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IZVLEČEK

Dachauski procesi in Zapisnik
V diplomskem delu je na primeru romana Zapisnik Vladimirja Kavčiča prikazana podoba
povojnih dachauskih procesov, ki so poimenovani po bavarskem koncentracijskem taborišču
Dachau. Najprej je nekaj besed namenjenih življenju in delu avtorja, kasneje pa so
predstavljene zgodovinske okoliščine procesov, vzroki in povodi za njihovo izpeljavo ter
kronološki potek glavnih procesov. Sledi analiza romana, ki

vključuje

analizo

pripovedovalske strukture, fabulo in slog. Nazadnje diplomsko delo analizira podobnosti in
razlike med resničnimi dogodki iz zgodovine in fikcijo ter se posveti razmerju med obojim.

Ključne besede: druga svetovna vojna / dachauski procesi / Zapisnik / Kavčič, Vladimir

ABSTRACT

The Dachau trials and Zapisnik (The Record)
The diploma thesis focuses on Vladimir Kavčič's Zapisnik (The Record), a novel
concentrating on the Dachau trial named after the Nazi concentration camp Dachau located in
modern-day Bavaria. The thesis first presents some facts about the life and work of the author,
and then deals with historical facts, circumstances, and chronological data surrounding the
trials. The analysis of the novel includes a study of the narrator, the storyline, the language,
and the style of writing. The concluding part of the thesis explores the similarities and the
differences between historical events and fiction, and tries to unravel what actually happened.
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1 UVOD
Slovenska komunistična oblast je po drugi svetovni vojni za doseganje svojih ciljev
uporabljala različna sredstva, kar je posledično pripeljalo tudi do zlorabe in izkrivljanja sodne
veje oblasti. Da bi obračunala z dejanskimi in namišljenimi nasprotniki, obenem pa utrdila
vero v oblast, je v dveh letih izpeljala šolski primer zmontiranih sodnih procesov, znanih pod
imenom dachauski procesi. Javne obravnave so potekale v letih 1948–1949 in jih lahko v
grobem razvrstimo na 10 procesov, ki so potekali na Vojaškem sodišču v Ljubljani in
Okrožnem sodišču v Ljubljani, ter na predhoden, t. i. Puflerjev proces. Sodišči sta v teh dveh
letih obsodili 31 bivših internirancev, nekaj članov taboriščnih komitejev v Dachauu in
Buchenwaldu, predvojnih komunistov in prostovoljcev v mednarodnih brigadah španske
republikanske vojske. Osumljenih je bilo 37 oseb. Proti trem osebam je bil preiskovalni
postopek zaradi pomanjkanja dokazov ustavljen, trije osumljenci pa so med preiskavo umrli.
20 oseb je bilo obsojenih na hude zaporne kazni, ena med njimi je kasneje umrla na Golem
otoku, 11 ljudi pa je bilo obsojenih na smrt in justificiranih. (Ziherl 31) Javnost o krivdi
obsojenih zvečine ni dvomila, saj so mediji obtožene blatili in prikazovali kot najhujše
zločince in izdajalce celotnega naroda. Po nenehnem pritisku prizadetih so za revizijo
njihovih sodb šele leta 1969 ustanovili posebno komisijo, ki je bila zadolžena, da razišče vse v
zvezi s procesi in pride resnici do dna. Tudi nekateri posamezniki, ki niso bili med
obsojenimi, so vse bolj vztrajali, da se zadeva razišče in da se storjene krivice popravijo. Leta
1971 je bil javno objavljen sklep o razveljavitvi obsodb enajstim obtoženim, leta 1976, torej
pet let pozneje, pa so razveljavili še obsojene na glavnem, Diehl-Oswaldovem procesu.
Politično rehabilitacijo so vpleteni v procesih doživeli deset let pozneje, nekateri žal
postumno. (Ivanič 43–49)
Vladimir Kavčič je svoj roman Zapisnik izdajal po poglavjih v reviji Res. Leta 1973, v letu
izdaje romana, je bila resnica o dachauskih procesih še vedno nepojasnjena, tedanja oblast pa
ni sprejemala kritik, zelo občutljiva je bila tudi na kakršne koli interpretacije in vrednotenja
dogodkov iz družbene preteklosti. Po izidu romana Zapisnik, v katerem se je Kavčič dotaknil
usode enega od obsojenih na procesih, so roman kritizirali predvsem udeleženci vojne, ki so v
vsaki osebi iskali znance, dogodke pa povezovali s svojimi izkušnjami. Težko jim je bilo
razumeti, da je roman fiktivno in predvsem literarno delo, katerega namen ni prikazati
zgodovinske resnice. Kavčič je takim obtožbam odgovoril v časopisu Delo: »Literatura ne
ponavlja tistega, kar se je že zgodilo. Literatura ustvarja nove svetove, probleme življenja
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zaostruje in spoznanja zaokrožuje. Vse to seveda na nivoju literature.« (Kavčič, Pripisi k
Zapisniku)
V diplomskem delu želim pokazati, kako lahko vsak posameznik resnico doživlja po svoje in
kako neomajni smo ljudje v tem svojem prepričanju. Tako v resničnem življenju, ki je sledilo
izdaji Zapisnika, kot tudi v samem romanu se je pokazalo, da je resnica izmuzljiva, da je
resnic toliko kot ljudi in da je resnica lepa stvar, koristna pa ne vedno, saj se vedno najde kdo,
ki ji ne bo verjel. Zato sem se v diplomskem delu podala na pot odkrivanja resnice. Najprej
tiste splošno znane o dachauskih procesih, ki so v letu 2017 že več let javno priznana zabloda
polpretekle zgodovine. O tem se strinjajo vse strani in v Sloveniji takih »enotnih« resnic ni
veliko, saj je resnica vsakega posameznika o povojnem času vedno plod njegovih lastnih
doživetij, občutkov in vrednotenja. V nadaljevanju diplomskega dela pa se lotevam bolj
subjektivne ravni procesov, psihologije ljudi, ki jih spoznamo v romanu Zapisnik, in
njihovega dojemanja resničnosti. V diplomskem delu želim raziskati to, kar tudi sam avtor
navaja kot pobudo za začetek pisanja obravnavanega romana: »Pokazati sem hotel, kako je
resnica relativna, kako težke in zamotane so poti do nje, kako hitrim spremembam so
podvržene naše sodbe o ljudeh, kako so naša moralna izhodišča podrejena ne samo tokovom,
temveč tudi potrebam časa in končno: kako različni so lahko vidiki zgodovinskega
vrednotenja.« (Hofman 134)
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2 ŽIVLJENJE IN DELO VLADIMIRJA KAVČIČA
Vladimir Kavčič je bil rojen 20. 7. 1932 v kmečko-proletarskem okolju v Podgori blizu
Gorenje vasi. Njegovo otroštvo ni bilo lahko, saj so ga zaznamovali vojna, revščina,
odrekanje in tudi umiranje. S trinajstimi leti se je leta 1945 vpisal na klasično gimnazijo v
Ljubljani, kjer je urejal dijaško glasilo Naša rast, sodeloval pa je tudi v mladinskem klubu
Karel Destovnik Kajuh, znotraj katerega je deloval literarni krožek Mlada Ljubljana. Po
končani gimnaziji ga je močno privlačila medicina, a se je vendarle odločil za študij na Pravni
fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1958. V svojem življenju je velikokrat deloval kot
funkcionar na področju kulture. Med drugim je bil urednik in direktor v založbi Borec (1960–
1980), predsednik Jugoslovanske avtorske agencije za Slovenijo, predsednik skupščine
Kulturne skupnosti Slovenije (1982–1986), predsednik Republiškega komiteja za kulturo
(1986–1990) in direktor Zavoda republike Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično,
prosvetno in kulturno sodelovanje. Bil je tudi član Društva jugoslovanskih pisateljev,
sourednik revije Prostor in čas ter urednik revije Svobodna misel.
Poleg družbenega udejstvovanja pa je bil vse svoje življenje izjemno plodovit pisatelj. Alen
Širca je v utemeljitvi Prešernove nagrade Vladimirju Kavčiču slednjega postavil za klasika
slovenske literature, predvsem zaradi več kot štirideset naslovov obsegajočega literarnega
opusa. Večinoma je pisal romane, njegov opus pa obsega tudi zbirke novel ter dramsko in
radijsko igro. Osrednja tema njegovega pisanja je bila druga svetovna vojna ter čas po njej.
Predvsem sta ga zanimala moralna in duševna stiska posameznika, ujetega v vojni, ter povojni
čas in prostor. Nekoč je na vprašanje, zakaj piše, odgovoril: »Zagotovo je bila eden od
vzrokov, da sem začel pisati, tesnoba, ki sem jo nosil s seboj. Tisti, ki smo bili v otroštvu
izpostavljeni vojni, nam je to pustilo posledice. Danes vemo, da gre za posttravmatski
sindrom. S pisanjem se človek razbremeni notranjih napetosti. Soustvarja svet, ki ga obvlada,
in hkrati razrešuje notranje dileme, ki ga mučijo.« (Delo 7. 2. 2014)
Njegova dela so dobila tudi številne nagrade, a ob Prešernovi nagradi za življenjsko delo, ki jo
je prejel leta 2014, se je bilo treba spomniti dogodka iz leta 1974. Tedaj bi Kavčič moral
prejeti nagrado Prešernovega sklada za roman Zapisnik, ki govori o dachauskih procesih, a je
podelitev preprečila tedanja partijska oblast. Štiri leta kasneje mu je bilo vendarle
»dovoljeno« prejeti nagrado, a tokrat za roman Pustota (1976), ki govori o tolminskem
kmečkem puntu leta 1971. Njegova bolj znana dela so še trilogija Žrtve I–III (1968–1970), Ko
nebo zažari (1986) ter trilogija Tja in nazaj (1962), Od tu dalje (1964) in Onkraj in še
dlje (1971). Že prej omenjeno Pustoto pa dopolnjujeta poznejša Somrak (1996) in Vrnitev v
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izginule kraje (2000). Njegov zadnji roman Od nikoder do nikamor je nastal leta 2012. Z deli
Vaška komanda (1955), Kaj je povedal ded (1977) in Nevarna pot (1983) se je preizkusil tudi
kot pisec mladinske literature.
Umrl je v dvainosemdesetem letu starosti v Ljubljani.

3 JUGOSLAVIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
V leto 1945 je Jugoslavija vstopila evforično predvsem zaradi zmage v vojni, pa tudi zaradi
zmagovito izpeljane revolucije. Odločilna sila vzpostavitve Federativne Ljudske Republike
Jugoslavije (FLRJ) je bila brez dvoma Komunistična partija Jugoslavije (KPJ), ki ji je z
narodnoosvobodilno vojno in socialistično revolucijo uspelo ustvariti družbeni preobrat. 1 V
državi je vpeljala socializem, »prehodno obliko«, ki naj bi vodila k dejanskemu komunizmu.
To se je kazalo v centralistični diktaturi proletariata, v čigar imenu je vladala KPJ. Borili so se
proti vsakršnim ostankom kapitalizma, ki, tako so verjeli, deluje proti interesom ljudstva.
Jugoslavija je bila centralistično usmerjena, vsako pomembnejše dogajanje pa je šlo čez mizo
vodilnih ljudi v državi, ki so odločali o vsem. Najbolj goreče in paranoično se je bala
»sovražnikov naroda«, ki jih je z vsemi močmi preganjala. Med njimi so bili največji
sovražniki »kler«, gestapovci in simpatizerji Zahoda. (Nećak 535) Na ozemlju Jugoslavije
namreč že v času vojne ni potekal samo narodnoosvobodilni boj, marveč tudi boj za socialno
osvoboditev, za novo, drugačno, socialistično Jugoslavijo. Zaradi tega konflikti v času vojne
niso potekali samo na ravni nacionalne osvoboditve, marveč tudi kot ideološki in politični
spopad z elementi državljanske vojne. Zato so bili seveda narodni izdajalci šteti hkrati tudi za
protiljudske – razredne sovražnike. Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo je
vseboval splošno definicijo kaznivih dejanj zoper ljudstvo in državo, po kateri je bilo kaznivo
»vsako dejanje, katerega cilj je, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa
državna ureditev FLRJ ali da bi se spravila v nevarnost njena varnost na zunaj ali temeljne
demokratične, politične, narodne in gospodarske pridobitve osvobodilne vojne: federativna
ureditev države, enakopravnost in bratstvo jugoslovanskih narodov in ljudska oblast«.
(Bavcon, Materialno kazensko pravo v času dachauskih procesov 118, 119)

1

Federativna Ljudska Republika Jugoslavija (FLRJ) je naziv Jugoslavije med 29. novembrom 1945 in 7. aprilom
1963. Pred tem se je imenovala Demokratična federativna Jugoslavija, s koncem leta 1945 pa se je
preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ). V diplomskem delu bom uporabljala
zgornji kratici.

-4-

Prav zaradi tega ozračja, prepredenega z vsesplošnim sumničenjem, je bila vloga sodišč
izjemnega pomena. Vse do druge polovice leta 1947 so sovražnike in izdajalce iskali zgolj
zunaj partije, med nekomunističnimi izobraženci ter nedelavskimi socialnimi sloji. V letu
1947 pa se kar naenkrat pojavi nov način obračunavanja s sovražno silo. V poročilu
Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije (CK KPS) za to leto se pojavi zapis o
skupini agentov Gestapa, ki se ji je uspelo tudi z lažnimi renomeji iz vojne povzpeti na zelo
visoke, celo vodilne položaje v Partiji in državnem aparatu. (Nećak, 534) Govora je o bivših
zapornikih v Dachauu, pretežno jugoslovanskih državljanih in komunistih, ki so jim sodili po
modelu stalinističnih procesov.2
Te je Sovjetska zveza predstavljala kot ukrep za varovanje države, ohranjanje socializma in
oblast proletariata. Stalinistične čistke so med letoma 1935 in 1939 prizadele milijone
sovjetskih državljanov. Če je en član družine storil kaj sovražnega zoper državo, je bil ukaz
zapreti celotno družino, dovolj za to pa je bila že sosedova obtožba. Stalinovi trdi roki ni ušel
nihče, niti častniki Rdeče armade ali najvidnejši člani boljševiške stranke, kaj šele navadni
državljani. Na montiranih političnih procesih, ki so svoj vrh dosegli v letih 1936–1938, so
ljudi najpogosteje obsodili na smrt ali izgon v delovna taborišča Sibirije. V vseh letih čistk je
bilo tako ali drugače odstranjenih kakih 20.000 visokih častnikov Rdeče armade. Stalin je
ostal obkrožen le z najtesnejšimi sodelavci, v zaporih in taboriščih pa je trpelo vsaj 7
milijonov prebivalcev Sovjetske zveze. (Nećak, Repe 54, 55)
Pri dachauskih procesih ni šlo toliko za del boja za oblast ali politično obračunavanje s
posamezniki, nevarnimi takratnemu vodstvu. Osumljenci so bili zvečine inženirji, zdravniki
ali direktorji tovarn v slovenski kemični in metalurški industriji. S stalinističnimi pa »naše«
procese druži to, da je šlo za sodbo pripadnikom iste stranke, somišljenikom, ne nasprotnikom
ter da je pri vsem šlo za popolnoma skonstruirane obtožbe, brez vsake podlage, dokazov in
bremenitev. (Nećak 535)
O tedanjem odnosu oblasti in njenih vidnejših predstavnikov do ostankov kapitalizma in
sovražnikov naroda zgovorno priča govor A. Rankovića na svečani akademiji v maju leta
1949 ob peti obletnici Uprave državne varnosti (UDV):
V boju proti svobodoljubnim narodom Evrope se je gestapo vrgel najprej na
komunistične partije ... V tem boju si je gestapo nabral bogate izkušnje in pri tem so jim
2

Koncentracijsko taborišče Dachau je bilo prvo taborišče v Nemčiji, ki ga je leta 1933 odprl Heinrich Himmler.
Namenjeno je bilo prisilnemu delu in zaprtju vseh »sovražnikov« nacistične Nemčije.
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padli v roke tudi mnogi vodilni člani komunističnih partij. Ko so jih za mesece in leta
dolgo postavili na najhujše fizične in psihične torture, ko so jih izločili od političnih
dogajanj v svetu, jim je uspelo mnoge med njimi zlomiti in v njih uničiti osnovna človeška
občutja, jih postopoma potiskati v zločine in tako iz njih napraviti svoje zveste hlapce.
Dokler je nemški fašizem računal z zmago, jih je imel namen uporabiti za to, da bi mu
pomagali držati zasužnjene narode v pokorščini. Toda, ko se je vojna sreča obrnila,
Nemci vendarle niso odstopili od svojega peklenskega načrta, ker so računali, da se bodo
ti bedniki vrnili v svoje države in da se bodo kot žrtve hitlerizma dobro plasirali v
državnem aparatu držav, v katerih je zmagalo ljudstvo. Tako so bili med bednimi
izdajalci svojega ljudstva in Partije tudi ljudje iz naše države in ti so se zares vrnili po
osvoboditvi v socialistično Jugoslavijo in začeli izvrševati svoje vohunske naloge. Po
direktivah svojih novih gospodarjev, ki so jih prevzeli od nemškega gestapa, so se začeli
vtihotapljati v naše gospodarstvo na najobčutljivejšem mestu, vtihotapljati se v Partijo, v
državni aparat, in vanj vtihotapljati tudi druge izdajalec in prodane duše. Toda njihova
izdajalska dejavnost ni mogla ostati dolgo neopažena, ker se je nanje že pri prvem
poskusu organizirane škodljivske in vohunske dejavnosti spustila roka budnih varuhov
naše državne varnosti. Tako so se Diehl, Oswald, Juranić, Presterl in kompanija hitro
našli tam, kjer končajo vsi vohuni, izdajalci in sovražniki nove Jugoslavije. (Bavcon,

Pravno politična analiza procesov 130, 131)
Navedeni del govora jasno in glasno priča o duhu časa, v katerem je bilo mogoče začeti
preiskavo, ki je kasneje privedla do dachauskih procesov.
Pri iskanju glavnih vzrokov za dachauske procese ima torej vodilno vlogo Sovjetska zveza.
Najprej je služila kot zgled represivne sodniške prakse, imela pa je tudi bolj aktivno vlogo, ki
je bila posledica znamenitega spora Informbiroja. Sovjetsko-jugoslovanski spor je bil
predvsem posledica različnih pogledov na to, kdo naj ima v Jugoslaviji, na Balkanu in v
komunističnem taboru prvo besedo. Šlo je za boj za oblast, ki se je dokončno zaostril ob
Titovi nameri, da se ustoliči kot voditelj balkanskih oz. obdonavskih komunističnih držav.
(Vodopivec 336) Marca 1948 so Sovjeti iz Jugoslavije odpoklicali svoje strokovnjake in
svetovalce, nato pa v pismu jugoslovanski vladi očitali, da si hoče z vohuni zagotoviti milost
imperialističnih držav in pasti pod njihovo kontrolo. Očitali so jim, da se zgledujejo po
Trockem, vodijo protisovjetsko politiko in opuščajo politiko razrednega boja.
Ta obtožba je prišla nekaj tednov pred glavnim dachauskim procesom, ki je bil na eni strani
znotrajstrankarski obračun, ki naj bi razkril, da so komunisti sposobni vsak trenutek strogo
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kaznovati »napake« in »slabosti« v lastnih vrstah, na drugi strani pa okrepil in očistil jedro
KPJ. Glavnina obsojenih na procesih je pripadala starejši, predtitovski generaciji komunistov,
ki niso bili dovolj zvesti oziroma zanesljivi. (336, 337) Zato je bil že 21. aprila 1948 v
Ljubljani organiziran proces proti enajstim vohunom. Boris Kraigher je po tem procesu v
enem od govorov zaneseno govoril, da je socializem, ki ga gradimo v Jugoslaviji, mogoč
samo zaradi močne Sovjetske zveze, na katero vežemo svoje sile. (Torkar 447, 448) Tako je
popolnoma jasno, da je bil vzrok za procese tudi krčevit poskus, da bi se znova prikupili
Stalinu, kar pa se je nadalje izkazalo za nemogoče, že čez nekaj mesecev je bila KPJ namreč
izključena iz Informbiroja »zaradi izdaje in nacionalizma«. (Vodopivec 336)
Da so bili procesi že vnaprej določeni in obtožnice že vnaprej zapisane, pa priča tudi pismo
Borisa Kraigherja Aleksandru Rankoviću. V pismu Kraigher kar sam vnaprej sestavlja
obtožnico za glavni dachauski proces, ki se je potem zgodil šele čez tri mesece. V pismu
takole piše:
Mi bi jih obtožili za sledeče zločine: da so se po osvoboditvi kot agenti Gestapa medsebojno
povezali v cilju organiziranja špijonaže, sabotaže, diverzije in da so v času okupacije sodelovali z
okupatorjem in izvršili niz vojnih zločinov in da so deloma v času vojne, a nekateri že prej, pristali
na sodelovanje z Gestapom in da so v času okupacije sodelovali z Gestapom kot vojni zločinci.
Druže Marko [Aleksander Ranković], nam se zelo mudi s procesom proti tem gestapovcem!

(Torkar 455)

4 ZGODOVINSKO OZADJE DACHAUSKIH PROCESOV
23. 10. 1946 se je v hrastniški steklarni zgodila eksplozija, ki je, simbolično gledano,
napovedovala veliko večjo katastrofo – dachauske procese. Eksplozijo na kotlu tovarne so
preiskovalni organi razglasili za diverzijo. Prvoobtoženemu, direktorju steklarne Hrastnik
Janku Puflerju, so očitali požig tovarne. Neposredno pred požarom se je tudi zapletel v spor s
političnim vodstvom, zaradi česar so začeli ponovno preverjati njegovo delovanje med
narodnoosvobodilno vojno. Jože Benegalija je bil obtožen kot drugi. Podal je izjavo o tem,
kako je na Puflerjevo prigovarjanje namerno sabotiral kotel v steklarni, čeprav je na začetku
odločno zatrjeval, da se je zgodila nesreča. Obtožbe proti Puflerju so se kasneje postopoma
razširile še na njegovo preteklost. Med vojno je delal v taborišču Dachau, zato so se
osredotočili na njegov odnos do gestapa med vojno in zatem še naprej na vprašanja ravnanja
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naših taboriščnikov v Dachauu in Buchenwaldu.3 Ton tej preiskavi je dajalo politično stališče,
da so bili taboriščni komiteji odpora gestapovske agenturne organizacije. (Ivanič 34)
Kot priča je bil v obravnavi zaslišan tudi Karel Barle, inženir kemije, predvojni komunist,
jetnik v graških gestapovskih zaporih in taboriščnik v Dachauu, ki se je o Puflerju izražal zelo
pozitivno. Pričal je v njegovo korist, zato se mu po Puflerjevi obsodbi na smrt ni pisalo nič
dobrega. 8. 8. 1947 je bil aretiran tudi Barle, četudi ga niso bremenili niti najmanjši sumi.
Natančno vzeto, z njegovo aretacijo so se začeli dachauski procesi. (Ibid.) Poleg Barleta sta
izjavo o Puflerjevi nedolžnosti podpisala še Diehl in Kranjc.
Preiskavo, ki je zadevala Puflerjev primer, so kasneje razširili na intenzivno preiskavo
medvojne gestapovske agenture pri nas, zlasti na sodelovanje taboriščnikov v Dachauu in
Buchenwaldu z gestapom. Še v istem letu so sledile aretacije skupin bivših internirancev, ki
so delali v okviru poskusnih postaj v Dachauu, kjer naj bi kot gestapovski agentje uživali
posebne ugodnosti v taborišču, zato da bi v zameno po vojni s sabotažo rušili ljudsko oblast.
Vsi aretirani so bili osumljeni sodelovanja z gestapom, povojnega škodljivstva in špijonaže za
tujo silo. (Ivanič 34; Ziherl 27)
Barle prve dni v preiskovalnem zaporu ni ničesar priznal, vendar pa je kasneje začel navajati
zelo protislovne izjave in »obremenjevati« svoje tovariše. Verjetno je tako ravnal zaradi
krutih zasliševanj, ki so jih izvajali nad njim. Čez dober mesec je bil aretiran Branko Diehl,
potem pa so si aretacije sledile kot po tekočem traku. Do konca oktobra 1947 so bili aretirani
skoraj vsi slovenski inženirji kemije in nekateri zdravniki, ki naj bi sodelovali pri poskusih v
taboriščnih ambulantah. (Ziherl 27) Pred aretacijo so bili vsi na zelo odgovornih delovnih
mestih v republiški ali javni upravi, nekateri pa direktorji tovarn v slovenski kemični in
metalurški industriji. (28)
Preiskovalni organi so želeli ugotoviti predvsem, kateri aretiranci so uživali posebne
ugodnosti v taborišču, nato pa se je preiskava usmerila še na povojno vohunstvo in delovanje
proti narodni oblasti. Preiskava je šla daleč čez rob razkrivanja gestapovščine. Osumljence so
aretirali zgolj in samo na podlagi domnev ter sumničenj. Ni bilo materialnih dokazov ali
sistematično zbranega obremenilnega gradiva. Aretacije so bile večinoma tajne. Priporniki so
bili povsem izolirani v posebnih prostorih centralnih zaporov. V sestavu UDV za Slovenijo je
začela delovati skupina zasliševalcev pod vodstvom podpolkovnika Ivana Moreta – Žana, ki
3

Koncentracijsko taborišče Buchenwald je bilo nacistično taborišče, ustanovljeno leta 1937 blizu nemškega
mesta Weimar. Delovalo je vse do osvoboditve leta 1945.
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je bil za svoje delo neposredno odgovoren Borisu Kraigherju, tedanjemu ministru za notranje
zadeve, članu politbiroja, v katerem je bil objektivno najmočnejši član. Skupina je imela eno
samo nalogo – čim hitreje zbrati obremenilno gradivo in pripraviti procese. (29)
Začetne metode zasliševanja so bile mile, osumljencem se je obljubljalo nizke kazni, če takoj
priznajo krivdo. Če pa so se te metode izkazale za neuspešne, so uporabljali druge prijeme,
kot so na primer zasliševanja v nočnem času, včasih celo nepretrgana nočna zasliševanja z
menjavo zasliševalcev, psihično vplivanje s sklicevanjem na komunistično zavest (pri članih
KPJ), apeliranje na dolgoletno revolucionarno delo in partijsko pripadnost, poudarjanje
pomena procesa za evropske razmere in razsežnosti. Slednje je gotovo posebnost, ki pa ni
originalna iznajdba jugoslovanske UDV, saj jo poznamo že iz zloglasnih predvojnih
stalinističnih procesov. Prav zaradi te posebnosti je dachauske procese utemeljeno označevati
za stalinistične procese; vse druge anomalije in ekscesi spremljajo kazenske postopke tako
rekoč skozi vso zgodovino. Med ekscesi je bilo prisotno še fizično in psihično nasilje, lažne
obljube (za znižanje kazni), grožnje svojcem obtoženih, osamitve, preslepitve z lažnimi
dokumenti, soočenja z obtožencem, ki je že »priznal«, različne oblike provokacij, kot so
ponarejena pisma, namestitev zaupnikov v isto celico, prisluškovanja ipd. Vse to se je izvajalo
zato, da bi obtoženi priznal ter tako mogoče okrivil še koga, ki pod hudim pritiskom ni klonil.
Pri priznanju pa niso iskali konkretnih dejstev, dovolj je bilo »priznanje« sodelovanja z
gestapom pred vojno in po vojni kot npr. »zavezal sem se in deloval kot gestapovski agent v
taborišču, sem torej vojni zločinec oz. agent tuje obveščevalne službe«. Preiskovalci UDV, ki
jim je uspelo »doseči« priznanje, so morali kasneje zagotoviti še, da na glavni obravnavi ne bi
prišlo do sprememb pričanj obtožencev ali prič. Zahtevali so, da se je obtoženec svoj zagovor
naučil na pamet. To so dosegli predvsem z obljubami ter grožnjami, posebej pa s tem, da so
spremljali svojega »klienta« na glavno obravnavo in ga tako odvračali od tega, da bi se
pritožil. (Kobe 110, 111)
Vlasto Kopač je 22 let po sojenju dachaucem podal izjavo o poteku zasliševanj in ravnanju z
osumljenci v času priprav na dachauske procese. Ker po aretaciji leta 1947 ni želel priznati, da
je gestapovski agent, so ga v samici neprekinjeno zasliševali pred reflektorjem, uperjenim v
oči. Bil je brez hrane in spanca, roke pa je moral ves čas držati iztegnjene. Če so začele
omahovati, je bil deležen fizičnih napadov. To je trajalo več dni, vse dokler ni bil že tako pri
kraju z močmi, da je zaspal kar med zaslišanjem. V takšnem stanju brez zavesti je podpisal,
da je bil gestapovec, a tu se mučenje ni prenehalo. Nekaj časa so ga imeli vklenjenega v
kleteh zapora, v čisti temi in mrazu, da je zbolel in si ni opomogel nikdar več. Pretepali so ga
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z bičem iz zvitih električnih kablov, mučili so ga z električnimi sunki, sprehajati se je moral
po črti gor in dol pred stražarjem z brzostrelko. Prepričan je bil tudi, da so mu v hrano dajali
narkotike in droge, saj je zapadal v blodnje, ki jih ni znal razložiti, pred začetkom procesa pa
so mu v kavo verjetno nasuli scopolamin, da je bil na razpravi povsem brez volje – ožet kot
cunja. (Kopač 347–354)
Kljub ugotovitvi organov zvezne uprave državne varnosti, da za obtožbe ni dokazov, so
pospešeno pisali in izdelovali obtožnice in konec aprila organizirali glavni proces. Iz vsega so
naredili pravi spektakel – prenosi so se slišali po radiu, zvočnikih, časopisje je bilo polno
pisanja, ki je blatilo obtožence in obširno pisalo o izdajalcih tedanjega časa.
Že v prvem procesu se je nakazalo, da v dachauskih procesih ne bodo spoštovani niti osnovni
pravni standardi. Zagovorniki v Diehl-Oswaldovem procesu so obtožnice dobili šele na dan
glavne obravnave in samo za posamezen dan obravnave, razgovorov z obtoženci niso imeli ne
prej ne pozneje. Tudi zagovorniki so bili pod kontrolo preiskovalcev UDV, posamezni izmed
njih pa so bili izpostavljeni tudi direktnim pritiskom in posegom v osebno integriteto. (Kobe
113)
Javne obravnave so potekale v letih 1948–1949 in jih lahko v grobem razvrstimo na 10
procesov, ki so potekali na Vojaškem sodišču v Ljubljani in Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Pomembno je vedeti, da so dachauski procesi, predvsem na začetku, zaradi publicitete in
priznanj, pridobljenih s silo in zvijačo, na glavni obravnavi ostali zunaj suma javnosti o
njihovi legitimnosti in zakonitosti. (99)
Kot pravi Bavcon, je bil največji pravni problem dachauskih procesov ta, da sodišča niso ne
ugotavljala ne ugotovila nikakršnih odločilnih dejstev (materialne resnice), temveč so zgolj
sledila obtožbam in se oprla na povsem nedokazane trditve iz obtožb. (125) Pri tem pa je treba
poudariti, da so tudi obtožbe pravzaprav le sledile navedbam iz predlogov in ovadb UDV, kar
pomeni, da se tudi javna tožilstva niso niti v minimalnem obsegu ukvarjala s kritično presojo
ovadb. Ne javni tožilci ne sodniki niso niti poskusili preveriti obtožb, verjetno zato, ker bi
lahko prišli do dokazov o nedolžnosti obtožencev in sesuli trdno vero v nezmotljivost sodišč
in režima. Takšni procesi pač niso bili prirejeni zato, da bi sodišča ugotovila, kaj se je zares
zgodilo, ampak zato, da bi vnaprej določena politična hipoteza z avtoriteto sodstva dobila
potrditev kot nesporna, na sodišču ugotovljena in potrjena resnica in s tem videz zakonitosti in
avtoriteto sodne odločbe. Takšne procese je od političnega vodstva in od pravosodja
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pričakoval tudi velik del prebivalcev Jugoslavije, ki so bili med vojno žrtve okupatorjevega in
kvislinškega terorja, po vojni pa so nekaj let živeli v hudih težavah, na robu lakote. (126, 129)
4.1 Kronološki potek procesov


Predhodni proces: Janko Pufler



1. proces (20.–26. 4. 1948): Diehl-Oswaldov dachauski proces (imenovan tudi prvi ali
veliki dachauski proces), v katerem je bila na Vojaškem sodišču obtožena skupina
petnajstih ljudi. To so bili Diehl, Oswald, Juranić, Pufler, Presterl, K. Barle, Gasser,
Stepišnik, Ličen, Kranjc, Hahn, Košir, Čorić, Dervišević in Benegalija. Obtožnica jih
je bremenila, da so vsi, z izjemo Benegalije, kot gestapovski agenti stopili v tujo
obveščevalno službo in po njenih navodilih kot agenti izrabljali svoje odgovorne
položaje v državnem aparatu, ustanovah, tovarnah, s tem pa prizadejali škodo
gospodarstvu in obrambni sposobnosti FLRJ. Vse to naj bi storili, da bi zrušili
obstoječo državno in družbeno ureditev in vzpostavili protiljudsko vladavino, ki je
politično in gospodarsko odvisna od tujine. Obtožbe so bile seveda absurdne in
krivične, priznanja, če so bila, pa izsiljena. Kljub temu so obsojenci morali prestati
velik del svojih kazni. Po uradnem zapisniku jih je bilo deset usmrčenih, Hahn je bila
obsojena na 10 let odvzema prostosti, M. Košir pa na 20 let odvzema prostosti s
prisilnim delom. Umrl je leta 1951 med prestajanjem kazni na Golem otoku. Čoriću je
bila kazen znižana na 7, Derviševiću na 16, Benegaliji pa na 18 let odvzema prostosti s
prisilnim delom.



2. proces (12. 5. 1948): Jože Mavec, Franc Malenšek. Prvi je bil obsojen na 11, drugi
pa na 8 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Malenšek ni bil obsojen zaradi
gestapovske dejavnosti, ampak le zaradi škodljivega delovanja po vojni.



3. proces (22. 5. 1948): Mitja Sark je bil obsojen na 18 let in pol odvzema prostosti s
prisilnim delom.



4. proces (26. 5. 1948): Franc Žumer, Alojz Veršnik. Prvi je bil obsojen na 20, drugi
pa na 12 let odvzema prostosti s prisilnim delom.



5. proces (20. 7. 1948): Janko Ravnikar je bil obsojen na 10 let strogega zapora s
prisilnim delom.



6. proces (9.–10. 8. 1948): Vlasto Kopač, Andrej Bohinc, Roman Vidmar in Viljem
Brezar. Prvi trije so bili prvotno obsojeni na smrt z ustrelitvijo, a jim je po pritožbi
vrhovno sodišče LR Slovenije sodbo spremenilo – Bohincu in Vidmarju na dosmrtni
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odvzem prostosti s prisilnim delom, Kopaču na 20, Brezarju pa na 16 let odvzema
prostosti s prisilnim delom.


7. proces (18. 8. 1948): Rezika Barle ni bila nikdar v taborišču, obsojena je bila bolj
ali manj zgolj, ker je bila žena Karla Barleta. Obsojena je bila na 18 let odvzema
prostosti s prisilnim delom, a je bila po pritožbi javnega tožilca zoper izrek kazni
obsojena na smrt in justificirana.



8. proces (29. 6. 1949 ): Ivan Ranzinger, Vekoslav Figar. Prvi je bil obsojen na 18 let
odvzema prostosti s prisilnim delom, a mu je bila kazen znižana na 10 let. Figarju pa
so kazen znižali na 11 let.



9. proces (20. 9. 1949): Jože Marčan je bil po sodni obravnavi 17. 6. 1949 oproščen,
na pritožbo javnega tožilca pa je bil kasneje obsojen na 3 leta odvzema prostosti.



10. proces (11. 10. 1949): Boris Fakin (Igor Torkar), Ludvik Mrzel, Marjan Petrak.
Fakinu je bila kazen z 9 let zvišana na 12 let, kasneje pa znižana na 6 let prestajanja
zaporne kazni. Mrzel je bil najprej obsojen na 6 let in 3 mesece odvzema prostosti s
prisilnim delom, kasneje so mu kazen zvišali na 12 let. Petraku je bila prostost odvzeta
za 18 let. (Ivanič 38–43)

Tu je treba poudariti, da dolžine zapornih kazni, ki so navedene zgoraj, niso bile končne.
Večinoma so bili zaporniki, obsojeni na zaporno kazen, izpuščeni pred njenim iztekom.
Vojaško in kasneje Okrožno sodišče v Ljubljani sta v dveh letih obsodili 31 bivših
internirancev, nekaj članov taboriščnih komitejev v Dachauu in Buchenwaldu, predvojnih
komunistov in prostovoljcev v internacionalnih brigadah španske republikanske vojske.
Osumljenih je bilo 37 oseb. Proti trem osebam je bil preiskovalni postopek zaradi
pomanjkanja dokazov ustavljen, trije osumljenci pa so med preiskavo umrli. 20 oseb je bilo
obsojenih na hude zaporne kazni, ena med njimi je kasneje umrla na Golem otoku, 11 ljudi pa
je bilo obsojenih na smrt in justificiranih. Javne obravnave so potekale brez večjih zapletov,
po vnaprej določenem redu, čeprav obtoženci večinoma niso priznali krivde. Prošnje za
pomilostitve in pritožbe so bile zvečine zavrnjene. Iz beležke Borisa Kraigherja je mogoče
sklepati, da so bili 18. novembra 1950 ustreljeni: Branko Diehl, Stane Oswald, Oskar Juranić,
Vladimir Ličen, Milan Stepišnik in Janko Pufler ter Hermann Farnleitner, Josef Vogt, Emil
Vogel, Franz Wiegele in še sedemnajst drugih zapornikov. Verjetno se je to zgodilo v
Kočevju, kjer naj bi bili tudi pokopani v skupnem grobišču. (Ziherl 31–32)
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V letih, ki so sledila procesom, se je javnost največ ubadala s procesom Figar-Ranzinger. Leta
1964 se je njuna zgodba začela še bolj zapletati, saj so želeli obnoviti postopek zoper njiju, a
je nato Vrhovno sodišče SRS sklenilo, da za obnovo procesa ni nobenih razlogov niti
možnosti. Pobude so se večkrat ponovile, a jih je sodišče vedno znova odpravilo. Leta 1969 je
štiriinštirideset slovenskih taboriščnikov iz Buchenwalda v pismu ogorčeno zahtevalo, da se
zadevo reši ter Figarja in Ranzingerja rehabilitira. Tudi tokrat je Centralni komite Zveze
komunistov Slovenije (CK ZKS) sporočil, da ni upravičenih razlogov za obnovitev postopka.
A vedno glasnejše kritike in pobude za rehabilitacijo obtoženih so sprožile nujno potrebne
postopke. 26. 3. 1969 so na sestanku širšega političnega aktiva v CK ZKS sklenili, da bo
republiški izvršni svet ustanovil pravno-politično komisijo, ki naj procese preuči širše kot
partijska komisija in tako pripomore k odločitvi glede obnove procesov. Komisijo v navedeni
sestavi je določil predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Stane Kavčič, ki je bil
od izvršnega komiteja CK ZKS zadolžen, da z njeno pomočjo razišče še vedno odprta
vprašanja, ki so se nanašala na sodbe, izrečene v dachauskem procesu. Na prvem sestanku, ki
ga je vodil Kavčič, je v svoji uvodni informaciji seznanil komisijo z nekaterimi dejstvi, ki so
narekovala potrebo po ponovni oceni omenjenih sodb iz dachauskega procesa. Pri tem ne gre
prezreti tudi stalnega pritiska in zahtev od strani prizadetih po reviziji njihovih sodb, pa tudi
zahtev drugih posameznikov, da se zadeva razišče in da se storjene krivice popravijo.
Komisija je bila sestavljena iz petih članov. Predsedoval jim je Ivo Janžekovič, med člani pa
so bili Rihard Knez, Ivan Ros, Francka Strmole in Savo Šifrer. Komisija je imela na voljo vse
gradivo o procesih, omogočeni so jim bili tudi razgovori z uslužbenci sekretariata. V letu dni
je prišla do zaključka, da nobenemu od obtožencev krivda ni bila dokazana. (Ivanič 43–46)
28. februarja 1970 je Delo objavilo strnjen sklep, ki ga je Društvo slovenskih pisateljev
sprejelo na občnem zboru 27. 2. 1970. (45) Stanovsko društvo je tistega leta obeleževalo
svojo stoto obletnico, kot predsednik pa ga je vodil Ciril Kosmač. V sklepu so zapisali:
»Občni zbor je sklenil podpreti tudi prizadevanje nekaterih članov za rehabilitacijo tistih
intelektualcev, med katerimi so tudi nekateri književniki, ki so bili v »lagerskih procesih«
okrog leta 1948 verjetno obtoženi po juridično pomanjkljivih metodah.« (Delo 28. 2. 1970)
Na sestanku v vili Podrožnik v Ljubljani je ožja politična skupina sklenila, da mora sodstvo
na najenostavnejši mogoči način sodbe razveljaviti, a zopet ni šlo brez zapletov. Vrhovno
vojaško sodišče SFRJ se je negativno odzvalo na zahtevo za predajo gradiva DiehlOswaldovega procesa Okrožnemu sodišču v Ljubljani. V procesu naj bi namreč šlo za
objekte, pomembne za obrambo države, ter za vpletenost tujih oseb. (Ivanič 46)
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18. novembra 1971 je Javno tožilstvo SRS v Delu objavilo sklep o razveljavitvi prvotnih
obsodb za 11 obsojencev – Mitjo Sarka, Alojza Veršnika, Franca Žumra, Andreja Bohinca,
Vlasta Kopača, Romana Vidmarja, Viljema Brezarja, Vekoslava Figarja, Ivana Ranzingerja,
Borisa Fakina in Ludvika Mrzela. Za Diehla in soobtožence je bilo pristojno Vrhovno vojaško
sodišče SFRJ, ki je šele leta 1974 odstopilo zadevo Diehl-Oswaldovega procesa (sodba št.
305/48 z dne 26. 4. 1948) Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Opozorili so, da je dosje zelo
pomanjkljiv, da manjka obtožnica, zapisnik glavne razprave, dokazno gradivo in da ni niti
pritožb obsojenih ter kakršnega koli zapisa, kdo je dokumente vzel. Javni tožilec SRS je nato
pri Vrhovnemu sodišču SRS vložil predlog za obnovo kazenskega postopka v korist obsojenih
oseb iz Diehl-Oswaldovega procesa, razen za Pavla Gasserja, zaradi grdega ravnanja z
duševnimi bolniki. Zapisali so, da so bila ugotovljena in zbrana nova dejstva, ki bi utegnila
privesti do oprostitve oseb. (47–48) Obnovo primera je sodišče dovolilo, saj je ocenilo, da
obstajajo za to utemeljeni razlogi. Nadaljnji postopki pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani so
privedli do razveljavitve prvostopenjske sodbe Vojaškega sodišča v Ljubljani (26. 4. 1948) in
sodbe Vrhovnega vojaškega sodišča (8. 5. 1948). 26. 7. 1976 je bil kazenski postopek
ustavljen. O tem je Javno tožilstvo SRS obvestilo javnost v časopisu Delo 28. 7. 1976. (Ivanič
49; Delo, 28. 7. 1976)
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Slika 1: Obvestilo za javnost o primeru Diehl in soobtoženci. (Vir: Delo, 28 .7 .1976)

Nepravilno se zdi, da se je v primeru dachauskih procesov postopek končal kar z ustavitvijo
kazenskega postopka oz. zavrnilno sodbo, ker je javni tožilec umaknil obtožbo, in sicer v
večini primerov še pred ponovno obravnavo pred sodiščem (razen v primeru Marčan, kjer je
tožilec umaknil obtožbo na glavni obravnavi). Ob tem so se pojavile opazke, da takšna rešitev
za prizadete ne pomeni prave rehabilitacije, češ da bi bil nujno potreben ponovni postopek in
izrečena oprostilna sodba. (Kobe 117) Prav tako se zdi, da rehabilitacija ni bila popolna, saj
krivci za zmote niso bili javno imenovani in kaznovani. Večina se jih je preusmerila na druge
položaje in svoj poklic mirno opravljala še naprej.
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8. Februarja 1977 je politični aktiv Slovenije obravnaval dva mogoča predloga izjave
Predsedstev CK ZKS in RK SZDL o dachauskih procesih.4 Z izjavo so želeli »pojasniti
razveljavitev obsodb in narediti konec
pritiskom na revizijo procesov ter povračilo
škode«. (Ivanič 50) Prava različica izjave je
nastala šele leta 1984, ko so se zedinili in
objavili »Sporočilo predsedstva CK ZK
Slovenije

in

predsedstva

RK

SZDL

Slovenije« ter skupno izjavo obeh o
dachauskih procesih iz leta 1977.
Zadeva je bila zaključena med 17. in 19.
aprilom 1986 na desetem kongresu ZK
Slovenije. Tu so dokončno odpravili vse
posledice

obsodb

in

se

zavzeli

za

znanstveno preučitev njihovih okoliščin,
poteka in posledic. S tem so politično
rehabilitirali vse vpletene v dachauskih
procesih. Konec oktobra 1989 sta Zveza
komunistov Slovenije in mesto Ljubljana na
ljubljanskih

Žalah

odkrili

simboličen

spomenik žrtvam procesov. Simboličen
seveda zato, ker se še do danes ne ve, kje so
bili usmrčeni tisti, ki so bili obsojeni na
smrt.

Slika 2: Novica o postavitvi spomenika žrtvam dachauskih
procesov (Vir: Delo, 31. 10. 1989)

5. KAVČIČ IN TORKAR
Ko govorimo o dachauskih procesih, je nemogoče ignorirati roman Umiranje na obroke
pisatelja Igorja Torkarja, ki ga kot obtoženega v procesih poznamo pod imenom Boris Fakin.
Roman je kritiziral dachauske procese, obtoževal tedanjo oblast in pogumno stopal na pot
resnice. Ostrina njegove besede je bila leta 1984 še prenevarna tedanji politični oblasti, zato
sta prvi dve izdaji izšli brez ankete, ki jo najdemo v zaključku romana šele v tretji izdaji
(1988). Anketno vprašanje se glasi: »Ali so naši lagerski procesi v letih 1948–1952
4

Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
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razpoznavne kopije stalinističnih procesov?« (Torkar 408) Sledijo mnenja znanih in vplivnih
Slovencev, ki na zastavljeno vprašanje vsi po vrsti odgovarjajo pritrdilno. Kako zelo pogumna
je Kavčičeva odločitev za roman Zapisnik, vidimo že ob pregledu letnic nastanka obeh
romanov. Kavčič je o tej tematiki pisal že dobrih deset let pred Torkarjem, a je treba vedeti,
da je Kavčič izrazito bolj mil in do tematike obtožujoč le posredno. Torkar pa v roman vključi
tudi resnične dokumente s procesov in zgodovinske listine, ki romanu dajejo kredibilnost.
Roman je bil tako odmeven predvsem zaradi Torkarjevih avtobiografskih vložkov. Kot
zanimivost lahko omenimo to, da je Torkarju nekdanji sošolec Boris Kraigher (v romanu
seveda pod drugim imenom) po izpustitvi iz zapora priznal, da privatno nikdar ni mislil, da je
gestapovec. (457) Ob šesti izdaji romana (1996) je o romanu kratke izjave napisalo nekaj
pisateljev, med njimi tudi Vladimir Kavčič. Zapisal je:
Umetnikova beseda pove več kot zmore povedati zgodovina. Ta se opira na dostopne vire in tisto,
kar pove, je neizpodbitno – a ni vse, kar je mogoče povedati o človekovem trpljenju in ponižanju.
Umetnikova beseda je torej bila prva, ki je posvetila v somrak skritega in zatajevanega dogajanja
v ozadju velikih dogodkov tega stoletja. /…/ Med temi zakulisnimi in skrivnimi dogajanji našo
moralno zavest najbolj ranijo in najgloblje prizadenejo tista dejanja, ki so bila izraz čiste zlorabe
moči in oblasti! Izraz brezčutne manipulacije s človekom. Dejanja, ki pa so se navzven kazala, kot
da služijo veliki IDEJI in nezmotljivemu VODITELJU, kateremu je vse dovoljeno in ima vedno
prav. /…/ Prav je, da interes za to bridko izkušnjo ne zamira in da roman, ki to bridko izkušnjo
opisuje, doživlja svojo šesto izdajo! In upajmo, da ne zadnjo! Kajti zavest o tem, kaj se je z nami
dogajalo, ne sme zamreti v pozabi. Ta zavest nam je potrebna že zaradi tega, da ne bi bili spet in
znova žrtve IDEJE in VODITELJA, ki morebiti že čaka na vratih naše prihodnje zgodovine. (427)
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6 ROMAN ZAPISNIK
6.1 Nastanek romana
Vladimirja Kavčiča je k pisanju zgodbe o dachauskih procesih najbrž napeljalo več
dejavnikov, najbolj verjetno ta, da se je nekaj let pred Kavčičevim začetkom pisanja romana
začela sestajati že prej omenjena Janžekovičeva komisija, ki je začela znova preučevati
gradivo o procesih. V tem času se je že glasneje govorilo o zmotah in skonstruiranih
obtožbah, ki so jih bili deležni obsojeni v dachauskih procesih. Tudi Društvo slovenskih
pisateljev, katerega član je bil Kavčič, je že leta 1970 javno obsojalo obtožbe po »juridično
pomanjkljivih metodah«. Leta 1971 pa je sodišče razveljavilo obsodbe proti enajstim
obsojencem. Kavčič se je tako v svojem romanu zgolj odzival na tedanjo družbeno stvarnost.
Zapisnik je pisal v obdobju, ki je bilo za vse žrtve dachauskih procesov najbolj pomembno – v
obdobju rehabilitacije. Na dan so prihajale vedno nove informacije, prenekatere pretresljivo
drugačne, kot so bile prikazane v preteklosti, odpiralo pa se je predvsem vprašanje: Kaj je
resnica? Kot pravi Kmecl v spremni besedi k Zapisniku, je bila tema procesov za Kavčiča
tematsko razburljiva, spodbujajoča in vznemirjujoča. (404) V ospredju zgodbe je namreč
človek (Brodnik), ki ni po svoji lastni volji zdaj to in potem ono, zdaj ta in potem ona
skrajnost, prej veleizdajalec in potem velejunak, morda celo oboje obenem, očitno ni subjekt
svoje lastne resnice. Ni več subjekt, ampak objekt, o katerem bodo resnico definirali drugi.
Roman je izšel leta 1973 in takoj naletel na buren odziv javnosti in predvsem oblasti. Zapisnik
so oblastniki razumeli kot izdajo, kontrarevolucijo, kot protisocialistični pamflet in Kavčiča
strogo obsodili. Glavni kritik je bil Ivan Jan, ki je bil poleg avtorja edini, ki je roman lahko
bral še v rokopisu, saj sta v začetku pri pisanju sodelovala. Hitro se je izkazalo, da se
Kavčičevo in Janovo pojmovanje književnosti preveč razlikujeta: »On [Jan] je v vsaki zgodbi
in v vsaki osebi iskal dogodke in ljudi, ki jih je poznal iz svoje izkušnje. Meni, ki njegovih
izkušenj nimam, pa je šlo predvsem za psihologijo odnosov, v katerih so se znašli mnogi naši
ljudje med vojno in po njej.« (Kavčič, Pripisi k Zapisniku) Jan je Kavčiču očital predvsem, da
resnico meče v isti koš z neresnico, da je roman labirint obtoževanja in da se omeji na
problem posameznika, spušča pa širši družbeni kontekst. V romanu naj bi manjkala
narodnoobrambna, socialna in moralna opredelitev ljudi, ki je bila bistvena za uspeh
revolucionarnega delovanja. (Smolej 164)
Ena izmed posledic Janovega pisanja je bila tudi preprečitev podelitve nagrade Prešernovega
sklada Kavčiču za roman Zapisnik.
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6.2 Slog
Slog romana posnema zapisnik zaslišanj, kar je bilo v času nastanka izjemno inovativno.
Dokumentarni, izčrpni, a suhoparni jezik knjigo postavlja prav na mejo realističnega načina
pisanja. Poglavja si sledijo, kot naj bi bila razvrščena pričanja na magnetofonskem traku,
knjigo pa zaključi pripis »Konec četrtega traku«. Kavčič torej želi dati vtis, da je njegov
roman prepis, zato v njem skoraj ne zasledimo avtorjevega mnenja, subjektivnosti in
moraliziranja. Svoje mnenje položi v usta zaslišanih prič. Ker pa je popolna objektivnost
skoraj nemogoča, v romanu občasno zasledimo avtorjeve simpatije in antipatije. Nič ni
direktno, le včasih naletimo na dvoumne ironije, komaj opazna karikiranja in obzirna
pretiravanja nekaterih prič, ki Brodniku niso naklonjene. (Kmecl 409) Kavčič je svojo izbiro
sloga in kompozicije romana pojasnil z besedami:
V romanu sem opustil klasično karakterizacijo oseb; s tem sem tudi negiral problem »point of
view«. Skozi petindvajset različnih pričevanj sem skušal s specifičnimi načini govora,
razmišljanja, reagiranja, čustvene prizadetosti doseči, da se osebe same razkrivajo in
karakterizirajo. Njihovo avtonomno življenje se razkriva bralcu neposredno in ne s pomočjo
pisateljevega rezoniranja. Joyce je izumil notranji monolog, da bi z njim ponazoril doživljajski tok
svojih oseb, jaz sem v Zapisniku skušal ponazoriti življenje kot skupek najrazličnejših monologov:
vsak govori zase in svoje, nihče pa nikogar ne posluša. (Hofman

134)

Roman Zapisnik ima tudi podnaslov – Legenda. Legenda je v SSKJ definirana kot pripoved, v
kateri nastopajo Kristus, Marija ali različni svetniki. Zakaj je Kavčič torej za popolnoma
nereligiozno temo izbral podnaslov s tako verskimi značilnostmi? To nam sam pojasni v
svojem članku Pripisi k Zapisniku, kjer pove, da je legenda tudi literarna zvrst, da je že v
uvodu v Zapisnik zapisano, da je legenda pripoved o izmišljenih dogodkih in da legenda
zgodovinsko jedro, če ga je sploh imela, oblikuje po svoje. Poudarja tudi, da je legendo treba
ločiti od legendarnega, ki pomeni nekaj pomembnega, vzvišenega. Roman Zapisnik ne
vsebuje ničesar vzvišenega, je zgolj skupek sedemindvajsetih med seboj nepovezanih govoric
o osebi in ne dokazana zgodovinska rekonstrukcija. Legendi lahko verjamemo ali ne, prav
tako Brodniku.
6.3 Fabula
Roman Zapisnik vsebuje zaslišanja 27-ih prič, ki pred komisijo razlagajo svoja stališča o
primeru Brodnik in dogodkih iz leta 1944 in po njem. Veliko prič je Brodnikovih tovarišev še
iz časov partizanstva, ki ga sumijo sodelovanja z okupatorjem. Predvsem se obregajo ob
določene dogodke, v katerih je Brodnik ravnal ali se vedel nenavadno. Najbolj goreč v tem
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pričanju je Don, čigar pričanje spoznamo najprej. Brodnika obtožuje, da je nenavadno ravnal,
ko so prijeli obveščevalca, ki je izdajal – Gašperja. Kot izvemo kasneje, Don na lastno pest
išče ljudi, ki bi imeli kaj povedati o primeru Brodnik, jih nagovarja in včasih manipulira z
njihovim spominom. Drugi magnetofonski posnetek prikaže pričanje Brvarja, ki pravi, da ga
je v nekem večeru Brodnik nekoliko živčno in prisiljeno vodil po poteh, kot bi ga želel nekam
pripeljati. Trdi, da so isti večer Nemci ubili njihove kurirje in da so čakali tudi Brodnika, a so
ga pričakovali samega, zato niso streljali. To seveda zgolj domneva, na vse to pa ga je
opozoril Don: »On trdi, da so kurirje pobili tisto noč, ko sem bil jaz pri njih. On me je tudi
opozoril na možnost, da so naju tisti večer ob Selnici čakali Nemci.« (Kavčič, Zapisnik 37)
Pričanju lahko torej le delno verjamemo, saj se zdi, da sloni na trhlih temeljih spomina,
kasneje pa izvemo tudi, da sta se Don in Brodnik zanimala za isto dekle, s katero se je Don
kasneje poročil, a je bila najprej bolj naklonjena Brodniku. Bralec začenja biti pazljiv in
selektiven, saj se zdi, da se resnica vedno bolj izmika in da postaja jasno, da nobena resnica
ne služi vsem. Tudi na tretjo pričo – Jelena – je namreč vplival Don: »Pomislite, ko me Don
ne bi bil spomnil, bi bil že pozabil …« (42) Brodnika obtožuje sodelovanja z Nemci, na
podlagi dogodkov iz neke davne zime, v kateri je Brodnik sredi belega dne prigazil do
skrivališča partizanov in jih z narejeno sledjo spravil v neugodno, celo smrtno nevarno
situacijo. Jelenova razlaga je ta, da je Brodnik nameraval izdati njihovo tehniko in Nemcem
pripraviti gaz. Do tu se v romanu vsi sklicujejo tudi na Brodnikovo lastno priznanje
kolaboracije kot največjega obremenilnega pokazatelja: »Ali ni Brodnik sam najboljši dokaz
za to? Saj je na sodiščih priznal, da je delal za angleško obveščevalno službo, priznal pa je
tudi, da je prej delal za gestapo.« (46) Povedano prvič postavi pod vprašaj pričanje Cvetke,
nekdanje aktivistke SKOJ-a, ki izjemno zanimivo komentira dachauske procese:
»Trinajst obsojenih na smrt… /…/ Vsi po vrsti so priznavali svojo krivdo. Verjeli smo, da je v
resnici bilo tako, kot so izpovedovali. Tedaj še nismo nič vedeli o stalinskih procesih v Rusiji, nič o
tem, kako so bili zrežirani… /…/ Skratka, verjeli smo, da so obtoženci krivi. Če ne vsega tistega,
česar so jih obtoževali, pa vsaj nekaj od tistega. Navsezadnje je bilo v tem tudi nekaj logike.
Povsem normalno je bilo, da so nekateri klonili. /…/ Če so koga telesno in duševno zlomili, da ni
mogel več nadzorovati svoje zavesti, in so v takšnem stanju kaj izpleli iz njega, ali je mogoče trditi,
da je to izdaja? Izdaja je zavestno dejanje. Izdajalec je tisti, ki se zaveda, kaj počenja.

(54, 55)

O Brodniku se izraža izjemno pozitivno, pravi, da mu nima kaj očitati, da je vedno deloval
zgledno, hrabro in primerno okoliščinam. Pod vprašaj postavi Donovo kredibilnost, ko mu
očita zagrenjenost in ljubosumje do Brodnika, ki mu je uspela boljša vojna in povojna
politična kariera.
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Peter, nekdanji komandant odreda, osvetli dogodek, pri katerem je imel Brodnik veliko zaslug
– osvoboditev gabrske kaznilnice. To predstavi kot ječo, v kateri so gestapovci pobijali talce
oziroma jih odpeljali v taborišča. Bila je strah in trepet vseh in instrument, na katerega je igral
gestapo, zato so partizani večkrat načrtovali njeno osvoboditev. Mesec pred koncem vojne so
se z Nemci uspeli izpogajati za njihovo predajo. Brodnik naj bi sodeloval pri vseh omenjenih
akcijah in celo vodil zadnja pogajanja pred osvoboditvijo.
Drugi dogodek, o katerem se vsi razgovorijo, je že omenjena likvidacija izdajalca Gašperja,
za katerega odkrijejo, da je izdajal in imel stike z Robnikom, ki je že prej prestopil na
sovražno stran. To je prvi posumil Don in ga krepko pritisnil ter iz njega na silo izvlekel
priznanje. Brodnik je nasilnim prijemom odkrito nasprotoval, a likvidacije ni preprečil, čeprav
je za to imel vsa pooblastila. Nekateri v tem (ne)dejanju vidijo Brodnikovo nedolžnost, saj bi,
če bi tudi sam vohunil za gestapo, preprečil uboj enega »svojih«, drugi pa že v tem, da je
nasprotoval Donovim nasilnim prijemom zasliševanja, vidijo dokaz njegove krivde.
Naslednja zaslišanja se dotikajo predvsem taborišč in časa, ki so ga nekateri v njih preživeli.
Vsi upanje polagajo v komisijo, ki naj bi bila poklicana za to, da ugotovi, kaj se je zares
zgodilo. Merijo na njihovo učenost: »Vi ste pametni in na položajih, vi boste presodili, kako
je s to stvarjo. Pa tudi učeni ste … Mi neuki ljudje marsičesa ne razumemo.« (162)
Tu začenjajo priče vse manj govoriti o Brodniku, vse bolj pa o sebi. Branijo se pred očitki in
se želijo prikazati v najboljši luči. Takšna so poglavja, ki govorijo o pokvarjenosti Eveline, pa
tudi njena pripoved, ko vse obtožbe jasno postavi v svojo perspektivo. Vsak nas želi prepričati
v svoj prav, v svojo resnico in vedno bolj je jasno, da je resnic toliko, kot je ljudi na svetu.
Vse bolj se roman zateka k opisovanju zgodovinskih okoliščin in na Brodnikovem primeru se
začne prikazovati kar problematika celotne družbe.
Zelo pomenljivo je poglavje akademika in doktorja znanosti Kalmana, ki je izjemno razumno
in logično. Čeprav opozarja na previdnost pri obnavljanju preteklosti (zaradi možnosti
ponarejanja dokumentov), Brodnika označi za krivega, saj meni, da so bili krivi mnogi –
predvsem moralno. Njegovo mnenje je, da je kriv vsakdo, ki se je reševal s kompromisi. Na
koncu pa razmišljanje o Brodniku vsaj malo zasuka, ko zanimivo komentira nujnost žrtev za
moč naroda: »Narod mora biti pripravljen na žrtve, tudi nesmiselne in krivične. /…/ Svobodo
si je mogoče ohranjati samo z žrtvami. Tisti, ki ima v rokah krmilo narodove usode, bo
odločil, kdaj je žrtev potrebna. V miru ali v vojni. To je vsa modrost.« (272) S tem poudari, da
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so bile žrtve dachauskih procesov tedaj nujne za stabilno in trdno ureditev države, za vero v
oblast in njeno nezmotljivost.
Že naslednja priča se negativno opredeli do predhodne. Akademika Kalmana označi za
humanista, ki razmišlja na abstraktni ravni, ne pa na ravni konkretnega človeka. Strokovnost
doseže višek v pričevanju št. 19, ki je pravzaprav pismeno poročilo o nastanku in razvoju
stalinizma. Vmes je omenjen tudi model stalinističnega procesa, kar je še posebej pomenljivo
za bralca, ki lahko hitro poveže stalinistične procese s procesom, o katerem sicer govori
roman. Za bralca je pomemben tale odstavek: »Ko smo preučili obtožbe proti tem domnevnim
špijonom in saboterjem, smo odkrili, da so bili njihovi sodni procesi v celoti montirani.
Priznanje krivde mnogih aretiranih je bilo doseženo z okrutnim in nečloveškim mučenjem.«
(297)
Dvajseto pričanje prihaja iz ust nekdanjega sodnika, ki je Brodnika med procesom zasliševal
in mu pripravljal obtožnico. Četudi se nadejamo podrobnosti o nekdanjem procesu, ne izvemo
prav veliko, saj priča neuravnovešeno zagovarja idejo o »malih rumenih bitjih«, ki živijo med
nami. Sodnik bralcu tako ne navede veliko podrobnosti o sojenju, poda pa zanimive
informacije o Brodniku v sedanjosti: »Pred kratkim sem ga srečal, potožil je, da je hudo
bolan. Neka zahrbtna bolezen, da si ga je po svoje priredila. Ni več isti človek, kot je bil pred
dvajsetimi leti, prejšnje stoletje. Trmasto se je zagrizel v svoj jaz, zdaj iz samega sebe ne vidi
več. Ko bi bil toliko potrpežljiv in bi si dal dopovedati, da žre sam sebe in kako nesmiselno je
to!« (315) Brodnik si torej krvavo želi rehabilitacije in zaradi tega že izgublja razum, verjetno
je zaradi trpljenja, ki ga ob tem čuti, tudi zbolel.
Pazljiv bralec odkrije, da 21. pričevanje manjka. Obstaja možnost, da je to pričanje samega
Brodnika, ki so ga kasneje izbrisali iz magnetofonskega traku, ali da je šlo za pričevanje, ki je
prehudo bičalo po članih komisije ali tedanji oblasti in je bilo izpuščeno zaradi cenzure.
Morda je bilo popolnoma jezikovno nejasno in neuravnovešeno ter članom komisije ni dalo
nikakršnega koristnega podatka o Brodniku, morda pa je bilo preveč jasno in preopredeljeno.
Pisatelj bralca pusti v nevednosti in nadaljuje s pričanjem št. 22, ki poroča o dveh časopisnih
verzijah, ki opisujeta ravnanje različnih držav z preživelimi v taborišču. Priča trdi, da nima
nikakršnega osebnega mnenja in da zgolj navaja podatke.
25. pričevanje bralca že na začetku šokira, saj ta ugotovi, da je Brodnik že deset mesecev
mrtev. Priča, njegova žena, pravi: »Kaj pravzaprav hočete? Potekla so že štiri leta, odkar ste
mu začeli dajati upanje, preiskava pa teče še naprej. Deset mesecev je že mrtev, medtem se
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mu je grob sesedel, vi pa niste še ničesar sklenili. Kaj bi le lahko storili za mrtvega, če niste
mogli pomagati živemu?« (363) Komisija torej že štiri leta preučuje resnico, sklenila pa ni še
ničesar. Vdova po Brodniku se sprašuje, če je posmrtna rehabilitacija za kogarkoli sploh
koristna, saj so ga prav krivice, ki jih je moral pretrpeti, spravile v grob. Meni, da je komisija
zgolj plod nove zvijače in ne razume, kaj sploh še poskušajo doseči. Priča tudi o taktikah, s
katerimi so jo poskušali odvrniti od Brodnika. Prepričevali so jo, da ji je bil nezvest, da je
počel »svinjarije« z drugimi ženskami, pokazali so ji tudi pismo, v katerem vse to priznava in
zahteva ločitev. Od njega ni dobila ničesar celih enajst let, tako da sta si bila po tem dolgem
obdobju že čisto odtujena. Brodnika, ki je prišel iz zapora, opisuje kot bolnega, izčrpanega in
živčnega človeka, ki je noči prebedel ob oknu in premišljeval. Živel je samo še za to, da bi si
opral ime in čast. Čeprav je dobil nazaj odlikovanja, stanovanje in nekaj drugih povračil, je bil
utrujen od življenja in nekega dne obstal sredi ceste, z novimi pritožbami in prošnjami v žepu.
Predzadnje pričanje prihaja iz ust kaznilniškega psihiatra, ki je zdravil odvetnika, ki je moral
zastopati Brodnika na sodišču. Ta mu je zaupal, da pred sojenjem sploh ni videl obtožnice,
prav tako mu niso dovolili govoriti s klientom, kar je bilo za odvetnika zelo sporno. Svojo
vlogo je bil prisiljen odigrati, bil je zgolj »lutka v igri, ki so jo vodili drugi«. (374) Taisti
psihiater je zdravil tudi Brodnika, saj so nekateri zdravniki v kaznilnici menili, da kaže znake
paranoje in shizofrenije, vedno bolj pa naj bi se zatekal k nasilju. Ko je psihiater govoril z
Brodnikom, pa je ugotovil nasprotno – da je obtoženi duševno popolnoma zdrav, da se vede
vljudno in obzirno, vsem pa pripoveduje, da je bil po nedolžnem obsojen in zahteva pravico.
Psihiater se tega Brodnikovega razglašanja nedolžnosti spomni, potem ko nekaj dni pred
svojim pričanjem v časopisu zagleda članek o Brodnikovi oprostitvi in umiku obtožnice.
Bralec torej dobi nekakšno zagotovilo, da je Brodnik po vsem tem nedolžen, saj je bila
obtožnica umaknjena. Spraševati se začenjamo, zakaj je potem delo komisije sploh še
potrebno. Zadnji priča funkcionar na visokem položaju, ki se sprašuje o delu komisije.
Kritizira njihovo neodločnost in omahovanje ter počasnost pri delu, ki jim je bilo dodeljeno.
Delo komisije oceni docela negativno, saj je prepričan, da je bil Brodnik kriv in da ga je treba
ponovno obsoditi in čezenj napraviti križ. (393) Odpre novo smer preiskave o Brodniku, saj
začne govoriti o novih, še neraziskanih obdobjih njegovega življenja. Komisiji očita, da ni
dovolj dobro opravila svojega dela, saj naj bi jo on sam nagovarjal, koga bi morala poklicati,
da bi dobila utemeljene sume. S tem se konča četrti trak in z njim celoten roman. Bralcu se
odpre vrsta vprašanj in razlag in prav vse so mogoče, saj nobena ni zares dokazana. Kmecl je
menil, da je prav mogoče na podoben način posneti še kakšen trak in da konec romana ni
- 23 -

pravi konec. (409) Smolej razlago konca vidi v kontekstu tedanjih političnih razmer v
Sloveniji. (163) Konec leta 1972 je namreč moral odstopiti zagovornik bolj liberalne politike
Stane Kavčič. Zavzemal se je za rehabilitacijo žrtev dachauskih procesov, a se je z njegovo
zamenjavo postopek nekoliko zaustavil. Oblast je ponovno prevzela ortodoksna partijska
politika, ki je pozneje tudi vplivala na recepcijo romana.
Po tej podrobnejši predstavitvi vsebine romana zlahka ugotovimo, da priče ne sumijo le
Brodnika, ampak se kar po vrsti obtožujejo tudi med seboj, zato bralec njihova pričevanja
sprejme kot subjektivne verzije nekdanjih dogodkov. Priče lahko razvrstimo v tri sklope:
Največ je prvih. To so priče, ki Brodnika bodisi obtožujejo bodisi branijo, vsem pa je skupno,
da so njihove pripovedi polne čustev, saj so bili vsi nekoč z njim v partizanih, kaznilnici,
taborišču ali kje drugje. Njihove sodbe govorijo o času Brodnikovega partizanskega obdobja,
po njegovi sporni vrnitvi iz nemškega taborišča sredi vojne. Ker ta pričevanja slonijo na
močno izraženih čustvih, jih je težko jemati za čisto resnico. Še manj pa lahko verjamemo
drugi skupini prič, katerih pripovedi delujejo neuravnovešeno. Pričevanja teh so
fragmentirana, njihove asociacije pa si sledijo brez prave koherentnosti in smisla. Večinoma
iz njihovih pripovedi bralec ne izve ničesar o Brodniku, pa tudi če bi, priči ne bi verjel. Tretja
skupina prič ne govori o Brodniku, ampak so pred komisijo poklicani, da izrazijo svoja
stališča o preteklem družbeno-zgodovinskem ozadju. Pripovedi strokovnjakov ločimo takoj,
saj se slogovno izjemno razlikujejo od ostalih dveh skupin. (Dolgan, Pripovedovalec in
pripoved 66–74)

6.4 Pripovedovalec
Roman je polivokalen (večglasen), kar pomeni, da v njem nastopa več različnih prvoosebnih
pripovedovalcev, ki s svojimi pripovedmi oblikujejo in dopolnjujejo celotno zgodbo. (Smolej
169) Gledišč je 27 in vsa so med seboj enakovredna in samostojna. Gledišč je torej toliko, kot
je pripovedovalcev, a oseba, o kateri teče beseda najpogosteje, ni tudi sama nosilka gledišča.
Brodnik je le predmet drugih gledišč. O komisiji, ki izprašuje priče, izvemo le toliko, kolikor
jo sporadično omenjajo priče. To se vidi v pričinem ponavljanju ali povzemanju vprašanj
komisije, v odgovorih, iz katerih razberemo vprašanja komisije, velikokrat pa priča pripomni
kaj o komisiji in njenem delu. Komisija je torej ves čas navzoča, bralec se zaveda njene
prisotnosti, a ni pripovedno eksplicirana. (Dolgan, Pripovedovalec in pripoved 61) Dolgan
ugotavlja, da lahko Kavčičev roman označimo za reduciran dialog, kajti namesto da bi se
bralec seznanjal s 27-imi dialogi med pričami in komisijo, bere zgolj monologe zaslišanih.
- 24 -

Gre torej za zaporedje prvoosebnih pripovedi o isti ali sorodni temi, v katerem pa manjka
vrhovno gledišče, ki bi pripadalo vsevednemu pripovedovalcu. To, da se umakne oziroma
odpove vsevednosti, je torej kretnja, ki je v nasprotju s klasičnim načinom pripovedovanja. V
romanu tudi ni nikjer jasnega odgovora, ali je Brodnik kriv ali ne. Bralec se srečuje s popolno
subjektivizacijo njegovega primera, ves čas pričakuje pripovedovalčev jasen poseg v
pripoved, a tega v celotni pripovedi ni. Roman ostaja prvoosebna scenična pripoved,
pripovedovalec pa ne poseže vmes niti med posameznimi pripovedmi, kjer bi napovedal
odhod enega in prihod drugega. Tako včasih ne vemo niti, kako je priči ime, koga pravzaprav
»poslušamo«. (62)
Dolgan polemizira, da je Brodnikov primer le nujno potrebno pomagalo, ob katerem so lahko
razvrščeni različni pogledi na splet pojavov okrog druge svetovne vojne. (77) Tako postane
njegov primer obrobnega, sekundarnega značaja, kar prvenstveno omogoča prav izbrani
pripovedni način. Takšno razlago potrjuje tudi konec, ki ne poda nikakršne rešitve in
predstavlja pravi pretres za naivnega bralca. Ta v svoji kiminalkarsko-vohunski literarni
mentaliteti pričakuje jasno klasično opredelitev, ki bi razkrinkala zlobneža in okronala
nedolžnega. Pripovedni način pa tu bralcu pusti svobodo in ta preneha biti objekt
pripovedovalčeve idejno-vrednotenjske sheme. (78, 79)

7. MED RESNIČNOSTJO IN FIKCIJO
Diplomsko delo se je do tu osredotočalo na zgodovinske dogodke, povezane z dachauskimi
procesi ter romanom Zapisnik. V zadnjem delu se bomo posvetili predvsem iskanju
vzporednic med resničnimi dogodki in fikcijo. Zakaj so Kavčiču tako ostro očitali, da potvarja
zgodovino in da dogodke prikazuje v napačni luči? Katero zgodovinsko jedro, če sploh
katero, je Kavčič vzel za glavni motiv in ga prikazal po svoje?

7.1 Osvoboditev kaznilnice
Za nastanek Zapisnika je bil zelo pomemben že prej omenjeni radijski novinar Ivan Jan, ki naj
bi Kavčiču velikokrat pripovedoval o svojih partizanskih doživetjih. (Smolej 158) Med temi
je bila najverjetneje tudi osvoboditev jetnišnice v Begunjah. To je bil okruten policijski zapor,
ki je imel v okviru nekdanje kaznilnice tudi zasliševalnice in mučilnice. Zamisel, da bi
osvobodili zapor v Begunjah, se je porodila štabu Kokrškega odreda v zadnjih dneh aprila
1945, ko so dobili vesti, da imajo Nemci namen postreliti vse jetnike. Odločili so se, da bodo
nemško predajo poskušali izpogajati. Na prvem sestanku, ki je bil 2. maja popoldan, je odred
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zahteval, da se omili režim v zaporu, preneha streljati talce in da se pripravijo na predajo, 4.
maja pa so se srečali še na nevtralnem kraju, v eni od hiš v Begunjah. Pogajanja je vodil
namestnik političnega komisarja odreda, na nemški strani pa komandant zapora Peter Glanzer.
Partizani so zahtevali vdajo že ob 13. uri, Glanzer pa je predlagal večer, ko naj bi se vdali po
navideznem spopadu. Po dolgih pogajanjih so se Nemci vdali in predali, predvsem zaradi treh
letal Jugoslovanske armade (JA), ki so prav tedaj večkrat preletela jetnišnico. Dogovorjeno je
bilo tudi, da bodo vse, ki se bodo predali, imeli za vojne ujetnike. Partizani so hiteli spuščati
jetnike na prostost, nekateri so odvedli razoroženo posadko, odnašali so tudi zaloge materiala
in orožje. Tako je bilo iz zapora izpuščenih 632 jetnikov. (Guštin 413–415) Po zanesljivih
podatkih je bilo zaprtih v Begunjah vsega skupaj 11.477 oseb, od tega 562 večkrat. (149)
V romanu Zapisnik Kavčič govori o osvoboditvi gabrske kaznilnice, v kateri je imel zaradi
znanja nemščine pomembno vlogo tudi Brodnik. O tej osvoboditvi se v romanu razgovori
Peter. Pravi, da so že mesec pred koncem vojne ugibali, kaj se bo zgodilo z jetniki kaznilnice.
Tajni Himmlerjev ukaz naj bi bil, da je treba vse politične jetnike pobiti, kar so tudi sami
slutili in želeli preprečiti. V začetku maja so v pismu zahtevali nemško predajo in izročitev
vseh živih jetnikov. Zahtevo so odbili, saj so bili tedaj še močni – v bližini kaznilnice so imeli
še nekaj policijskih postojank. 5. maja so bili Nemci že bolj ranljivi, saj so letala JA uničila
bližnji železniški viadukt, v bližini naj bi bile tudi enote JA. Na pogajanja so tokrat pristali.
Sestanek je potekal v hiši blizu kaznilnice, na njem pa so hitro dosegli nemško predajo. Okrog
poldneva je nad kaznilnico zaplapolala bela zastava, komandant jim je predal ključe zaporov
in veselje med jetniki je bilo nepopisno. Večino njih so oborožili z zaplenjenim orožjem.
(Kavčič, Zapisnik 82–84) Ena od prič v Zapisniku izda, da je vsa pogajanja o osvoboditvi
vodil Brodnik, saj je edini znal nemško. Bil naj bi tudi dober govornik, vsi ostali so bili
zmedeni že ob sami misli, da bi stopili pred Nemce. (108, 109)

7.2 Likvidacija
Dogodki iz romana, ki opisujejo kaznovanje in zaslišanje izdajalca Robnika, so skoraj
identični tistim, o katerih priča Janova zgodnja kronika v treh knjigah Kokrški odred (1980).
Tu Jan obsežno opiše izdajstvo Petra Stareta, ki je kot obveščevalec večkrat sam odhajal v
dolino z nalogo, da zbere podatke o sovražniku, predvsem o domobrancih. Zaradi sumljivega
obnašanja so ga že lep čas sumili, da je izdajalec, pa so se prepričali nekega dne, ko je med
partizane prinesel novico, da so ga v neki hiši nenadoma obkolili domobranci in da se je rešil
tako, da je hitro odprl vrata, vrgel dve bombi, »užgal« z brzostrelko ter se sam pognal skozi
obroč. Pri tem naj bi celo ubil dva domobranca, sam pa jo odnesel brez praske. (Jan 11, 12)
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Ko so te podatke preverili, so ga ujeli na laži in ga takoj zaslišali. Po začetnem čudenju nad
aretacijo in Staretovem sprenevedanju so ga po mučnem zaslišanju pripravili do odgovorov,
nad katerimi so bili vsi osupli. Priznal je, da je bil povezan z Jožetom Urbancem – Gašperjem,
ki je oktobra 1944 izdal svoje partizanske kolege in prešel k domobrancem. Pozneje naj bi se
prek Stareta povezal s partizani in izdal, kdaj se bodo domobranci udeležili žegnanja v
Trsteniku. To je bila pretkana taktika, s katero je želel pridobili zaupanje partizanov in jih
zvabiti k domobranski postojanki v Kovor. Izvedeli so tudi, da naj bi moral Stare na večer
zaslišanja na bataljon odvreči nekaj bomb, kar naj bi bil znak za začetek napada. Okrog vratu
so pri Staretu in eni od partizank opazili svetinjico Matere božje z Brezij, ki je bila njihov
razpoznavni znak. Ker so morali hitro ukrepati, so se odločili, naj mu sodbo izrečejo soborci.
Odvedli so ga pred bataljon, kjer so ga tovariši enoglasno obsodili na smrt in usmrtili. (13–15)
V romanu je vlogo Petra Stareta prevzel Gašper. O tem dogodku njegove likvidacije nam
najprej govori Don, iz prve roke, saj ga je on prvi posumil in kasneje tudi ukazal odstraniti.
Robnik je prek Gašperja ohranjal vezi s partizani in dajal vtis, da se želi vrniti na njihovo
stran. Da bi jim dokazal svojo zvestobo, jim je sporočil, kdaj se bodo domobranci udeležili
maše v Tržišču pri Sv. Jani. Domobranci so tu prehiteli partizane in sum je zelo hitro padel
tudi na Gašperja. Tega so tako hudo mučili, da je priznal svoje zveze z domobransko stranjo
in prav tu se pojavi Brodnik, ki je zagovarjal človeško ravnanje z vsemi, tudi sovražniki in
izdajalci in je mučenju nasprotoval. (Smolej 161) Nekatere priče so mnenja, da so Gašperja
med zaslišanjem prehudo mučili, drugi pa zagovarjajo kruto ravnanje. Med zaslišanjem so
Gašperju okrog vratu našli svetinjico, ki jo je okrog vratu nosila tudi ena od partizank. Ker se
je bilo nujno hitro odločiti, so Gašperja v snegu brez obotavljanja usmrtili.

7.3 Komisija
Komisija, ki ji je v romanu zaupana težka naloga odkritja prave resnice, spominja na
Janžekovičevo komisijo, ki jo je leta 1969 ustanovil Stane Kavčič, ki je bil zadolžen, da s
pomočjo gradiva o procesih ter z razgovori z uslužbenci sekretariata in drugimi pričami
razjasni morebitne nepravilnosti in krivice. V komisiji je bilo pet članov, predsedoval pa jim
je Ivo Janžekovič. Postopek rehabilitacije je bil dolgotrajen, čeprav je komisija v letu dni
ugotovila, da za obsodbe ni bilo pravih razlogov. Do prave politične rehabilitacije so
obsojenci čakali vse do leta 1986, kar je bilo skoraj 40 let po obsodbi.
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Vse, kar iz romana izvemo o komisiji, izvemo skozi usta zaslišancev. Komisija se oglasi zgolj
enkrat, pa še takrat dobi bralec vtis, da se ni oglasila namerno. 15. pričanje je namreč pismo, v
katerem so zvečine zapisane nepovezane blodnje, ki z Brodnikom nimajo nobene povezave. A
pismo s svojim tonom razhudi člana komisije, da se oglasi: »Še neka svinjarija … To bomo
zbrisali … Veste, kdo je to napisal? Izključi!« (Kavčič 238)
Priče večkrat poudarijo, da je komisija poklicana, da izve resnico, na kateri bo potem slonela
odločitev sodišča: »Vem, vi niste sodišče, če prav razumem, vi ste celo več kot sodišče … Vi
boste odločili, kaj naj ukrene sodišče.« (78) Večkrat se priče tudi razburijo nad vprašanji
komisije in jim očitajo, da so se dela lotili prepozno: »Takrat, po vojni je bil čas, da bi prišli
stvari do dna … Zdaj je že veliko prič mrtvih, marsikdo pa je tudi užaljen in se noče mešati v
to … Zakaj nam vi ne natočite čistega vina? Zakaj ne pokažete vse resnice?« (114) Proti
koncu romana postane jasno tudi, da je komisija svoje delo opravljala predolgo, da je vmes
Brodnik že umrl in da prave rehabilitacije, ki jo je krvavo želel, ni dočakal.
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8. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem najprej predstavila glavne vzroke, pobude in okoliščine, v katerih je
bilo mogoče začeti montirane dachauske procese. Procese sem kronološko razvrstila in
podrobneje predstavila obdobje rehabilitacije obsojenih, ki je z vidika obravnavanega romana
najpomembnejše. Ugotovila sem, da je bil proces rehabilitacije izpeljan prepočasi in
nepopolno, saj je bila obtožnica umaknjena še pred ponovno obravnavo na sodišču. Obtoženi
bi si želeli vsaj ponovitev postopka in izrečene oprostilne sodbe, ki bi jim dale pravo
zadoščenje. Tudi krivci za nastale zmote so ostali nekaznovani.
Omenila sem tudi Igorja Torkarja, enega od obtoženih, ki je o svoji izkušnji napisal roman
Umiranje na obroke ter z njim poskrbel, da resnica o procesih ni bila pozabljena. Roman je
namreč doživel številne ponatise in s svojo odkritostjo dvignil precej prahu in zanimanja
javnosti.
Kavčičevemu romanu Zapisnik so bili kritiki in bralci naklonjeni. Roman so označili za eno
avtorjevih največjih romanesknih del, tako zaradi inovativnega sloga, ki posnema zapisnik
zaslišanj in znanstvenih ekspertiz različne stroke, kakor tudi zaradi vrhunske literarne
tematizacije stalinističnih zločinov povojne partije. (Širca, Almanah Prešernove nagrade
2014) Med ortodoksnim bralstvom in politično oblastjo pa Kavčičev roman ni bil dobro
sprejet, predvsem zato, ker romana niso brali kot literarno delo. V njem so pogrešali avtorjevo
hvalo narodnoosvobodilnemu boju in v njegova usta polagali besede prič. V nadaljevanju
diplomskega dela sem predstavila še vsebino romana, slog in izbiro pripovedovalca, ki se
odmika od tradicionalne sheme. Kavčič svojemu junaku ne pusti spregovoriti, o njem resnico
tvorijo drugi.
Proti koncu diplomskega dela sem iskala vzporednice med dogodki, opisanimi v romanu, ter
vojno in povojno stvarnostjo. Ugotovila sem, da je Kavčič sledil resničnosti predvsem z
dvema dogodkoma iz romana, a ju je uporabil bolj ali manj za dogajanje, ki poteka v ozadju.
Ob branju romana bralec namreč hitro ugotovi, da so dogodki, ki jih opisuje Kavčič,
postranskega pomena in da v romanu avtor raziskuje predvsem psihologijo posameznika in
njegovega dojemanja resnice in stvarnosti nasploh. Roman tudi zrelativizira vsakršne
enosmerne resnice ter sodbe o človekovem početju sredi vojnih in povojnih preizkušenj.
Ob pisanju diplomskega dela sem želela spomniti na dejstvo, ki ga je v času, v katerem
živimo, nujno videti, vedeti in poudarjati znova in znova – da ni nobenega tako velikega cilja,
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da bi lahko zanj žrtvovali tuja življenja. (Hofman 137) Če tega ob branju diplomskega dela
bralec ne začuti, je osnovna zamisel ostala neuresničena.
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