neka navedba (zgodovinskega) podatka le pripomoček za ugotavljanje tistega,
kar pojmujemo s »stanjem«, torej, nekaj, kar naj bi domnevno bila primitivna brezoblična
podlaga (snov). Izkazuje se torej nekaj, kar je brezčloveško. Prav to brezčloveško pa je
povzročil, zanetil, nek človek. »''Nečloveško [oziroma brezčloveško; op. EM] oziroma
prezenca materije se pojavi preprosto kot tisto, kar je tu''239. Kot taka, materija ni dovzetna ne
za dialog, ne za dialektiko. Sprejeta je lahko le kot afektivni šok, ki se je zmerom že primeril,
še preden smo ga registrirali« (Šumič-Riha, 2003: 51).
»Naloga umetnosti pa je, da ''odkrije znotraj občutka 'prezenco' tistega, kar uhaja občutku''. 240 Prezenca oziroma
materija […] ne potrebuje priče, kajti zadostuje ji neko proto-izkustvo »brez duha«, kar Lyotard poimenuje
anima minima. […] Anima je idealna priča. Obstaja le kot aficirana. Ostaja neprizadeta, mrtva, neanimirana,
dokler je ne aficira zvok, barva, vonj itn. […] Eksistirati v tem pomenu pomeni ''biti prebujen iz niča dezafekcije
prek nekega čutnega 'tule' (un la-bas sensible).241'' Lyotardova priča je konstituivno priklenjena na realno, še več,
ostaja v razmerju dolžništva, obligacije do realnega, ki ga aficira […]; je po definiciji nema priča, ker njena
funkcija tudi ni drugo kot da da prezenco, svoje telo, da je instrument, ki je po definiciji »nečloveška«, kot
materija, ki se ne obrača na subjekt, od njega nič noče, je do njega indiferentna:''Materija ne postavlja vprašanj,
ne pričakuje od nas odgovorov. Ignorira nas'. 242« (Ibid: 51).

Prej omenjena nečloveška prezenca, ki deluje, kot omenja Šumič-Rihova (2003), kot nema
priča v lastni prezenci znotraj umetnosti, nagovarja zgolj v kolikor jo lahko razumemo kot
pričo, ki sestavlja pričo, drugače njena vloga nima lastne nagovoritve, temveč le predstavitve
fakta.
»Edino efekt lahko »pouči zavest, da je nekaj tu, ne da bi le-ta lahko vedela, kaj to je. […] Afekt po Lyotardu ne
laže oziroma […] ne more lagati, ker ni nič drugega kot prezenca brez imena, njen tubiti zdaj. ''To je tisto, kar
naredi njegovo neovrgljivost in nezadostnost kot priče. Ne 'pove' drugo kot samo tole: da je tu; toda priča česa in
o čem, tega ne 'pove'. Ne od kdaj, ne od kod. [Židje, str. 73]''. […] Njegov edini čas je zdaj, vsakokratnost čiste
prezence. Hkrati priča in stvar, katere priča je. Kajti tisto, kar se izpričuje prek občutka, je čista »prezenca«, ki ne
sporoča nič drugega od same sebe. To, kar mi govori […], mi govori čisto samo, ne da bi me nagovarjalo, ne da
bi mi kar koli sporočalo.«243
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Povedano na primeru: faktografski podatek znotraj neke knjige priča vedno kot tu-zdaj, zaradi
priče, ki jo ob tem srečuje – to pa je bralec (2014), četudi je datiran v preteklosti (npr. 1920).
Zaradi svoje vloge, prisotne v izpričevanju, katerega vlogo prevzema literarno delo oziroma
umetnost sama, nema priča k večjemu posredno nagovarja. Govori preko dogodka, ki je
izpričan, katera sestavna priča je. Ne moremo se strinjati, da ne nagovarja, kakor trdi ŠumičRihova, kajti brez njene celosti, ki pa je del neke druge celosti, bi tista druga celost še vedno
ostala cela, vendar nepopolna oz. s pomanjkljivostjo. »Bivajočega v celoti«, to je
Heideggrova formalna naznaka za »svet«, ta odnos pa je možen iz vnaprejšne svetne
položenost v svet. Šumič-Rihova navaja, da Lyotard, s tem ko zatrdi: »To je že ubesedeno
kot neubesedljivo v znanih idiomih, in sicer kot občutek.« (D, § 135; po Šumič-Riha: 44),
pravzaprav zmanjša razkorak, ki se postavlja med njim in, recimo, Wittgensteinom244 in:
»zato bi lahko rekli, da imamo v obeh primerih – in to ne glede na to, da je funkcija indeksa, ki napotuje na
neizrekljivo, pri Wittgensteinu dodeljena kazanju, pri Lyotardu pa občutku – opraviti z operacijo, s pomočjo
katere je vprašanje ''Kdo govori in/ali molči?'' nevtralizirano. […] Tako kot kazanja tudi občutka namreč ni
mogoče pripisati nobenemu subjektu, kajti, eksplicitno zatrdi Lyotard, ''občutek ne izvira iz izkustva, ki bi ga
doživel kakšen subjekt.'' (D, § 93). V obeh primerih gre torej za molk kazanja, molk kot temant-lieu
konstitutivno odsotne priče, ki bi bila zmožna pričati o neizrekljivem.«245

Občutek ne izvira iz izkustva, ki bi ga doživel kakšen subjekt, temveč je kot tubit že položen
oz. ima bitni način biti-v tubit, na specifičen način odkrivanja te položenosti (''pri''; ne ''v'').
»Bit-v nasprotno pomeni bitni ustroj tubiti in je eksistencial. Toda s tem ni mišljena navzočnost neke telesne
stvari (človeškega telesa) »v« nekem navzočem bivajočem. Bit-v ne pomeni prostorsko »eno-v-drugem«
navzočega, prav tako kot »v« izvorno nikakor ne pomeni prostorske odnose omenjene vrste; nemško »in« izhaja
iz innan-, prebivati, habitare, zadrževati se; nemško »an« pomeni: navajen sem, domač z, navado imam; ima
pomen colo v smislu habito in diligo. To bivajoče, ki mu pripada bit-v v tem pomenu, označujemo kot bivajoče,
ki sem vselej jaz sam. Izraz »sem« je v zvezi s »pri«; »jaz sem« spet pove: prebivam, se zadržujem pri- svetu kot
tako ali tako domačem. Biti kot infinitiv tega »jaz sem«, tj. bit razumeta kot eksistencial, pomeni prebivati pri -,
domač biti z … Bit je v potemtakem formalni eksistencialni izraz biti tubit, ki ima bistveni ustroj biti-v-svetu.«246
»''Bit pri'' svetu v smislu prepuščanja svetu, ki ga je potrebno še pobliže razložiti, je biti-v fundirani eksistencial.
[…] ''Bit pri'' svetu kot eksistencial nikoli ne pomeni, da so nahajajoče se stvari skupaj navzoče druga ob drugi.
Ni tako, da sta ''drug-poleg-drugega'' bivajoče, imenovano ''tubit'', in bivajoče, imenovano ''svet''. To, da sta dve
navzoči stvari skupaj druga ob drugi, pa včasih pogovorno izrazimo npr. tako: »miza stoji 'pri' vratih«, ''stol 'se
dotika' stene''. Strogo vzeto ne moremo nikoli govoriti o ''dotikanju'' in sicer ne zato, ker je na koncu ob
natančnejšem preizkusu vedno mogoče ugotoviti vmesni prostor med stolom in steno, ampak zato, ker se stol
načeloma ne more dotikati stene, pa četudi bi bil vmesni prostor enak ničli. To bi predpostavljalo, da bi se stena
lahko srečevala s stolom. Bivajoče se lahko dotika nekega znotraj sveta navzočega bivajočega le, če ima od
vsega začetka bitni način biti-v, če mu je z njegovo tu-bitjo že odkrito nekaj takega kot svet, iz katerega se v
dotikanju lahko razodeva bivajoče, da bi tako postalo dostopno v svoji navzočnosti.« 247
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Kazanja in občutka ni mogoče pripisati nekemu subjektu, ki ima eksistencialni karakter,
temveč pričevanju. Občutek in kazanje se ne vežeta na nas kot subjekte, ampak na to, kar je
''pri'' bivajočem, kar smo mi sami. Občutek je torej položen v nas na način, ki bi ga lahko
razumeli tudi kot osnovni fenomenološki princip: tisto, kar je ontično najbližje, je prav zato
ontološko najdlje. »Prav na podlagi svoje ontično-ontološke prednosti se tubit najprej in
večinoma ne razume iz same sebe, marveč iz bivajočega, s katerim ima opraviti v nekem
svetu.«248
Pri opisu (2) položaja Slovencev na ozemlju okupirane Primorske, smo opozorili tudi na
problem

prenašanja afektov, v zvezi s tistim, kar sta doživljala Kosovel in Pahor. Če

vzamemo zgolj njuni imeni, ki ju klasificirata kot subjekta, nam to pove prav toliko kot prej
omenjeni faktografski podatki.
»Kosovelovski

nihilomelanholizem«

(občutje

nihiliomelanholizma,

brezsmiselnosti,

brezizhodnosti itd.) se je širil tudi med ljudmi živečimi v Trstu, kar je mogoče sklepati na
podlagi Pahorjevih opisov v njegovih literarnih delih. Poudarili smo, kako je prva leta
Pahorjevega otroštva in Kosovelovega mladostništva zaznamovala težka mehanika topniškega
obstreljevanja, uporaba plinskih bomb in podobnega orožja in da je Kosovel to golo faktičnost
zgodovinskega upesnil v pesmih (npr. Sferično zrcalo); napoved tako kulturne kot politične
situacije do in med drugo svetovno vojno (npr. Kons Z).
Pahor ima svoj prvi spomin vezan prav na razmere za časa konca prve svetovne vojne:
»Potem pa pridejo za povrh še hudi časi, granate padajo, ki jih mečejo avstrijski topovi, in granate, ki so iz
italijanskih topov. In avstrijske in italijanske granate podirajo kraške hišice, pomešajo trte in kamne, brin s
turščico in pelin z ajdo. Ljudje brez doma in odhajajo. […] Prvi spomin, ki se ga spomnim, je iz časa prve
svetovne vojne: odmev grmenja tistih eksplozij in istočasno, konec leta 1917 in začetek leta 1918, španska gripa,
ki je vzela mojo mlajšo sestro Mimico, medtem ko je poleg mene ostala živa še sestra Evelina. Spominjam se,
kako je moja mama, ki je šla po vodo, izgubila zavest, ležala je na tleh in sem jo skušal dvigniti, ona pa je jokala,
ker je hčerkica umrla, in jaz sem bil njen tolažnik. To je moj prvi spomin […]. Po tem spominu imam dolgo
praznino, ki se neha šele s požigom Narodnega doma. To se pravi, da sem od leta 1918, od konca vojne […], vse
do leta 1920, do požiga […], vse izbrisal.« (Rojc, 2013: 33-34; 41).

Daljši opis tega dne najdemo v avtobiografski noveli Nesluteno vprašanje iz knjige Grmada v
pristanu. Ko se je z Versaillsko mirovno pogodba končala prva svetovna vojna, je italijanska
vojska nemudoma zasedla Trst. S tem ko je poo Rapalski pogodbi celotna Primorska prišla
pod italijansko oblast, je življenje Primorcev bilo soočeno s kršenjem temeljnih človeških
pravic oziroma, drugače povedano, odvzela se jim je pravica do samoopredelitve pripadnosti,
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identitete in jezika249. Še vedno pa nam preostane obravnava načina kako neki doživljaja in
dogodek vznikneta, tako v osebnem kot zgodovinskem okviru.
10.1. ZAPADAJOČA PRIČA
Če bi prevzeli, da se »neizrekljivo lahko samo kaže, ker ni nikogar, ki bi ga mogel izreči,
nobene priče, ki bi bila pristojna, ki bi imela avtoriteto, da o tem priča«250, potem ne bi imeli
dela kot je Nekropola. Pahorjeva Nekropola namreč ponuja možnost, da se, kot pravi
Matajčeva (2007), uzgodbi oživljena zgodovina dogodkov, kar pomeni, da se zgradi v
narativno formo. »Dosledno izpeljevanje obeh zgodovinopisnih konceptov tako privede do
dveh tendenc, ki ju oblikuje postmoderna zavest zgodovinskosti v območju metazgodovine: v
revizionizem zgodovinskih/preteklih dojemanj zgodovine, ki lahko vodi v opozicijo čistega,
trenutkovnega posedanjanja realnosti; ter v revizionizem, ki skozi razbiranje simbolnih redov
kulture slednjo zavestno historizira, zavestno povezuje preteklost in sedanjost – zavestno uzgodbi izbrane dogodke«251. Ker ima literarna pripoved, kot bomo kasneje opredelili kot
izpoved, drugačno izvorno mesto kot ostali literarni žanri (roman, črtica itd.) posebno če gre
za avtobiografsko naratološkost, je v vmesnosti nekakšnega zapadanja. Ne pripada niti
konstruiranemu, znotrajtvornemu svetu, ki ga zastopa literarno besedilo, niti zunajtvornemu
svetu iz katerega nastopa izpričevalec. Običajni izpričevalec namreč v trenutku, ko vstopi kot
pripovedovalec v svet, ki je običajno znotraj literarnih žanrov povsem znotrajsvetni in ima
povsem svoje zakonitosti (misli da je prav: ki ima običajno znotraj literarnih žanrov povsem
svoje zakonitosti),

neodvisne od sveta zunaj njega, privzame vlogo pričevalca

znotrajsvetnega. Naš primer izpovedovalca pa (na)stopa na-mesto pričevalca in z
avtobiografsko pripovedjo prenaša svetovnost (kot ''zunaj''-svetno) v tu-(v pomenu: 'tam')
znotrajsvetno, kar ga pušča v sferičnosti časovnosti. To uzgodbenje, katerega izpričevalec je
pričevalec tistega kar uzgodbi (sebe kot pričo dogodka) kot priča. Ta način je način
zapadanja. Zapadanje, ki ga Heidegger izpostavi v sklopu obravnave časovnosti v Bit in času,
pomeni: »slediti »vzgibanosti«, bitnostno pripadati eksistenci kot taki: eksistirajoče je tubit
vržena, torej »prepuščena« bivajočemu, da jo uporablja in preskrbuje zato, da zmore biti
takšna, kot je, namreč kot tubit (prim. SuZ, 364). Ravno to bivajoče pa jo ovira, da bi bila ona
sama, zapira ji možnost njene lastne biti. Vzgibanost preskrbovanja je torej stalno
zapeljevanje (Natorp-Bericht, str. [10]), ki mu tubit vselej podleže, s tem ko svojo eksistenco
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razume iz pojavljajoče se bivajočega, torej kot njej neprimerno, ne-samolastno« 252. V našem
primeru pričevalca to pomeni, da pripovedovalec, ki pripoveduje, pravzaprav izpričuje neki
dogodek ali opiše doživljanje (gre res za doživljanje ob tem dogodku (npr. požig Narodnega
doma; strah-tesnoba) na način izpričevalca, ki je bivajoč, torej srečljiv 'v' sedanjosti, in
podvržen eksistencialnemu načinu zapadanja.«253
»Vendar ima zapadanje še nek drug bistven pomen. […] Če smo spoznali, da svet ni
znotrajsvetno bivajoče, tudi razumemo, da tubit ne zapade nekemu »bivajočemu«, temveč
svetu, ki vselej sopripada njeni biti, torej sklopu razloženosti, ki ga delimo z drugimi. Zapasti
svetu tu pomeni, da se izgubimo v prevzetem in odprtem, da se pomirimo v deljeni
razloženosti vsega«254 Primer, ki je pri Pahorju naveden kot požig Narodnega doma, ob
katerem se počutje priče se pokaže v razpoloženju tesnobnosti, nakazuje, da pripovedovalec
(t.i. tradicionalno mesto, ki mu pripada znotraj literarnega, - tradicionalno imenovanega tudi
fiktivnega -, sveta), katerega mesto je prevzel izpovedovalec, ki ob vsakem vnovičnem
izpovedovanju ta dogodek ne izpričuje, temveč spričuje, obstaja na način zapadanja.
Pričevanje te zapadajoče tu-biti se ponuja kot svetnost literarnega teksta. Tubit

je kot

zapadajoča lastni svetnosti hkrati eksistencialna priča svojega zapadanja v svetnost, s katero
pričevalec identificira. »Če bi Heidegger te različne pomene zapadanja povezal v izrecni
sklop, bi se moralo tudi izkazati, da nesamolastnosti ni mogoče označiti kot neprimerno
sorazumetje biti (iz reči), temveč tudi kot napačno razumetje reči (iz tubiti). To na
fenomenološki ravni skorajda trivialno stanje stvari je filozofsko skrajno težko dojemljivo. Pri
Heideggerju je sklop obeh vidikov prikrit z načinom identifikacije biti-v-svetu s tubitjo«255.
Ravno koncept te posebne priče (znotraj vidika avtobiografske-literarnosti) vmesnosti pokaže
to, - kar Kouba naznači kot nemožnost (in verjetno znotraj omejenega konteksta Bit in časa to
tudi povsem drži -, da »čeprav je tubit vselej in načeloma v-svetu in pri-bivajočem, nista niti
»svet« niti bivajoče v svojem pomenu samostojna. Zato Heidegger ne more nikoli govoriti, da
se tubit odpira bivajočemu ali celo po njegovi zaslugi, saj bivajoče v njegovi koncepciji tubiti
ne odpira nič. Je ravno nasprotno, namreč tubit bivajočemu odpira svet.«256
Znotraj konteksta paradigme priče kot (preteklega) pričevalca in izpričevalca pa se nahaja v
vmesnosti med fikcijo in zgodovinsko resnico, izkaz katere je priča sama. »Zapadanje ima
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svoj lasten, torej nesamolasten modus časenja, v katerem je tubit, povedano poenostavljeno,
'pozablja' ekstatičnost dimenzij, v katerih eksistira, in ki ga 'zapolnjuje' z znotrajsvetno
pojavljajočim se bivajočim«257. S stičiščem zgodovinopisja in literarne fikcije se ukvarja tudi
članek Zgodovina in njeni literarni žanri: tematski številki revije za na pot (Matajc, 2007),
kateri problematizira stičišča zgodovinopisja in literarne fikcije, torej narativnosti, in njene
reference časa, vendar njuno časovnost tudi izrecno razlikuje, pri čemer se izpričujeta dva
vidika:
»Prvi vidik še vedno gledamo kot skupno prakso zgodovinopisja in literarne fikcije, […] to je ''forma časa, ki jo
ustvari literarni tekst, bodisi kot diahrono dogodkovno naracijo in hkrati njeno transcendiranje z vstopi v
sinhroni »zdaj«, tako trenutni zdaj bralčeve recepcije kot v integrirani zgodovinski trenutek opisanega dogodka
ali predmeta''. […] Drugi vidik ali dojemanje časa pa, s tem ko neskrito zviša delež subjektivnosti čez
dokumentarno gradivo, (zgodovinski) literarni fikciji omogoča estetsko-doživljajski učinek ter s tem
posedanjenje in oživetje preteklosti, pri čemer prav estetska oblikovanost ohranja časovno dvojnost preteklega in
sedanjega, znanega in drugega, v predstavljeni realnosti. Ta drugi vidik dojemanja časa Škamperle zaznava v
literarni praksi: [Gre za] priklic glasu junaka ali več junakov, ki nastopajo v pripovedi.«258

Avtorica članka daje za primer tematsko podobna slovenska romana: Pahorjevo Zatemnitev in
Rebulovo Nokturno za Primorsko.
10.2. ZADNJI SPRIČEVALCI
Pahorjeva dela niso umetniška dela v tipičnem pomenu literarnih zgodb ali fikcije, čeprav
uporablja literarna sredstva (metafore ipd.); ne moremo jih niti odvzeti samolastne tvornosti
sveta, ki ga kot pripoved ustvarjajo. Kljub vsemu pa Pahorjeva literarna dela so pripovedi, ki
so napisane po avtobiografskih izkušnjah preživetih dogodkov in po spominu doživljajev. Po
Ricoeurju je zgodovina dogodkov lahko le zgodovina-pripoved.259 Takšno gledišče pa
povzroči drugačno izhodišče namembnosti umetniškega dela. Kot navede Komel (2001):
»Preseženje estetike v filozofskem izkustvu umetnosti zaznamuje prehod od doživljaja v
zavesti k dogodku v svetu«260.
Doživljaj spada k zavesti, dogodek k svetu. Umetniško delo je umetniški dogodek. Znotraj
tega okvira razumevanja umetnosti-(zgodovinskega)dogodka-doživljaja pa obstaja med
teoretiki več različnih mnenj in pogledov. Nasprotujoča si pogleda prav na temo
koncentracijskih taborišč zastopata Rancière in Lyotard. Za Lyotarda je umetnost pričevanje.
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»Tako lahko zapiše: ''Newmanova slika je angel. Ne naznanja ničesar. Je.''261 Sporočilo je
samo prezentacija, prezentacija čiste prezence nekega »Il y a« (obstaja), v katerem se
artikulirata gestus in locus, kot misel dogodka, kot je je zmožna umetnost (Šumič-Riha: 46). Z
»umetnostjo« ni mišljena le literatura, temveč tudi npr. slikarstvo, kiparstvo idr. Dilema, o
kateri so se predvsem literarni kritiki začeli spraševati, ali mar res ne drži, in se posledično
začeli z njo soočati (npr. Agamben, Lyotard, Šumič-Riha idr.) je Adornova teza, da umetnost
po Auschwitzu ni več možna. Filozofsko mišljenje v sodobnosti pa to tezo ne privzema. Prav
Agambenovo delo Kaj je ostalo od Auschwitza: priča in arhiv, kaže, da je znotraj filozofske
misli potrebno početi prav to; torej preko spraševanja razjasniti vrzel pričevanja
taboriščnikov, ki se po Agambenu kaže v dveh smereh: izpričevati resnico dogodka ni možno
in nemožnost pričevanja. Nas pa konkretno zanimajo vidiki hermenevtične opredelitve
pričevanja na podlagi strukture priča-izpričevalec-pričevalec-pričevanje. Za to , da mislimo
zlo, ki se je dogajalo znotraj koncentracijskih taborišč in o zločinih nad človeštvom, ki so bili
tam storjeni. je potrebno miselno pripoznanje in mišljenje nemisljivega. Po Adornu namreč
Auschwitz, - prevzeli bomo splošnejšo oznako koncentracijska taborišča, ker Auschwitz ni bil
niti izjema niti primat med taborišči -, najskrajneje sooča mišljenje s tistim, kar sili misel, da
misli zoper samo sebe. Krivice, ki niti v enem samem trenutku ne more vsa priti v zavesti, ki
je ovekovečena, tudi življenje ne more absolvirati; ostaja tujek. Adorno misli Auschwitz
oziroma koncentracijsko taborišče kot nekaj, kar dokončno pokaže Drugo (od) misli, za
Lyotarda pa je to metafora za tisto izvorno Drugo, za razliko, ki je vir vmesnosti v mišljenju.
Za prvega je koncentracijsko taborišče razbitje misli, za drugega konstruktivna razpoka.
»Umetnost je potemtakem iznašla način, kako tisto, česar ni mogoče reči, neizrekljivo, vseeno
da videti. Dati videti nemogoče262 kot nemogoče je po Wajcmanu način, kako da umetnost
videti realno.«263 Če bi prevzeli Adornovo tezo, potem bi to pomenilo legitimacijo
božanskega čaščenja koncentracijskega taborišča, kar pa je ne le etično, temveč tudi pravno
nezamisljivo: Auschwitz kot izjema neizrekljivega, nemisljivega, nepredstavljivega dogodka
nima v tem oziru druge funkcije, kakor da ustrahuje misel, jo prisili v molk, zato da bi njeno
mesto ustoličila nemo, brezimno pričo: afekt. Kot upravičeno opozarja Agamben pomeni
»podeliti Auschwitzu status neizrekljivega pomeni po božje ga častiti v nemosti in hkrati
podeliti iztrebljanju Židov privlačnost mističnega.264« Koncentracijsko taborišče je tako
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umetnosti posredno ne le naložilo, temveč tudi zahteva od nje, da opravlja nalogo pričevalca v
sodobnosti, tudi za celo lastne »brezumetniškosti«.
»[V tem okviru je »brezumetniškost« (sicer Heideggrova oznaka iz Prispevkov k filozofiji. O dogodju)] izklic
bistvene odločitve o umetnosti iz nuje njene nemogočnosti, ki je sam mogočnejša od sleherne njene možnosti in
dejanskosti. […] Če smo prej govorili o prehodu od doživljaja k dogodku, […] se ta prehod dogaja v zaznavanju
samem, se pravi, iz načina, kako umetniško delo odpira zaznave. Ta aspekt umetniškega dela, da odpira
zaznavanje, je posebno izrazit v umetnosti dvajsetega stoletja. […] Tako lahko v zvezi s tem govorimo tudi o
odprti resnici umetniškega dela. […] Nismo v sferi zavestnega, ampak v svetu, resnica, ki je na delu v
umetniškem delu, je tu v osnovi svetna oz. svet odpirajoča. Umetniško delo ima tvorni karakter biti-v-svetu, je
svetotvorno. […] Pri tem se seveda sproža vprašanje, kaj je s svetom samim: […] umetnost sama bistveno
določa, v kateri se ta resničnost kaže. Zato v umetniškem delu zasije resnica sveta« (Komel, 2001: 95-96).

Četudi bi dodelili Pahorjevim pripovedim čisti umetniški karakter, bi besedilo zaradi samega
načina pripovedovanja (tj. največkrat je to prvoosebni pripovedovalec) zbijalo lastno
svetotvornost, ko se pojavlja v nekem drugem besedilu. Ne

gre za medbesedilnost ali

postmoderno literarno obratovanje pisanja tekstov, temveč za vprašanje o pričevalcu in
izpričevanju. Opisani dogodek, ki prevzame avtoriteto pričevalca s prvoosebnim
pripovedovalcem kot pričo (z izkustvom, ki ga je doživljala ob dogodku, katero doživljanje se
je avtobiografsko opisalo preko tega dogodka), nima več karakterja biti-v-svetu, saj ta »svet«
ni več celostna struktura, temveč razdrobljeni delec. Umetniško delo namreč na ta način ne
tvori več horizonta sveta v katerega umešča umetniške prvine, ki delo opredelijo za umetniško
po njenih kriterijih, saj je horizont del horizonta sveta prvoosebnega pripovedovalca, ki pa je
sam avtor, kot priča. V našem primeru je to priča, ki je hkrati pričevalec in izpričevalec
dogodka, znotraj umetniškega oziroma literarnega dela pa privzame vlogo priče, medtem ko
naj bi literarno delo bi prevzelo vlogo izpričevanja. Če se vprašamo, kaj izpričuje v primeru
avtobiografske pripovedi, bomo ugotovili, da gre za dokumentirane fakte, tvorce nekega
dogodka, spričo katerega nekdo (po navadi prvoosebni pripovedovalec) izrazi lastno doživetje
v skladu s prostorsko-časovno opredelitvijo.
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10.4. PRIČEVALEC V IZPRIČEVANJU: Grmada v pristanu - Nekropola
Kot prvi primer podajamo opis Pahorjeve matere v Grmadi v pristanu: žena v zaporu pod
zemljo, ki nič ne čuti; ne sliši več jok otrok, ker bo kmalu konec sveta, njena podoba je kot
rdeči kip v ognjeni svetlobi, ki

kakor da se premika skozi ogenj; podobna je opisu

taboriščnika-muslimana v koncentracijskem taborišču iz Nekropole: »Takrat njegove oči [tj.
Gabrijelove] niso v nemirno begale, ker je bil preveč zbit. Sedél je ali čepel na tleh pred eno
izmed barak na desni strani aleje. Zelo truden je bil, a še pri sebi, imel je odpeto srajco, ker je
bila jesen in ni zeblo; njegov pogled je bil bolj umirjen, a obenem tudi bolj odsoten. Ne vem
več, koga je čakal, če je sploh koga čakal, ne kam je bil namenjen, če je bil sploh kam
namenjen« (Pahor, 2012: 31). Podoben opis podaja tudi Agamben pri definiranju stanj, ki
taboriščnika muslimana loči od navadnega taboriščnika: »V nekem trenutku se je kamera kot
po naključju ustavila na ljudeh, ki se zdijo še živi, na skupini deportirancev, ki ždijo, čepe na
tleh; ali se stoje opotekajo kot prikazni. Samo za nekaj sekund; vendar dovolj, da se zavemo,
da gre za čudežno preživele muslimane ali vsaj taboriščnike, ki so zelo blizu stadiju
muslimana«265
Drugi primer je: opis tistega dejanja, ki je Pahorja afektiralo, da se dogodka podrobno spomni
kot svoj drugi življenjski spomin: požig Narodnega doma, ki so ga polili z bencinom in pri
tem zabili vrata, da so ljudje živi zgoreli ali pa so skakali z oken; nad ulico Commerciale ni
bilo večera; kakor bratec in sestrica, ki nimata doma ipd.
»Okoli velike hiše pa so možje s črnimi srajcami plesali in vpili: »Viva! Viva!« . Tekali so
sem in tja in kimali z glavami in vzklikali: »Eia, eia, eia!« In drugi so tedaj zakričali: »Alala!«
In trobente gasilcev so takrat zatrobile skozi gneče, a je bila potem še večja zmešnjava, ker
črni možje niso pustili avtomobilov, da bi prišli zraven.«266
Aficiranost kot prizadetost, ki se javlja preko afekcije, vzbuditve pretresa, zaradi
pričujočevanja dogodku kot je naveden zgoraj, pričevalca, ki se je odločil ta dogodek opisati,
ne more določiti za pripovedovalca. Ker smo o tem govorili že v predhodnem poglavju,
želimo na tem mestu le poudariti, da taboriščniki ne pišejo zgodb, temveč opisujejo trenutek,
ko je bila njihova pričujočnost izpostavljena najbolj radikalnim oblikam načina prebivanja.
Zato se zdi protislovna Zlobčeva izjava, ko v spremi besedi k prevodu Levijeve
avtobiografske izpovedi, ki jo literarno razvrščajo sicer med romane, Ali je to človek?, pravi:
265
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»Levi je namreč pisal iz sebe, iz svojih izkušenj in opazovanj, standardno pisateljsko fikcijo
in ustvarjalno fantazijo, ki svobodno ustvarjata dogodke (zgodbo) in njihove junake, pri tem
nadomešča realnost, ki je prek vseh meja dramatična že sama po sebi, treba je samo stopiti
vanjo ali iz nje, iz realne zgodbe (Levija so vanjo nasilno potisnili drugi) spregovoriti tisti, ki
so ostali zunaj ali jim ne bo, mlajšim, novim generacijam, nikoli treba zanjo. Takšna zgodba
je bila zanj taboriščna izkušnja« (Zlobec, 2004: 330).
Kako je mogoče pisati iz sebe na način iz-pričevanja najjasnejših glasov s spomina priče, ki v
izpričevalcu, - bivajočemu, ki prevzema vlogo priče, kolikor mu je ta naložena v lastni
eksistenci -, spričuje o tam-biti, na način »standardne pisateljske fikcije in ustvarjalne
fantazije«? Kaže se, da gre očitno za dva različna pristopa gledišča, a o tem smo že
spregovorili zgoraj. Na tem mestu želimo le opozoriti, da pisanje zgodb iz sebe, iz svojih
izkušenj in opazovanj ne prevzamejo standarne fikcije, ker so priče tubiti-bivajočni
izpričevalci, medtem ko je fikcija svet, kamor tisti, ki vstopi ne prinese izkušnje vanj; torej,
tisti o komer pišemo (četudi pišemo o nas samih) nima naše izkušnje na način prenosa z
zapisovanjem o »nas«, temveč ima iz-poved, ki jo pove na način izpovedovanja o »nas«. Toda
kdo iz-pričuje o »nas« (in o iz-pričevalcu). Kdo je »arhivar« vseh spominov, ki se dogodijo v
trenutku iz-pričevanja in zbuja dogodke? Ne gre za ustvarjalno fantazijo, temveč kraj bistva
govorice: dogodevno bistvo govorice same.
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11. NAMESTO ZAKLJUČKA - RAZGOVOR S PRIČEVALCEM:
»Ma, v taborišču je ista štorja …«
Zakaj razgovor in ne intervju: v intervjuju ostajamo v odnosu »daj-dam«: vprašanj in
odgovorov, pri čemer težko dobimo vrzel, kjer se javlja tisto kar pričuje samo iz sebe in iz nas
hkrati. V razgovoru namreč raz-govarjamo. Pričamo. In tisto kar je pričujoče temu nas že
pričakuje, da za-slišimo. Ko prisluhnemo se odkriva in z vprašanjem spet zakriva. In smo v
razgovoru ne le dva, ampak trije, je treba pustiti da pričujočno priča: »govorico kot govorico
spraviti do govorice«267 Pri tem lahko neko napotilo najdemo v nekem drugem razgovoru med
starejšim in mlajšim o koncentracijskem taboriš kot zini zla, in možni sprostitvi iz njenega
utesnjevanja v širjavo nekega sproščajoče razprostrtosti268:
»MLAJŠI: Širjava nas nosi k brezpredmetnemu in nas hkrati obvaruje pred tem, da bi se razblinili v
njem. Razveže naše bitje v odprto in ga hkrati zbira v preprosto, kot bi bil njen postanek tu čisti prihod,
ki smo mu mi vhod.
STAREJŠI: Takšna širjava nas obdari s svobodo. Osvobaja nas, medtem ko se med zidovi barake za
bodečo žico neprestano zaletavamo ob predmetno in se pri tem ranimo do krvi.
MLAJŠI: Danes zjutraj sem seveda sprva tudi pomislil, da to, kar celi, nemara prihaja le iz občutka
nasprotja tej brezupni utesnjenosti taborišča; kot bi ne bilo nič drugega kakor bežni videz blagoslova,
ki je za kratek čas dopuščen takšnim samoprevaram. Toda širjava je od ranega jutra ostajala tu tako
odrešujoča, pomenljiva, zgrnjena okoli mene, da njene celilnosti nisem več mogel jemati kot zgolj
prevaro."

267
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Govorico kot govorico spraviti do govorice« (Heidegger, 1995: 255-256).
Heidegger,2004: 247.
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Razgovor z Boris Pahorjem269
Radenci, 28.7.2014

V vaši knjigi ste zapisali o človeškem zlu … tukaj se ljudje iz vseh evropskih dežel zbirajo na
visokogorskih terasah, kjer je človeško zlo zmagovalo nad človeško bolečino in skoraj vtisnilo
poginu pečat večnosti. Razmišljala sem o tem pojmu človeškem zlu, zato me zanima, kako
vidite nosilca, prenašalca in prinašalca zla. Kako ste razumeli vi, ki ste bili priča človeškemu
zlu v neposredni bližini, ta pojem?

BP: To je bilo v Natzweiler-Strutoff taborišču na Vogezih. V mladih letih smo to razumeli
kakor »hudičevo maslo«, hudičevo delo. Vsaj v šoli so nas tako učili. Da je to princip zla, ko
je na delu peklenšček. Potem ko sem malo dorasel in začel misliti po svoje [sem ugotovil], da
je to odvisno od vzgoje, ki jo ima človek. To je odvisno oziroma je v načinu, kako je prišel do
sestave neke države in kakšno etiko je ta država imela; če je bila, kakor v našem primeru 20.
stoletja … Če vzamemo v primeru srednjega veka, je to bila Cerkev; koliko zla je počenjala
samo Cerkev, kaj vse je uničevala. Poglejte samo heretike v Franciji; vsa Južna Francija je
bila heretična. Sama [Cerkev je ukazovala direktno] sicer bolj malo, razen tisto o čarovnicah
oziroma tisto kar poznamo, drugače pa je ukazovala francoskim kraljem, ker je bila posredno
na njihovi strani. Mislim na katoliško cerkev, krščansko vero. (Mislite cerkev kot inštitucijo?)
Ja, Cerkev kot inštitucijo. In konkretno je fašizem in potem nacizem vzel od tega religioznega
imperija ali, če hočemo, od religioznega totalitarizma. Ker to je! Cerkev je organizirana kot
totalno. Cerkev je organizirana s svojim šefom, bi rekel z Vsemogočnim, ki je celo nezmotljiv
v katoliški veri, v katoliški organizaciji … Papež je nezmotljiv. To se pravi, kar on naredi je
kakor da bi bog naredil. Tako to je. To je zakon. Če se ne motim, je to tudi stvar vere. Človek
je odvisen oziroma bi moral biti odvisen od tega kar Cerkev zapoveduje.
Se pravi, če vas prav razumem, govorite o veri v človeku, če formuliramo to kot da bi moral
biti odvisen. Vsaj vi ste verjetno to vero imeli, če vas prav razumem; ne mislim
institucionalno, mislim osebno vero.
BP: V mladih letih … nekateri, ki so verovali so imeli jasno tudi svoje dvome, kako da bog to
dopušča270. Judje še zdaj niso razrešili svojega vprašanja; kot da so oni izbrano ljudstvo in je
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Boris Pahor dovoljuje objavo razgovora, v pričakovanju pravilnega oziroma dobesednega navajanja, zato v
luči te želje objavljam razgovor pretipkan iz diktafonskega posnetka. V luči tega ohranjam tudi dialektološke
posebnosti.
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Bog hotel uničit vse te ljudi. Ne bo 6 milijonov kot pravijo oni271, a recimo polovico … da je
bila polovica od tega. Dopustil je272, da je izbrano ljudstvo šlo pod plin in potem v smrt.
Oziroma, v smrt s plinom in potem [so bili] pokopani; pravzaprav [so bili] raztreseni s
pepelom na razna gnojišča oziroma nasipe, da so izboljšali zemljo.
S človeškim pepelom?
BP: Da, tega so raztresali po travnikih. Tega je bilo veliko.
Tudi v taborišču, kjer ste bili vi?
BP: Ne. Pri nas v N-S so ta pepel metali v neko luknjo v najnižji pašen. To je bilo približno
zgrajeno tako kakor trte na pobočju hriba. [V] tisti kanal, ki so ga zgradili, ko so naredili tiste
terase oziroma pašne, so dali celo cev ali pa so pustili kar kanal v zemlji do tiste luknje,
kamor se je zlivalo iz vseh stranišč. To je bilo osem krat osem, šestnajst, plohov, kjer so bila
stranišča tako narejena, da je človek sedel … bila so dostojno narejena. Smrt 273 je bila
dostojna. Pod tisti kanal, pod zemljo notri, je potem bil odtečen tisti pepel. Eden od naših
internirancev, ponavadi tisti, ki ni imel drugega dela, se je mogel spustiti dol z vrčem in
potem zajeti to in nesti to po stopnicah navzgor, do vrta komandanta, kjer je pognojil njegovi
vrt. To je bilo pri nas v N-S. Kaj so delali drugod … drugod so imeli verjetno tudi te kanale
oziroma te luknje. Dežela italijanska … pardon, dežela tržaška je to najdeno po vojni stresala
v morje. Ja, to so nosili do obronka z morjem; tam kjer je bila Rižarna … Veste, zdaj sem
napisal en tekst o nemških taboriščih in sem dodal tudi italijanska. To pa zato, ker ta naša
taborišča so bila tako imenovana taborišča dela oziroma delovna taborišča. To pomeni, da
smo imeli rdeče trikotnike s številko na območju prsi. Rdeči trikotnik je pomenil deportiranca,
ki je bil zaprt zaradi politike oziroma tako imenovali politični deportiranec. To smo bili mi. In
jaz to »pridigam« že štiri leta ali več … od leta 2008. Ko sem bil na italijanski televiziji več
kot 350-krat in jim govorim »dei Triangoli Rossi«, rdeči trikotniki, da to so bili vedno
politično deportirani. Veliko jih je bilo političnih tudi v smislu da so jih samo »obkrožili«; to
so bili večinoma kmetje, ki so delali na poljskih poljih. Poljake so »obkrožili« kot da so
partizani … samo partizane bi postrelili. Te ljudi so pač isto tako obkrožili in jih poslali delati
v Nemčijo.
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Mišljeno je na razgovor o dogodkih, ki so povezani s totalitarnim režimom.
Splošno velja, da se priznava približno šest milijonov Judov, ki naj bi umrli v koncentracijskih taboriščih med
2. svetovno vojno.
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Mišljen je Bog.
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Mišljena je smrt kot pepel mrtvih ljudi.
271

96

Je imel ta trikotnik kakšno simboliko ali je bil preprosto naključno izbrani znak?
BP:Za vse ljudi v taboriščih so imeli trikotnike. Po barvi trikotnika pa so »sortirali« ljudi zakaj so v taborišču. Rdeči trikotnik je bil specifično zaradi politike, podobno kakor rdeča
zastava. Obstajalo je približno 16 vrst barv trikotnikov. Oni so pač imeli trikotnik; lahko bi
dali tudi kvadrat. Na prsih274 je bilo prišito takšno blago, kamor je bila vtisnjena številka
namesto imena. In jaz sem napisal to »knjižko« ravno zato. Oziroma mi je to rekla italijanska
založba, ker, češ, da ravno o vas, o rdečih trikotnikih, ne pišejo in da pišejo samo o Judih.
Samo Auschwitz in tako naprej, ne. No, so rekli, dajte napisat tako »knjižko«, da bomo mi
tiskali žepno izdajo, da bodo ljudje vedeli. (Kako ste dali naslov tej »knjižki«?) »Triangoli
rossi« … To pretipkuje naša Nadja prav zdaj v Trstu na »kompjuter«. (Torej ta knjižica še ni
izdana?) Ne. Založba je rekla, dajte to vi napisat, potem bo to šlo pri nas takoj v uporabo v
žepni izdaji … kar bo tudi malo stalo … kakšnih 10 ali 12 €. In to je ravno razlika; na eni
strani taborišče, kjer si bil zaprt ne le ker si bil proti … če so našli človeka, ki je bil
organizirano proti nacizmu, tistega so likvidirali; ga niso poslali v taborišče. Tisti pa, ki je bil
organiziran in je skušal delali reklamno propagando proti, tistega so poslali v taborišče.
V zadnji knjigi dr. Tatjane Rojc z naslovom Stoletje Borisa Pahorja ste opisali zgodbo, kako
in zakaj so vas poslali iz zapora v taborišče. Tam opisujete tudi prizor, kako vam je sestra
prinesla cigarete …
BP: Ja, ja … to je tam, kjer govorim o cigaretah.
O tem govorite tudi v Nekropoli in Spopadi s pomladjo …
BP: Ja, glavno je s tem povezan tisti prizor [opisan] s kosom kruha, takoj kot pridem v
Dachauu, zaradi tistega mehkega puloverja … V Nekropoli se s tem obtožujem, da sem dal
cigarete za kos kruha. To je na koncu Nekropole, ja. Ampak, stvar je taka, da želim opisati
tiste cigarete mimo glavne teme. Glavna tema je, da so oni hoteli te ljudi … pravzaprav so
hoteli nas kaznovati zato, ker smo bili proti in smo zato morali delat, dokler je še kdo stal
pokonci. Kadar ni več stal pokonci in je padel na tla, so prišli in ga nesli, da je ležal dokler ni
umrl, ponavadi zaradi driske, zaradi razmer … To je bila kazen zato, ker smo bili proti.
Medtem ko Jud je šel v taborišče, ker ni naredil nič, ampak samo zato, ker je bil Jud. To se
pravi, če naredimo primero kot sem jo naredil jaz: njim se je hudo zgodilo zato, ker kot Jud je
prišel v transport, so mu naredili kot da ga okopajo, a so ga s plinom uničili in je šel v zemljo
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Mišljeno je na oblačilu.
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oziroma je šel v pepel in kot tak v zemljo … saj razumeš, kot pepel; medtem ko nas
deportirane političarje, so okopali, dali par cunj in potem si moral poleti ali pozimi, v mrazu,
v dežju, v snegu stati na apelu po eno ali dve uri, skoraj napol nag, in ko je končal apel si
moral iti delat. Lačen. Se pravi, da je človek umiral vsaki dan nekaj … da je potem šel v grob.
Nemci so imeli ta sistem, da si moral plačat s svojim delom, s svojim trpljenjem za kazen, ker
si se jim uprl. (Ta napis Arbeit macht frei, delo osvobaja (človeka), ki je bil v taboriščih, npr.
v Auschwitzcu, vi ste …) Ta napis je bil tudi drugod, ne samo v Auschwitzcu. (Ja, tudi v
taborišču Dora, Bergen-Belsen, Dachauu … vi ste…) Ma to tudi tisk vedno pravi –
Auschwitz. Tisk pravi kot da bi samo Auschwitz. Jaz poznam najmanj dvanajst taborišč, ki so
imele svoje depandanse … po 70 depandans. Tudi Dachauu je imel svoje depandanse. V tem
smislu, in to je malokdo omenil, - jaz sem parkrat omenil, a ljudje ne pazijo, kaj rečeš ; Arbeit
macht frei je pomenil v začetku nekaj drugega kot potem. [Taborišče] se je rodilo '33-leta,
kadar je prišel nacizem na oblast. Ko se je rodilo taborišče, se ni rodilo takšno kakršno je
potem nastalo. Človek je delal notri, ampak je delal Arbeit- macht-frei. To je pomenilo, če boš
ti dobro delal, če ti bo to, da so te noter zaprli, koristilo, zato, da bi bil nekako podložen »naši
komandi«, našemu nacističnemu vodstvu, potem bomo »mi« videli kako boš s svojim delom
zaslužil, da se boš tudi osvobodil. Od začetka. Od začetka so imeli Nemci tudi piskerje iz
opeke, zato da, če eden umre, slučajno, v taborišču, da potem zberejo pepel notri v vazo, da
lahko nesejo [oz. pošljejo] domov. Tudi v N-S se vidijo še danes lončki opeke. Kadar pa so
Nemci začeli okupirat druge dežele in so imeli taboriščnikov kolikor so hoteli, je tisi macht
frei tam ostal bolj tako … Bolj v ironijo, pravzaprav. Ampak v začetku ni bila ironija. In
nemški pisatelj, ki je bil v taborišču in so ga potem osvobodili, - zdaj se ne spomnim imena -,
ker se je lepo obnašal. To se malo omenja, a prvo taborišče Dachauu, potem je sledil
Buchenwald in potem vse depandanse, oni so rekli komando; to je bil kot en majhen Dachauu,
kako bi rekel … (podružnice). Na primer, komando Dachaua je bil Natzweiler-Struthof.
Dachauu je bil tu pri nas, v deželi Bavarski, na tej strani Evrope. Medtem ko NatzweilerStruthof je taborišče v Vogezih, na drugi strani Nemčije, na meji s Francijo. Vsa ta daljava od
Bavarske do Vogezov je bil teritorij, ki je bil na razpolago Dachauu za svoje podružnice. Prav
tako Buchenwald. Eno tako majhno taborišče je bilo tudi Dora, ki se je potem razširilo in
postalo pomembno. Tam je umrlo 20 tisoč ljudi, v tistih galerijah. Bilo je pod Buchenwaldom.
Ta taborišča, Buchenwald, Dora, Natzweiler-Struthof, Mauthausen, poudarjam, ker so imela
druga taborišča pod sabo podrejena, kjer se je človek večkrat slabše počutil kot v glavnem
[taborišču]. Tam so komandantje delali še bolj kruto [z interniranci] kakor v ta glavnem
taborišču. Normalno taborišče ni bilo taborišče krutosti. Je bilo taborišče dela in lahkote.
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Edino, če je kdo hotel zbežati in so ga ujeli, [potem] so ga obesili. Ali pa, če se je kdo hotel
upirati tam, ni hotel delat, potem so ga »namlatili«, so ga dali dva ali tri dni notri v zapor; to je
bila takšna zidna omara, kakor so dali tudi mene v Trstu. Tam so mu dali jesti enkrat na tri
dni, dokler se ni pokoril, potem so ga zvlekli na polje delat. Marsikdo je šel tudi na oni svet na
ta način … kadar ni znal prenesti zapora v taborišču. (Torej, mislite zapora v zaporu.) Ma, kot
mučenje samo v taborišču ni bilo na dnevnem redu. Mučenje je bila policija, dokler nisi nekaj
svojega povedal, potem v taborišču si se moral držati reda. Vstati ob tisti in tisti uri, delat do
tiste in tiste ure, pol ure si imel za pojest tisto »brozgo« kar je bilo za kosilo, potem zvečer en
kos kruha in do drugega dneva nič. To se pravi, da po-tem je bil [interniranec] prost. Je bil
lahko samo lačen in je čakal do naslednjega dne.
V svoji družini sem imela primer taboriščnika, ki ni želel po povratku iz Mauthausna govoriti
o tem dogodku, če se lahko tako izrazim. To je bil pranono Andrej Močnik. Vemo zelo malo, le
toliko kolikor je povedal v zapisniku pri vlogi t.i. borčevske penzije. Povedal je, da se je ves
čas taborišča opominjal le to, da ko je bil najbolj shiran, utrujen, izmučen, - po prihodu
domov je imel 38 kg -, sem samo vedel, da ne smem pasti na tla; samo to sem se opominjal
ves čas prenašanja težkih železnih kosov. In tudi nikoli ni jedel ostankov hrane iz smeti, ker se
je bal okužbe in videl, kako so se ljudje dejansko tudi okužili in posledično umrli. Moja nona
Matilda se spominja, kako se ga je po prihodu leta 1943, - prišel je predčasno domov: zakaj
ne vem, a se moram pozanimati še pri sorodnici, ki ima ta dokument, morda tam natančneje
piše -, kako mu je kot otrok šla naproti po klancu v Desklah navzdol in se ga, ko ga je
zagledala v shiranem stanju, pri čemer ga je podpirala žena, moja pranona Matilda, ker sam
s 38 kg ni mogel prehoditi strmejšega klanca. Kasneje so ga držali v sobi, stran od kuhinje,
ter mu tudi niso smeli dati jesti toliko kolikor bi normalen človek lahko pojedel, pri čemer se
je zelo razburjal in pravzaprav izživel vso jezo nad stanjem v taborišču post-travmatično, ko
je že bil doma. Čeprav so bili priskrbljena družina, s hlapcem in konji pri hiši, jim Andrej po
vrnitvi iz taborišča ni pustil lupljenja krompirja, češ da zametujejo hrano po nepotrebnem in
je preverjal smetišča, tako da je morala njegova žena na skrivaj lupiti krompir oziroma
pripravljati hrano, kar je kazalo na neke znake post-travmatičnega strahu pred stradanjem, ki
ga je prevzel v Mauthhausnu.
BP: V Mauthausnu, če so padli [delavci] skupaj, so jih dali ležat v revier oziroma v tisti blok,
ki je bil za bolnike. In tam je ležal … Redko kdaj je, če so bili naši bolničarji, - jaz sem bil
tudi bolničar -, če smo ga poznali in smo ga hoteli nekako rešiti, smo mu dali ležati tam pri
nas, vsaj da je bil zaprt notri, tako da ne bi ležal v kakšni baraki, kjer so dali [bolnike] kar na
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vrh ali pa spodaj, da jih zmečkajo [drugi bolniki], če ni močen; mu kradejo kruh. Tako je bilo
potrebno da dobimo eno posteljo; no,ni bila postelja, bolj en prostor zanj, kot [podobno]
en[emu]»štrmac[u]«, ki je bil za Nemca, - ti so se branili do konca, da niso prišli -, v tem
primeru so takega imeli za kot pravi on, da se je pazil, da ni padel skupaj. To pa zato, ker
mogoče je bil v kakšni depandansi, kjer je bil Nemec, ki je vse to dirigiral, in so pošiljali take,
ki so padli skupaj, recimo po 20 ali 30 [izmučenih internirancev], v Bergen Belsen, kakor
[ho]češ 'pojdi umret tja', da so se te rešili. Jaz sem bil v šestih oziroma petih taboriščih, ker
sem bil v Dachauu dvakrat, a ko smo prišli iz Dachaua v Alzacijo, to se pravi na drugi konec
[Nemčije], kamor so nas poslali delat v zapuščeno tovarno, ki je bila skoraj pri tleh, kamor se
je šlo kar s ceste notri, tam so šele začeli nekako pripravit [taborišče], da bo pravilno
funkcioniralo. Potem smo hodili delat peš hoje v predor, v coklah in v snegu. Tam je bilo
taborišče še zelo neurejeno in v začetku so imeli posredi [hale] plohe, - tam smo videli še
stroje, ki so ostali notri, ker niso še zvozili vsega proč -, ki smo jih vzdignili [tj. plohe] in tam
je tekla voda in smo se umivali in hodili na stran v tej baraki. To je bilo primitivno. Kaj so
naredili potem ne vem, ker sem tam zbolel in so me peljali v taborišče 50km bolj visoko od
Strasbourga; tako da sem tam dve taborišči obiskal. Ampak povsod, kjer sem bil v taboriščih,
ko so omagali, so jih pustili ležat, dokler je bil kdo živ. Tistim, ki so omagali, ponavadi niso
dali niti hrane več; niso bili zmožni niti da bi jedli hrano, edino, kakor je bil vaš primer, da so
mu dajali po žlicah, da so ga pitali, da mu je spet začel funkcionirat organizem. To je zapisano
v eni francoski knjigi, ko je neka pisateljica opisovala, kako je rešila svojega bivšega moža.
Ne vem, če je bilo to prevedeno v slovenščino. Antelm. V italijanščino je prevedena, ker je to
ena glavnih francoskih knjig in mene primerjajo z njim. To bi bilo nekako v prevodu
»človeško pleme«. Ta pisateljica ga je ukradla v Dachauu po osvoboditvi. En mesec potem,
ko so osvobodili Dachauu, sploh ni smel nobeden ven in so morali vsi ostati notri, dokler je
tifus bil neškodljiv, da se ne bi okužili še drugi. To kar opiše v knjigi, to traja precej strani
notri, kako so se rešili. Potem, ko je bila ta knjiga napisana, je umrl. Moj prijatelj zdravnik [iz
taborišča], eden je živel šest let, drugi je živel sedem ali osem let [po osvoboditvi iz
taborišča]. (Mislite Andréa, ki ga opisujete v knjigah in je umrl 1957?) Ja, eden je bil Jean;
tisti, ki me je naredil za tolmača. Potem je André. André Ragot. On je napisal knjigo kot
zdravnik in ko sem jaz izvedel, da je umrl, je bila to že peta izdaja [oziroma ponatis]. In kot
zdravnika sta oba ta dva moja prijatelja. No, in njega so poslali tudi v Dachauu. On je pisal
celo o Prešernu, pisal o slovenski literaturi. Mi smo imeli neko priložnost v taborišču, da smo
se pogovarjali malo zvečer. Ob peti uri je bil ponavadi kruh, potem pa je bil ukaz za iti spat ob
osmi uri; če je bilo urejeno taborišče tako kot je bil Dachauu. Ampak, to kar vi govorite o
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vašem, to je verjetno bilo na slovenskem delu Mauthausna, ki je bil tako slovenski kot
avstrijski del, ampak slovenski del je bil na Ljubelju. Ljubelj je bil na slovenski strani in
povezan z Mauthausnom na avstrijski strani. Takrat so delali na obeh straneh predora. Ta vaš
sorodnik je verjetno bil v neki depandanski Mauthausna, kjer so mogoče delali v rudniku, če
je bil pa prav v Mauthausnu je bil v tunelu. Francozi imajo o tem taborišču en roman,
pripoved o življenju dela v tem tunelu; ta francoski tekst ima naslov prav Tunel. Ogromno
Francozov je bilo notri, ki so se proti koncu [vojne] povezali s partizani in imeli dobro
povezavo. Nekateri francozi so bili celo partizani, če se ne motim. Ko so Nemci videli da je
vse že končano [tj. konec vojne], so nekateri začeli bežat in so se reševali z begom, ker niso
želeli priti partizanom v roke, Francozom ali pa zaveznikom. No,ampak precej je bilo v
taborišču organizacij, ki so skrbeli za bolnike. Deloma, sicer, ker ni bilo lahko skrbet. Bolj
moralno podporo so imeli.
Začela sva sicer s to nosilnostjo zla, potem prišla na taboriščne okoliščine, ampak, kaj pa
menite, kaj je bila banalnost v tem totalitarnem režimu. Kako bi vi to banalnost zla opisali
preko vašega pojmovanja? Mislim predvsem v tem, kako vidite to zlo, ki je pričujočno v svetu,
ki naj bi bilo po svoji naravi naravnano od življenja k smrti, tako-rekoč v naravno danem
prostoru, medtem ko je v taborišču, kot umetno zgrajenem prostoru, vsiljeno v naravnem toku,
prostor, kjer poteka življenje za smrt.
BP: Hja, to bi rekel, je Heidegger. Človek, ki naj bi bil rojen za smrt. V tem pomenu bi rekel,
da je diskvalifikacija nasploh, če vzamemo vrednoto življenja. S tega vidika ne morem
drugače razlagat kot da je na tem mestu [prisoten] človeški absurd, ki prihaja do tega, da
prisili človeka, da je vsak dan pripravljen na smrt, s svojim delom, s svojo lahkoto in strahom.
Ker strah o smrti živi vsaki dan, ne le takrat ko začne [taboriščnik] pešati. Že sama lahkota je
to. Pomojem je to težko razlagati oziroma dati temu neko razlago. Je bolj dejstvo ali
konstatacija. Oziroma doživljanje. Doživljanje tega kar je postavljeno na glavo, kar [oziroma
na mesto česar] bi morala biti od človeka neka ustvarjalnost. [Kjer] Bi moralo biti neko
veselje življenja. Za nekatere tudi je življenje veselje. V tem primeru pa ima življenje vsako
minuto posvečeno smrti. Tudi ne v smislu Heideggra in filozofije gre pri človeku rojstvo za
smrt. Tukaj je dejansko tako, da se je vsaki dan umiralo. To je umiranje, ki traja.
Vi mi boste na podlagi tega znali verjetno neposredno povedati, če razmišljamo, da se nek
mlad človek ali pa nek odrasel človek zbudi zjutraj v prostoru, ki ni koncentracijsko taborišče,
verjetno ne zavestno premišlja o tem, da bi lahko danes umrl; vsaj običajno ne. Gre bolj za
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nek potek smrti, ki gre čez to mišljenje; kot da gre smrt preko. Ampak taborišče ni več ta
prostor, da bi na ta način lahko razmišljali, ali pač?
BP: Da, to prvo je normalno življenje. Ampak v taborišču ne moremo več tako funkcionirati
normalno.
No, to me zanima, ker pri Agambenu, kjer citira Levija, pravi, da so igrali Sonandkomand, pa
tudi ostali taboriščniki, z esesovci nogomet. Torej, nekaj tako običajnega kot je igra
nogometa, se običajno ne zdi da sodi v prostor taborišč. Kako je ta, da tako rečem, normalni
dogodek bil doživet v prostoru kot je taborišče? Ker Agamben pravi, po Leviju, da se jim je
zdel ta dogodek tako običajnost, da so se privadili že na misel, da je taborišče lahko normalen
prostor, ne pa prostor, kjer se dogaja ta morija. In da so morali vsake toliko koga ustreliti ali
»zagnati« krematorijske peči, da so se ovedeli, da to je vendarle prostor, ki ni »naravno
običajen«. Ali je sploh mogoč občutek »privadenja« oziroma tako imenovane normalitete v
prostoru, kjer je nasilje prisotno?
BP: Človek se privadi, v tem smislu, ja. Recimo moj primer, ko sem enkrat postal prevajalec,
oziroma, ko sem hodil z norveškim zdravnikom, ki ni znal jezikov razen nemščine, in sem
malo pomagal. On je narekoval, jaz pa sem pisal, kar je narekoval o boleznih. Eden je imel
lahko vse bolezni tega sveta in je en mesec potem, ko je on to narekoval, tistega človeka že ni
bilo več. Glavna je bila izčrpanost, pomanjkanje vseh elementov, kost in koža in tako naprej.
Ko je bil organizem še kolikor toliko normalno razvit, je rekel samo npr. vnetje pljuč,
pomanjkanje prav[ega] izločanja urina. V tem smislu, da sem živel notri v baraki, s tem
zdravnikom in poročal tako kakor zdravnik kakor zdravnik piše oziroma narekuje, tako kot v
navadni bolnici, ko zdravnik zjutraj opravi preglede in reče, dajte mu to in dajte mu ono …
tam ni bilo kaj dati, ker nismo imeli zdravila, razen aspirina in karbona oziroma oglja; v
glavnem je bilo le za obvezovanje ran in alkohol ter mazila. Ampak, jaz sem živel na tak
način veliko bolj normalno življenje kot so ga živeli tisti, ki so hodili delat v kamnolome,
prišli vsi izmučeni nazaj in komaj čakali, da se bodo usedli, pojedli [tj. tisti kos kruha]. Tisto
opoldansko so dobili tam, tisti v taborišču pa so dobili tukaj. V tem smislu je bilo podobno
normali, če nisi bil izmučen in si živel v zaprtem prostoru in delal nekaj kar ni bilo težavno. Si
se vdal v neko normalno, čeprav si bil ob dimniku, ki je gorel noč in dan ali je dišalo po
sežganem ali je bila luč ponoči zgoraj nad dimnikom. A človek se navadi tudi na smrt. To
drži. Niso igrali samo kapoti [nogomet], so ga igrali tudi taboriščniki. V Dachauu, se
spomnim, so igrali nogomet. Kakor je bila javna hiša. V javne hiše so hodili kapoti in tisti, ki
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so normalno jedli in ki jim je organizem kolikor toliko normalno funkcioniral. Če je hrana
bila; glavno je bil krompir, ma, če si ti dobil opoldne tiste tri četrt litra ali kolikor je bilo
namenjeno in je bil tudi krompir [notri], potem je mogel želodec nekaj časa prebavljat tisto,
medtem ko drugi, ki je krompir videl od daleč ali pa ga sploh nisi videl, ker krompir je bil
navadno proti dnu in v tisti posodi, ko je zajemal odzgoraj, ni pomešal odspodaj, da bi prišel
na vrh [krompir]. Tisto spodaj je pustil, da je bilo za kapote.
Razmišljala sem o tem, kako je ta normaliteta bolnišnice, - vi omenjate v Nekropoli, da ste
imeli nekakšen kvazi-tečaj anatomije -, sploh idejno postavljena v takšnem prostoru, ki nima
ravno funkcije zdravljenja, ampak dela in uničevanja. Gre za nekakšen paradoks.
BP: Tisti tečaj, ki smo ga mi imeli, - tiste, ki so nas potem poslali v Doro -, ni bil taboriščni
tečaj. Tisto je naredil dr. Arko, ki je bil kirurg v ljubljanski bolnici, on nas je zbral skupaj in
rekel, dajmo pogledat, kakšno je naše telo, da boste vedeli vsaj nekaj o teh organih. On je
potem šel tja, kjer je bil dr. Blaha, Čeh, tam je interniranca pogledal kaj je imel, poleg tega
lahkote in izmučenega telesa, a to je bilo narejeno vse bolj tako površno. Mi, ki smo prišli iz
Natzweilerja v Dachauu, - sej to ste brali, o tem tudi pišem; tudi tam so nam dali neke cunje
nove -, je že ležalo [trupel] ob braki, cela vrsta tistih z odprtimi in sešitimi telesi. Točno ne
vem, recimo enih osem, devet mrtvih, a so bili že pregledani in zašiti, to se pravi, da je malo
študiral, kakšne bolezni je imel. Ta bolničar zraven je to doživljal kot v navadni bolnici.
No, saj ta moment me zanima. Kako je mogoče, da v nekem taborišču, kjer je funkcija, da se
človeka izmuči in je vse naravnano tako, da bo nazadnje tudi umrl, vstopi ta moment
»reševanja«; ta dovolitev bolničarstva, oskrbovanja, zraven krematorijske peči?
BP: Jaz pravim takole, tisti človek, ki dela znotraj, ki ne dela težko, da se ne muči, kakor
recimo Levi, - on je delal, kar je delal po svojem poklicu, ma je nekje sedel -, on se je počutil
v praksi pri delu, se je počutil krivega, da dela za nacizem, ampak to mu je reševalo življenje.
To da je delal in delal v zaprtem prostoru, da tisto kar je pojedel ni izrabil, da je bil zunaj na
mrazu in je šlo po pol ure ven, kakor da ne bi jedel nič. Če si imel srečo, si lahko kosil v miru,
notri v baraki, kakor sem imel mir tam v hribih. Potem, ko sem šel v Dachauu, nisem imel več
nič. So me dali v barako karantene, zato ker so se bali da bo tifus. In praktično so me morali
moji Slovenci, verjetno ti od Kocbeka, se pravi od krščanskih socialistov, ki so imeli dobre
službe, ker so znali nemško, ki so bili malo kulturni; eden je bil tam pri sprejemanju novih,
drugi je bil tam pri pošiljkah, kam so šli ti in kam bodo šli oni, tisti so delali kakor v
navadnem uradu. Enkrat, ko sem enega od teh srečal, in sem rekel, da je bila tam smrt, je
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rekel, kakšna smrt? Me je vprašal, kakšna smrt, ker njemu je bila tista smrt, kakor v navadni
bolnišnici. Če si ti v bolnišnici danes, zaradi kolena ali zaradi pregleda, ti ne veš, kaj je spodaj
v kleti, koliko je tam že mrtvih, razrezanih oziroma odprtih itn. Ti živiš svojo bolezen. Po
operaciji bo trajalo 15 dni, potem te bodo poslali v sosednjo sobo. Mene so operirali na
želodcu in sem bil en mesec notri, potem greš domov. Kaj sem jaz kontroliral, koliko jih je
bilo spodaj v kleti [mrtvih].
No, saj ta moment me »matra«; ko človek ve, da je v koncentracijskem taborišču, verjetno so
vedli, - zdaj, ali so tudi videli, to je druga zadeva; kakor vas je recimo vaš kolega to vprašal,
kakšna smrt -; eni so očitno to dojemali bolj posredno, so to samo slišali, drugi so to
neposredno vedeli.
BP: Vedeli so gotovo, samo človek misli … Tudi če tega ne misli, ampak živi, češ, saj se bom
tega rešil. Tudi mi tukaj danes nekje mislimo, da se bomo smrti nekako rešili, na en ali na
drug način. Ali s starostjo ali z nekim dobrim zdravjem, da se bo to zgodilo čim kasneje. Ne
more človek vsaki dan, recimo pri nakupu enih čevljev, - danes sem recimo hotel kupit en par
hlač, ma jih nisem kupil, ker bi jih moral odrezati spodaj, ker so bile predolge, tukaj bi moral
dati ožiti, ker sem suh, in sem si rekel, ma komu bom to dal zdaj tu delat, kateri šivilji. Bom,
ko bom šel okoli 13-tega domov, to je čez približno štirinajst dni, si bom kupil v Trstu, vem
točno kateri šivilji bom dal, mi bo zmerila itn. Ampak, v taborišču je ista štorija. Je ista
pesem. Se pravi, človek se navadi na vse. Se navadi, da mora vstat ob tej uri, da se dobi
namesto ob tisti uri zajtrka malo črne kave brez sladkorja, kruh, ki so ga dali zvečer oziroma
popoldan, kakšen krat se je dalo spravit kakšen košček kruha, ampak poredkoma, da se je tisto
spravilo. Se je moralo čakat do kosila, da se je dobilo tisto recimo temu enolončnico, na
podlagi krompirja ali pa redkev. Edino, ko je bilo toplo, a v hribih je bilo zmeraj hladno, - ne
samo na jesen in pozimi, tudi pomlad je bila hladna do maja meseca -, potem je segrelo sonce,
potem je bilo že življenje. Ampak, to vprašanje, češ, kako in kaj, je, tako pravijo skoraj vsi, ki
so se rešili, da ima človek občutek krivde. Imajo občutek krivde, ker njihova rešitev pomeni,
da se mu ni tako usodilo ali da se mu je tako reševalo, da je dobil eno mesto, kjer je lahko
kolikor toliko se privadil na to, da je bil bolj lačen kot sit, da je neko delo delal, ki
navsezadnje ni bilo tako težko, da ga ni uničevalo, da se mu ni naredila neka rana, od katere
se mu je potem to zagnojilo. In rane so bile odvisne od tega, kaj je človek jedel. Oziroma od
tega da, če od tistega kar je pojedel, kar je bilo res malo, se je izkoristilo,ker je bil na miru; ali
pa tisti, ki je jedel tiste pol ure, ki je bil prost in je potem moral lopato vzeti v roke ali k stroju
ali nosit kamne v kamnolomu, je bilo tako kot prej [pred obrokom]. Torej, se pravi, precej je
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bilo odvisno od tega, kaj je konkretno človek počel, Jaz bom rekel, da dosti je bilo odvisno, če
je človek delal v zaprtem prostoru. Že to je bila neka obljuba, da mogoče ne bom šel oziroma
da ne bom postal skelet. Da je možno, da se bo njegov organizem nekaj reševal.
Ko ste omenili sedaj ta zaprti prostor; ta distinkcija zaprtosti ali ujetosti … Ali se je človek v
koncentracijskem taborišču, ko se je navadil, privadil na določeni ritem, lahko počutil
zaprtega ne pa tudi ujetega?
BP:To je zelo dosti odvisno od tega, kakšno je bilo njegovo telesno počutje. To da je bil zaprt,
da ni mogel nikamor, da ni bilo rešitve z nekim begom, je bila konstatacija vsakodnevna. To
se je navadil že prvi teden, ni bilo kaj se učiti. Da se je počutil ujetega … Pomojem je to
[odvisno], kaj je v taborišču počenjal. Jaz sem imel vtis, sem nečemu koristen. Dobro; sem v
taborišču, tu ne bom ravno veliko pomagal, ampak vsaj možnost imam, da nekaj pomagam,
da nekaj koristim. Pri tolmačenju, da vsaj tisti človek, ki ne zna nemško, pove kaj čuti. Da
nekako ima poslušalca, ne da govori v steno. V tem smislu je gotovo tolmač koristen.
Kaj je pogoj za neko zaznamovanost, glede na izkušnjo, ki ste jo imeli in kar ste tudi pravkar
omenili, da je vsak posameznik bil odvisen od svojih okoliščin? Oziroma, kaj je prenos
človeka, da bi razumel drugega, na primer taboriščnika; ali je sploh to mogoče? Ker vi toliko
pišete o tem, pa se zdi tokom stoletja ali, če vzamemo od druge svetovne vojne naprej, da se
stvari ne spreminjajo v funadmentu.
BP: Ja, tukaj nimate kaj. Nimate kaj razumeti drugega, ker ta ideja o drugem je že v
evangeliju, bi rekel nekako takole, vse zapopadeno. Ta drugi je tvoj »bližnjik«. To govori
Jezus, »bljižnik«, da ne spada [le] v tisto vas, kjer živiš ti, da ne spada v tisto družbo, kateri
pripadaš ti, »bližnjik« je vsak, ki ima neko potrebo. Se pravi, kaj je treba nekega »bližnjika«
spoznavat v taborišču. Po mojem je le, da če mu lahko pomagaš, mu pomagaš; to je tvoj
»bližnjik«. Da mu ne otežkočaš življenja, s kakšno svojo … ne vem, kaj bi lahko počel. Mu
sitnaril lahko.
Mogoče sem bolj mislila za to občutje. To je vezano na neko izkušnjo, ki jo je težko
posredovati drugemu.
BP: Ja, ma to je povojno življenje. Lahko posredujem ali ne posredujem in tako naprej. Ma v
taborišču, kaj hoče on … edino pomaga lahko drugemu, ma razumeti nekoga drugega, da če
veš, kaj je to hudo in če on tega ne more trpet, da ne more sprejet, da mu damo solidarno
razumevanje, drugo ti ne ostane drugega. Da ga podpreš, kadar ne more hodit od izmučenosti,
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to so počeli nekateri, tako kakor oni, ki niso hoteli pasti … Čeprav pasti na tla, ni vedno
pomenilo … [konca]. Če je bil transport od enega taborišča k drugemu in da je bilo treba
hodit in da je obležal, tistemu so ponavadi dali en strel, da tam ni zmrzoval, trpel in potem so
šli naprej po svoji poti. Niso ga niti zakopali, če niso imeli časa. Če so imeli čas, so ga
zakopali. Ampak drugače v taborišču je obležal in obležal tam, dokler je bilo še kaj mokrega
v njem, je bilo telo živo.
Vprašanje, ki se na to navezuje je ravno pomoč drugemu, vendar v neki nemoči. Sicer se to
navezuje na širši vidik, ni samo koncentracijski vidik, glede na politično delovanje, ki se je
vzpostavilo po tem izkustvu, morda bolje rečeno vedenju, kaj je prinesla druga svetovna
vojna, kaj je bilo koncentracijsko taborišče in vse te morije … Te razmere, ki se kažejo v 21.
stoletju, katero postaja kot nekakšna ekspanzija političnega brez političnega, celo brez
občutka, da so taborišča, kot da se vojna ne dojema več kot vojna, - če samo pogledamo, kaj
se zdaj dogaja v Gazi, na vseh bližnjevzhodnih območjih -; kako vi, ki ste videli 20. stoletje v
nekakšnem zaobjetju, dojamete sporočilnost političnega. Če drugače rečem, kaj je vsiljeno
skozi to politično danes?
BP: Hja, o tem pišejo zdaj knjige; vas zanima moj vidik?
Ja, mene zanima vaš vidik, ker ste videli 20. stoletje skoraj v celoti časa.
BP: Jaz vidim to tako, da človek ni imel od tega spoznanja 20. stoletja nobenega pravega
razumevanja o tem kaj se je dogajalo in živi na način, kakor češ, kar je bilo je bilo, ampak se
tiče tistih ljudi, ki so takrat živeli. Zdaj se je življenje spremenilo, imamo drugačno življenje
… Bi morali vsaj presojat, dajmo uredit življenje, da bomo življenje izboljšali, medtem ko v
bistvu samo čakajo, da bodo našli nekega rešitelja nekje; na žalost, ki ga ni nikjer … Ponavadi
taki rešitelji nastajajo tako, da imajo potem diktaturo, samooblast. Ponavadi se pojavljajo v
tem smislu, dajmo narediti red. Imajo zelo radi red. Zelo radi se zagovarjajo na domovino in
tako naprej. Kar imajo tudi prav, da govorijo o domovini, a ne tako, da boš zaradi svoje
domovine druge domovine zafrkaval oziroma se imel za boljše, bolj inteligentnega. Človeško
uničevanje [iz 20. stoletja] bi moralo biti vir nekega pouka, pa ni ne. Če imajo ljudje tu pa tam
tak vtis, da recimo zdaj slavijo prvo svetovno vojno … slavijo, kakor da bi to bilo vrednega
nekega posebnega spoštovanja … Spoštovanja, ja! Spoštovanje za vse, ki so umrli, za vse
milijone ljudi, ki so to plačali s svojim življenjem. Ampak, da se to zdaj slavi in da se
ocenjuje in slavi tiste ljudi, ki so takrat umrli, tako kot da se tebe, ki to slaviš, to ne tiče, razen
tega da si se zdaj ti tega rešil … to bi se moglo dotikat tebe, te družbe, zato da ta družba bi to
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razmerje do unih, ki so trpeli, imela neko spoštovanje, aktivno spoštovanje, v stvari do neke
družbe, ki ne bi bila indiferentna do tega kar se je dogajalo. Medtem ko je indiferentna.
Nasprotno, kajne? Saj tudi danes, če je le mogoče, nekako predvsem vlada koristolovstvo.
Vlada denar oziroma vlada interes, kapitala. V tem pogledu so imeli komunisti prav; to, da je
vse odvisno od kapitala in vse odvisno od tega. Gotovo, da so imeli prav, ampak njihovo
reševanje … kaj je naredilo iz tega. Naredili so eno državo, Sovjetsko zvezo, v kateri so ljudje
umirali na milijone, bili v taboriščih ne samo v zaporih, zato da bo ta družba ustvarjala naprej.
Edino to, da je zmagala v drugi svetovni vojni, da so imeli na razpolago toliko ljudstva, da so
lahko pošiljali cele milijone v smrt. Ravno včeraj sem prebirala v Izvorih totalitarizma o tem,
kako je bila vodena ruska politika specifično v sklopu totalitarizma in kakšen je bil čas
vladanja Hruščova po smrti Stalina, ki naj bi prekinil s t.i. stalinizmom, kot nekakšen
neostalizem ali nekakšen post-stalinistično gibanje. Ja, to je res posebno vprašanje. Imate prav
… kaj se bo iz tega šele razvilo.
Imam še eno vprašanje, ki se navezuje na nekakšno kulturno »noto«, ki je bila v 20. stoletju
vzporedno pripeta na polje političnega, če že s političnim speta. Precejšno veljavo, »noto«, je
dala v začetku 20. stoletja, kulturna in narodna zavest Slovencev za izboritev priznanja
slovenskemu jeziku, kulturi, literaturi; pisanju in govorjenju v maternem jeziku, kar pomeni
da so slovenski kulturniki oziroma, konkretno vi ste to tudi naredili, izborili narodno, v
pomenu konstitucije slovenskega jezika, življenje vsem nadaljnjim generacijam, ki se jim
danes zdi avtomatično, da jim pripada k državljanstvu zraven. Imam občutek, da je ta »duh«
zamrl oziroma imamo kulturo brez kulturnega - zakaj je po vašem mnenju do tega prišlo?
BP: Mislite na to, da je zamrl čut, hja …
Če povem, kaj me je lansko leto najbolj presenetilo: konkretno vaš primer iz PEN centra. Da
so sprejeli vaš izstop. Gre za namero, torej to, da so ga »sprejeli« …
BP: Ja, saj se niso nič obrnili … Kakor da se ni zgodilo nič. No, to je ta moment, ki je v tem
vprašanju, ali kultura 21. stoletja nima več kulturništva, ali pa ga ima postavljenega na
drugačnih osnovah, če pokaže tak preobrat kaj je vrednota v kulturi, kot kaže dotično
»sprejetje«. Jaz sem čakal, da izstopi Drago Jančar in tudi je izstopil, ker on je bil takrat za to,
da pride Janša v PEN klub kot kulturni, ker takrat se je bojeval za svobodo, za Slovenijo … in
tako naprej, in to zaslugo je imel. To so mu priznali in mu priznavajo tudi danes. Danes ga iz
PEN kluba mečejo ven. Ker naj bi to spadalo v tisti sklop antijanševe politike. In zato mečejo
ven, ker da naj ne sme na noben način pozitivno reševat predsednika vlade. In to je bila ta
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ideja. Da on ne sme biti zmagovalec kot predsednik vlade, ampak vse narediti, da se ga vrže.
To je bila tudi demonstracija na cesti, čeprav so rekli ta mladi, ne mi ne gremo v tem smislu,
mi gremo zaradi družbe, da se je družbo spremeni. To je bil lari fari. Nekateri so bili mogoče
ja. Ampak v bistvu takrat partija ni imela druge solucije, kot da se pokliče tisto komisijo, da
se pregleda, če je kje kakšen denar njegov, ki se ne more razložit zakaj ne. To se pravi,
komisija na eni strani. Vsi tisti, ki so poklicali komisijo, so vsi po vrsti takoj odstopili, da je
nekako bil sam. To je bilo vse organizirano, kakor je organizirano to njegovo kadrovanje. Jaz
sem ravno danes pisal, da najbolj preprosto bi bilo, da če oni ne znajo rešit vprašanj, naj ga
pustijo pri miru, dokler ne bodo reševali tako, da najdejo eno krivdo, jasno, in ga takrat
obsodili. Zdaj, če ti tiste krivde jasne ti ne znaš povedat, - ta in ta krivda je bila -, ga ne moreš
zaradi dvoma o dokazu njega držat v zaporu in kaznovat za vse kar mora plačat. To se pravi,
da to ni sodstvo. Ja, tu je res ta problem. Ja, pa je problem to. Da se sodniki ne morejo
odločit; odločit, ker nimajo jasnega pojma, ali je dobil denar ali ni dobil denar oziroma ali je
bil zraven ali ni … Tukaj smo sicer zdaj že v širši … Lahko tudi, da je bil. Jaz ne rečem, da ni
bil. Ampak, če mu ti ne dokažeš … lahko, da je bil od začetka in rekel, dobro, mi boste dali
nekaj, lahko da je rekel, ampak, če mu niso dali, če mu ne dokažeš, ga ne moreš obsodit, zato
ker je rekel, ja, mi boste dali tudi meni.
No, mene je morda frapiralo to, da so, če gremo pred to sodbo, se pravi, po nekakšnih
stopničkah, ki so se gradile do te ekskalacije letošnje sodbe, da so v PENu »sprejeli« vaš
izstop. Torej, vam, ki so vas priznavali za javno in priznano osebo v kulturnem prostoru, kot
pomembnega slovenskega pisatelja, so vas spoštovali, hvalili itd., na koncu pa sprejmejo vaš
izstop brez »vsega« … tukaj zaznavam en poseben kulturni preobrat. Malo me je spomnilo na
Kocbekov primer.
BP: Jaz sem rekel, če sem jaz v PEN klubu, jaz ne sprejmem, da boste vi kot PEN klubovci
nekoga metali ven; torej, zaradi Janše kot predsednika vlade, ki ga hočejo izrezat ven iz
slovenske družbe. Tega ne morem sprejeti. Če je tako. Pa je bil pred mano Jančar. Jaz sem
počakal, da je izstopil Jančar, ker sem vedel, da bo argumentirano. In je res, on je
argumentiral. In tudi posvaril, ne počenjajte tega kot PEN klub. Mi smo ga dali v PEN klub in
sem ga tudi jaz predlagal, je rekel Jančar, zaradi njegovih zaslug, kakor so tudi drugod v PEN
klubu nepisateljsko pomembni, ampak kulturno pomembni v PEN klubu, zato da branimo
svobodo pričevanja, svobodo odločanja. Zdaj, če ga zaradi tega mečete ven, jasno je, da
izstopim iz PEN kluba. In on je tisti dan izstopil. In potem so rekli, je izstopil Pahor in za njim
Jančar. Ni res, Jančar je izstopil prej. Jaz sem to dobil … je bila ravno pri meni ta gospa, ki mi
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kuha, in rekla, vam bom jaz dokazala, da je to že objavljeno, da je on zjutraj odstopil, pred
vami. In je res. Ona je prišla k meni zjutraj ob 8h in so kazali že neke prejšnje novice in pravi,
na podlagi tega nasveta, ki je dal Drago Jančar PEN klubu, naj se ne odločijo za to, in so se
odločili vseeno, on izstopa iz PEN kluba. In to sem čakal, da on na podlagi dokazov, svojega-, bom jaz izstopil za njim. Medtem ko so potem rekli, da je Jančar izstopil potem, ko
je Pahor izstopil. Če boste gledala poročila, boste videla, da ni res. Potem so izstopili tudi
drugi. Jaz bi rad to vedel, kdo vse je izstopil. Mislim, da je bilo celo nekje objavljeno na
internetu, bi morala to pogledati. Meni bi bilo všeč, da bi imel to dokumentirano v svojih
dnevnikih. Jaz sem zdaj zbral svoje zapiske za leto 2013, samo nimam tam zapisanega, da
sem izstopil iz PEN kluba, tega dne nimam zapisanega. Bi moral zapisati, kot pomemben
datum, danes se mi je zgodilo to in to … ampak, to kar sem do danes korigiral, nimam tega
podatka notri; morda bom to še našel, ker imam še nekaj strani za prebrat, ampak jaz sem imel
infarkt junija meseca in po infarktu nisem zapisoval nekaj časa.
No, samo še o priči vas bom vprašala, potem pa bova tale razgovor zaključila, ker sem vas že
dovolj namučila z vprašanji … Zanima me, kako ste razumeli svojo pričo v prostoru
taborišča, predvsem pa kako razumete svojo pričujočnost v svetu, ki je sprovedel takšen
prostor?
BP: Kako razumem svoj položaj … (nasmeje se) So ljudje, posebno v italijanskem svetu,
deloma tudi na Slovenskem, ampak posebno v italijanskem, ki upoštevajo to pričevanje naše.
Predvsem upoštevajo, da človek ne neha pričevati. To lahko štejem, da je to pozitivno.
Ampak, če to pričevanje ne pomaga do neke spremembe … Štefan Sedej, na žalost nam je
umrl za rakom, ki je bil recimo tako jaz v Dori v taborišču, sva se našla, sva imela iste misli,
on je rekel, da to današnje življenje ni vredno spoštovanja po 20. stoletju, ki je šlo za nami,
takšno kakršno je šlo. Torej, da mi po tistih preživetjih, po tistem taborišču, tako živimo,
kakor živimo. To ni sprejemljivo, namreč. Družba bi se morala upreti. Družba bi morala
zahtevati neko drugačno etiko in tako naprej. To sem jaz napisal že v Nekropoli leta 1967.
Tam sem rekel, ljudje bodo poslušali televizijo, bodo poslušali radio, bodo poslušali tiste, ki
jim bodo pripovedovali tisto, kar bodo hoteli oni pripovedovat in bodo skrbeli za svoje
sinove, da bo dobil pravo šolo, za hčerko, da se bo pravilno razvila, bi rekel, za svoj poklic,
tisti drugi, ki bodo vodili nekega vodstva svet, ga bodo vodili po svoje, bodo prikazovali
preko televizije, radia, to kar bodo pač hoteli prikazovat … in na nesrečo ravno tako se je
zgodilo. To je bilo [približno] dvajset let po vojni. Taborišče, ki sem ga jaz obiskoval, sem ga
obiskal dvakrat, enkrat deset let po vojski, enkrat dvajset let po vojski. In po dvajsetem letu
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sem se odločil, da bom napisal Nekropolo, ki je sestavljena iz stvari, ki so izšle prej.
Nekropolo sem sestavil na podlagi dokumentov oziroma doživetij oziroma prizorov, ki so bili
že prvič leta 1948 objavljene vsaj v štirih. Moj Tržaški naslov že leta 1948. V bolj [u]bogi
slovenščini, ampak takrat so rekli, ta mladi slovenski pisatelj je nova slovenska literatura.
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