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Dean Komel
Za uvod
Na področju humanističnih ved, še posebej pa njihove interdisciplinarne
interakcije, je treba razlikovati med metodologijo, metodiko in metodo. Glede
izbire metod je morda ustrezneje uporabiti množinsko obliko, saj na področju
humanističnega raziskovanja ni mogoče zastopati ene in enovite metodičnosti
pristopanja, če nočemo zanemariti razliko med njegovo interpretacijsko in
razumevanjsko ravnjo. To, k čemur z interpretacijo pristopamo, vedno že
razumevanjsko zastopamo. Humanistična vednost spričo tega nujno vključuje
vrednostno kritiko. Kot prvobitna vrednost se ponuja jezikovna artikulacija, ki
ne zadeva le korespondence med redom izjavljanja in redom pojavljanja, marveč
javljanje smiselnosti kot take, na katero odgovarjamo in smo ji odgovorni še
pred slehernim opomenjanjem.
Za metodiko, ki zadeva dostop do predmetov obravnave, je relevantna
njihova danost, ki jo je potrebno sistematično podati, in je obmejena s
tematskimi horizonti, ki narekujejo celovitost poteka obravnave ob upoštevanju
raznolikosti in posebnosti samega znanstvenega polja. Metodologija vključuje
oba vidika raziskovalnega pristopanja in znanstvenega dostopanja ter je kot taka
formativna za posamezno znanstveno disciplino, kakor tudi za interdisciplinarno
povezovanje. Slednje nedvomno lahko bistveno spodbudi formiranje novih
področij vednosti, hkrati pa se z njo javlja problem samega koncipiranja vednosti
ter njene (pričakovane) aplikacije, npr. v učnih procesih na vseh stopnjah
izobraževanja, v občilih in medmrežni komunikaciji, pa tudi načrtovanju in
izvajanju številnih družbenih in kulturnih dejavnosti. Upoštevati pa je treba, da
je aplikativnost humanističnega vedenja zaradi kontemporalnega učinkovanja
vpisana že v samo konceptualno percepcijo, recepcijo in komunikacijo.
Raziskovalni dosežki interdisciplinarnega humanističnega se pogosto
omejujejo na podajanje posameznih izsledkov raziskovanja, konceptualizacijo
vednosti pa se pušča v stanju predlogov in predpostavk. To ima za posledico
šibko konceptualno rabo, ki opazno obremenjuje dosežke interdisciplinarnih
humanističnih raziskav. Zato velja posebej poudariti, kako je pri
interdisciplinarnem raziskovanju nujno razvijati medkonceptualno razsežnost
vzpostavljanja humanistične vednosti. Sodelovanje zgodovinopisja, filozofije,
literarne in umetnostne zgodovine, jezikoslovja, pravne znanosti, teologije,
pedagogike, geografije, ekonomije politologije, sociologije itn. pri obravnavi
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izbrane tematike samo po sebi še ne doprinese tiste ravni interdisciplinarnega
humanističnega raziskovanja, ki bi sistematično vključevala tudi vzajemno
součinkovanje med koncepti samimi.
Vidik interkonceptualnosti v formaciji humanistične vednosti, ki v analitičnem
in sintetičnem pogledu ne le koncipira raziskovalno izkustvo, marveč sozajema
tudi njegovo recepcijo in anticipacijo, označujemo kot kontemporalnost
razumevansjkega konteksta. Recepcija, koncepcija in anticipacija so pojmovno-izkustveni momenti preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v kontemporalnem
prešivanju, ki ga je Gadamer v Resnici in metodi opredelil kot »učinkujočo
zgodovinskost«. Vendar Oznaka »kontemporalnost« sicer učinkuje širše in jo tu
uporabljamo namesto oznake »sodobnost«, ki ima svojo humanistično, kulturno
in družbeno relevantnost, vendar se zdi manj ustrezna za terminološko rabo na
polju interdisciplinarne humanistike. S »kontemporalnostjo« v metodološkem
okviru zajemamo izgradnjo razumevanjskega konteksta kot temeljno vodilo
postavljanja in razvijanja problemskih toposov raziskovanja, ki ga zmeraj
sodoloča izpovedovanje smisla.
Pri ukvarjanju z najrazličnejšimi teksti (v »besedi in podobi«, »glasu in tvari«,
»pojavu in pomenu«), pa tudi v pogovorih in diskusijah, se z razumevanjskim
kontekstom srečujemo na način »prihajanja do smisla«. Pri naši osredotočenosti
na to, o čemer je beseda, smo vedno pozorni tudi do smisla povedanega. To,
o čemer se izrekamo (predmet), ni isto s tistim, kar je v izrekanju izrečemo
(smisel). Tudi za humanistično diskusijo velja, da smisel, kolikor se do njega
šele prihaja, ni nikoli že dan, marveč ga je potrebno izrecno podati, kar se odvija
na način anticipacije izkustva, ki je vselej kontemporalno vezana na njegovo
preteklo recepcijo in možnost aktualne konceptualizacije. Vsak humanistični
pojem ima svojo zgodovino. Vsak humanistični pojem je po svoji zgodovinski
predanosti smiselno odprt za prihodnjo aktualizacijo.
Aktualizacija smisla pa lahko prejme svojo pomenljivost za nazaj le na podlagi
tistega, čemur je za naprej namenjena. Pomenskost in namenskost sta v domeni
vršenja smisla, tj. predhodnega kontemporalnega razprostiranja, ki opredeljuje
sleherno interpretativno izvrševanje razumevanjskega konteksta. Še najustreznejše
bi ga zajeli z diado vprašanja in odgovora, v katero je vpeto sleherno humanistično
pojmovanje ter je kot tako v osnovi dialoško in diskurzivno.
Za diskusijo na področju interdisciplinarne humanistike je to še posebej
pomembno, kolikor kontemporalnost razumevanjskega konteksta privede
do možnosti sporazumevanja med različnimi okrožji humanističnih in
družboslovnih ved oziroma znanstvenega raziskovanja nasploh. Za ta namen
5

je potrebno, da se določilo in določilnost sporazumevanja konceptualno
umesti v samo jedro interdisciplinarnega humanističnega raziskovanja, saj
sicer zaobidemo kontemporalno učinkovanje ter samo možnost tematske
aktualizacije in aplikacije znanstvenih izsledkov. Ni torej pomembno zgolj
to, kar po postopku interpretacije razumemo in razložimo, marveč tudi to, o
čemer se lahko na podlagi interpretativnega in argumentativnega postopanja
sporazumevamo in sporazumemo.
Humanistična vednost ni nikoli »znanstveno nevtralna«, marveč vselej
posreduje neko vrednost, za vse, ki so je deležni. Tako Gadamer v predavanju
resnici v humanističnih vedah izrecno spomni na »uvid, ki ga je posredoval že
Platon: znanosti, ki obstajajo v logoi (Reden, podajanjih besede), imenuje hrana
duše, kot so jedi in pijače hrana telesa. »Pri njih nakupu ne smemo biti nič manj
nezaupljivi, da nam ne bi bilo vsiljeno slabo blago. Da, celo večja nevarnost
obstaja pri nakupu znanja (Wissen) kot pri nakupu živil. Kajti jedi in pijače, ki jih
je nekdo kupil od prodajalca, lahko v posebnem posodju prinese domov in preden
jih pijoč in jedoč zaužije, jih lahko da na stran in se iz izsledkov izvedencev pouči,
kaj na bi človek jedel in pil in česa ne in koliko in kdaj. Tako pri nakupu nevarnost
ni velika. Znanja pa se ne da odnesti v posebni posodi, temveč je neizogibno, da
se, ko je enkrat zanj plačana cena, sprejme neposredno v dušo samo, nakar človek
tako poučen odide – bodisi k slabemu bodisi k dobremu.« (Hans Georg Gadamer,
»Resnica v humanističnih vedah«, Iluzija 3/2000: 101)
Ta vrednostni vidik humanistične vednosti in intersubjektivna soudeženost v
vednosti komunikaciji je spričo splošne informatizacije raziskovalnih dejavnosti
danes nadvse relevanten tudi za širšo družbeno diskusijo. Da se humanistično
raziskovanje ne more postavljali na nevtralno stališče, ne izhaja iz tega, da nima
»kritične distance« ter si ne prizadeva za objektivnost in resničnost svojih izjav.
Zaveda svoje intersubjektivne določenosti s kontemporalnim učinkovanjem, ki
neposredno zadeva tudi kriterij znanstvene kritičnosti. Namreč: kdo je ta, ki ga
postavlja? Za interdisciplinarno humanistiko še posebej velja, da se zavoljo take
»kritične distance« ne more odreči vrednostnih opredelitev, saj bi to pomenilo
blokado kritične komunikacije. Vrednosti niso same po sebi nekritične, marveč
take postanejo, kolikor se jim odreka njihova pozitivna ali negativna vloga v
medčloveškem sporazumevanju in družbeni diskusiji. Ni pa seveda mogoče
zanikati vrednosti sporazumevanja za človeškost in družbenost sploh. Vidik
sporazumevanja ima, kolikor ga opredelimo v smislu kontemporalnega
učinkovanja, ključno vlogo pri vzpostavljanju družbenega oziroma političnega
konsenza, ki ga vselej opredeljuje sorazmerje svobode in pravičnosti.
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Povzetki

Podlage kontemporalnosti

Dean Komel
Kontemporalnost razumevanjskega konteksta kot konceptualna podlaga
interdisciplinarne humanistike
V prispevku se osredotočam na oris koncepta kontemporalnosti razumevanjskega
konteksta ter na njegov pomen za uveljavljanje interdisciplinarnega pristopa
v humanističnih in družboslovnih raziskavah. Ob tem se najprej sproži
vprašanje povezovanja različnih metod in izdelave skupne metodologije, ki
jo zahteva interdisciplinarno raziskovanje na področju humanistike. Koncept
kontemporalnosti omogoča prehod od metodološkega k vsebinskemu vidiku,
kar je v prispevku posebej razčlenjeno. Izhodišče analitične obravnave
predstavlja hermenevtično razlikovanje med interpretacijskim/tekstualnim
in razumevanjskim/kontekstualnim vidikom humanističnega raziskovanja. V
sklepnem delu bo razvito vprašanje možne »aplikativnosti« humanističnega
vedenja glede na njeno kontemporalno učinkovanje, ki pa kot taka ne zadeva
prilagajanja humanističnega raziskovanja splošnim kriterijem znanstvene
učinkovitosti, marveč spremembo samega gledišča »znanstvenosti« in obzorja
»učinkovitosti«.
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Povzetki

Podlage kontemporalnosti

Tina Bilban
Življenjski svet kot temelj razumevanja znanosti
Husserlov koncept življenjskega sveta predstavlja izhodišče Husserlovega
razumevanja znanosti, je temeljni pojem njegovega dela Kriza evropskih
znanosti in transcendentalna fenomenologija (1936), ki predstavlja tako eno od
osrednjih Husserlovih del kot tudi eno od temeljnih del filozofije znanosti.
V prispevku bi koncept življenjskega sveta kot temelja razumevanja znanosti
pretresla v okviru premisleka kontemporalnosti razumevanjskega konteksta.
Pri tem bi k premisleku pristopila po dveh poteh. Po eni strani, bi Husserlovo
oblikovanje in razumevanje koncepta življenjskega sveta premislila v okviru
kontemporalnosti razumevanjskega konteksta Husserlove misli. Husserlovo
razumevanje življenjskega sveta in njegovega odnosa do znanosti je bistveno
vpeto v sočasen, specifično časovno-prostorsko pogojen, premislek znanosti,
kakršnega mdr. najdemo pri Ludwiku Flecku ali Nielsu Bohru. Po drugi strani,
pa bi Husserlov koncept življenjskega sveta pretresla kot tistega, ki sam zajema
premislek kontemporalnosti razumevanjskega konteksta znanstvene misli.
Znanost je vedno bistveno vpeta v (svoj) življenjski svet, ki predstavlja temelj
njenega smisla. Znanost se pri svojem raziskovanju vseskozi vrača v svet, se tako
dinamično spreminja, hkrati pa z novim znanjem in pogledom na svet spreminja
življenjski svet. Vsaka znanost je vedno že zgodovinska, temelji na vertikalnem
in horizontalnem povezovanju njenih akterjev, ki se srečujejo v življenjskem
svetu. Pri tem je ključna vloga jezika, s pomočjo katerega znanstvenik nova
spoznanja deli z znanstveno skupnostjo, hkrati pa vsako poimenovanje novih
znanstvenih odkritij le-ta vedno že umešča v mrežo sveta, jim določa zgodovino
in povezave z ostalimi elementi. V okviru sodobnega filozofskega premisleka
znanosti, življenjski svet predstavlja temelj za razumevanje znanosti in omogoča
celovit, interdisciplinarni pristop k premisleku znanosti in njenega, vedno
bistveno s kontemporalnim razumevanjskim kontekstom pogojenega, smisla.
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Povzetki

Podlage kontemporalnosti
Darko Darovec
E-QUALITY. Evropska kakovost življenja in ozemlje: enakost, regije in
identitete v povezavi z diferencirano integracijo
ENAKOST je v zadnjem času v znanstvenih razpravah namenjena zlasti
enakosti med spoli, že precej manj enakosti pred zakonom, enakosti možnosti,
ras, družbenih slojev, enakih možnosti izobraževanja itd. (cf. Fischer 1998;
Reimer 1998; Ekinsmyth 1999), vendar enakosti skupnosti kot enega od
temeljnih pogojev enakosti med posamezniki raziskovalci doslej še niso
opredelili. Še najbolj se na to problematiko navezujejo študije o teritoriju
kot osnovni upravni enoti (Keating, 2013). Naše izhodišče je, da se temeljna
neenakost med posamezniki vzpostavlja že na ravni velikosti oziroma
vplivnosti določenih skupnosti. Številne izkušnje iz preteklosti nam to nazorno
kažejo. Toda naj nam bo za izhodišče oče atenske demokracije Klejsten, ki
je okoli leta 508 pr. n. š. utemeljil polis na novi podlagi, in sicer na čisto
geografski osnovi po načelu enakih teritorijev: namesto štirih jonskih plemen
Atike (razdeljenih na tritije, skupaj 12 enot), ki so razmejevala družbeno telo,
je Klejsten s teritorialno reformo ustvaril sistem desetih plemen oziroma
polisov; vsako izmed novooblikovanih desetih plemen je vsebovalo zmes
treh različnih »delov«: 1. obalno območje, 2. notranjost dežele in 3. urbano
področje in njegova neposredna okolica (Vernant 1986: str. 74–75). Vzpostavil
je egalitarni ideal, v katerem red ni bil več hierarhičen, kot kasneje pojasnjuje
Aristotel, temveč je temeljil na vzdrževanju ravnotežja »med odslej enakimi
silami, od katerih nobena ni smela nad ostalimi dokončno zagospodovati, ker
bi to povzročilo uničenje kozmosa« (Vernant 1986: str. 93).
Osrednja pozornost je namenjena obravnavi ENAKOSTI posameznikov v tesni
navezavi z ENAKOSTJO skupnosti, v katerih posamezniki živimo in delamo,
na teritoriju, ki ga ta skupnost upravlja tako in zato, da posamezniku in skupnosti
omogoča temeljne resurse za preživetje in ustvarjanje.
Upravljanje s teritorijem, z njegovimi naravnimi resursi in človekovo
ustvarjalnostjo, je bilo temelj oblikovanja identitet posameznikov in skupnosti
že od prazgodovinskih skupnosti dalje. Bilo je, je in še bo tudi temelj
blagostanja in družbenih konfliktov. Proces, ki se je začel pred dobrimi 500 leti
in privedel Evropo v vlogo vodilnega prinašalca družbenih sprememb, dobrih in
katastrofalnih, je v 21. stoletju postavljen pred nove izzive: izzive globalizacije,
kozmopolitizma in individualizma (Beck, 2007, 2013, 2014).
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S svetovnega geostrateškega vidika je nastopil čas globalnih teritorialnih
makroregij, te so že sedaj ZDA, Kitajska, Rusija, tudi Brazilija in Indija imata
vse potenciale, Evropska unija pa bi to morala biti že po svojem osnovnem
poslanstvu. Svet je globaliziran tako z vsakodnevnimi migracijami iz številnih
razlogov kot s pomočjo sodobnih tehnologij. Toda zadnji krizi, finančna in
migrantska, sta pokazali, da EU ne zmore usklajeno delovati na ravni teritorialne
makroregije (Kissinger, 2014). Ocenjujemo, da je temu razlog zlasti neustrezna
diferenciacija vladanja na ravni teritorija EU, ki se kaže v temeljni neenakosti
njenih članic, nacionalnih držav. Zato tudi z vidika enakosti posameznika
kot pripadnika enakopravnih skupnosti znotraj teritorija EU zagovarjamo
temeljitejšo diferenciacijo vladanja v EU prav na podlagi redefinicije pomena
in vloge EU regij.
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Podlage kontemporalnosti
Manca Erzetič
Vprašanje o zgodovinski umeščenosti človeške eksistence
Situacijo 20. stoletja je temeljno zaznamoval pojav totalitarizma in ideologij,
ki so posameznikom in celim skupnostim prizadejale neposredno uničenje in
izgubo človeškosti, kar je neposredno privedlo k soočenju z eksistencialnim
vprašanjem, kaj človeškega še preostaja? Zdi se, da se je temu vprašanju lahko
približati z odgovorom, da je to ravno »priča« oziroma »biti-priča«. Prav bitni
modus priče je določilen za pričevanje, kolikor ga ne dojemamo na kakršen koli
način in iz splošnega pojmovanja govora in izrekanja.
Kaj tvori smisel »biti-priča«, kako se tega smisla udeležuje »pričevalec« in
kaj v tem kontekstu pomeni izkazovanje tega odnosa kot »izpričevanje«? Ta
posebnost je naposled poosebljena v sebstvu človeka, kjer se smisel javlja kot
problem izpričevanja smisla človeškosti in zato terja razjasnitev, kako prav posebnosti človeka pripada zmožnost pričevanja in izpričevanja tega, čemur je v
svetu priča? Vprašanje, kako-mi-je-biti-v-svetu že samo po sebi pove, da to ne
morem biti kot navzoče med navzočim, marveč tako, da sem pričujoč nečemu
v svetu. Ta pričujoč-biti-v svetu nikoli ni zgolj biti-navzoč-pri-nečem (tj.
način golega obstajanja pri nečem). »Biti-priča« ne zadeva tega, kako faktično
razumemo človeka, marveč tisto, kar se faktično izpričuje kot človeško. Drugače
povedano, človek je po svoji človeškosti priča biti-v-svetu, ker je že v odnosu
do sveta, ne da bi bil o tem predhodno povprašan.
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Kontemporalnost in kontekst
Brane Senegačnik
Smisel, kontekst, kontemporalnost
Neprehodna mesta in brezpotja so nekaj, čemur se vsaka organizirana oblika
mišljenja skuša izogniti, ali še bolje, kar skuša odpraviti; tako znanosti kot
vede, na svoj način tudi humanistične vede, so – ali vsaj naj bi bile – takšno
raziskovanje resničnosti, ki omogoča gibanje po njej, miselno in/ali tudi praktično
(v obliki poseganja vanjo). To pa je mogoče le, če je epistemološka prometna
infrastruktura učinkovita in uporabna, preprosto rečeno, če poti vedenja po
resničnosti obstajajo in če so medsebojno povezane. Pri takšni naravnanosti
na resničnost (ob upoštevanju tega, da so humanistične vede danes zasnovane
izključno kot raziskovanje in ne več kot spoznavanje resničnosti) in v takšnem
predstavnem obzorju so neprehodna mesta vedno zgolj začasna in načeloma
odpravljiva. Za to obstajajo različne strategije in prijemi, ki pa zadevajo veliko
bolj objekt raziskovanja, »neprehodni teren«, kot pa metode, metodiko in
metodologijo humanističnih ved: v prvi vrsti gre torej za prilagoditev resničnosti,
raziskovanega terena, resničnostnemu okviru raziskovalne metodologije in v
mnogo manjši meri za adaptacijo in reorganizacijo slednje. V sodobnem svetu so
tudi cilji humanističnih ved neredko »eksogeni«, nastali in določeni od zunaj, pa
naj bodo ta določila čisto ekonomske silnice ali pa tiste predstave o resničnosti,
ki v zadnji analizi temeljijo na naravoslovnih ali družboslovnih (v ožjem smislu
sociologije) okvirih mišljenja. Vendar ne gre zgolj za posamezne konkretne
raziskovalne projekte, temveč se je na celotnem področju institucionalizirane
humanistike uveljavilo takšno »ekosgeno« pragmatično samodojemanje,
skratka: od zunaj vsiljena teleologija humanističnih ved je v veliki meri sprejeta
kot pristna, nastala iz refleksije lastnih osnov. Odsotnost globlje samorefleskije
ali vsaj to, da ni zaznati njenega vpliva v institucionalni praksi, imamo seveda
lahko preprosto za vpliv diktata ekonomistično usmerjene družbe, kar se
potem ponavadi hitro prevede v kritiko neoliberalnih družbenih konceptov in
antikapitalistični diskurz, morda celo v bolj parcialne oblike ideološke kritike;
a zadeva sega veliko globlje: v osnovne antropološke in ontološke predstave.
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Kontemporalnost in kontekst
Jožef Muhovič
Preokvirjanja v noosferi. Kontemporalne implikacije sodobnega razmerja
med likovno umetnostjo in humanistično znanostjo
Umetnost in humanistika sta dinamični in povezani področji. V naši sodobnosti
obe zaznamujejo spremembe, ki se zdijo fundamentalne, in narekujejo refleksijo
novonastalih interakcijskih okoliščin. Umetnost karakterizira razširitev njenega
»osnovnega polja« v tako imenovano »razširjeno polje«, ki je v najožji zvezi
s »kolapsom estetske diference« (J. Meinhardt), in je morda najbolj opazna
prav v likovni umetnosti. Teorijo humanistike pa zaznamuje premik od klasične
teorije, ki je, kot pove etimologija, sinonim za gledanje in motrenje, k moderni,
ki je sinonim za diagnostiko, kritiko, polemiko in terapevtiko. Prva temelji
na izvornofilozofskem čudenju stvarem, druga na objektivirajoči distanci
in celo nonšalanci do stvari (»alegorični impulz«, indeksna semantizacija,
diskurzivnost, aktivizem ipd.), ki teoriji poleg standardne refleksije in študija
umetnostnih fenomenov pod svetlo zvezdo »aktualnosti in naprednosti« ponuja
tudi nestandardno formativno poseganje vanje, ki ima neredko instrumentalne
in ideološke cilje ter konsekvence (»kulturni marksizem« ipd.).
V razpravi bo poizkušal avtor najprej tematizirati akcijski radij »razširitve« na
področju umetnosti, nato akcijski radij »premika« na področju humanistične
teorije, da bi se za tem lahko posvetil študiju preokvirjanj, ki jih v sodobno
noosfero, v sodobni odnos med umetnostjo in humanistiko prinašata omenjena
razširitev in premik. Glavni avtorjev cilj pri tem bo iskanje generaliziranih
horizontov, netrivialnih alternativ in »rešitev druge vrste« po P. Watzlawicku.

18

Povzetki

Kontemporalnost in kontekst
Andrej Božič
Pesniški kon-tekst(i). Ob rob pesmi Paula Celana »Unlesbarkeit«
Ob poskusu interpretacije pesmi »Unlesbarkeit« (»Neberljivost«),
ki jo je Paul Celan napisal leta 1968 in uvrstil v postumno izdano zbirko
Schneepart (Snežna delnica; 1971), želi prispevek razgrniti nekatere temeljne
metodološke dileme, s katerimi se literarna veda, soočena s tako kompleksno
pesniško govorico, kakršna je Celanova, neizogibno mora spoprijeti, če naj ne
bi preslišala njenega nagovora. Kolikor prispevek obravnava (filozofske) pred-postavke slehernega razumevanja, se s hermenevtičnim sámo-premislekom
(lastnega) pristopa k tekstu in k njegovim raznoterim kontekstom ne dotika
samo središčnih problemov raziskovanja posameznega avtorskega dela, ampak
tudi humanistične vednosti same.
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Razumevanje zgodovine
Gorazd Bajc
Splitski incidenti in požig tržaškega Narodnega doma julija 1920. leta: več
interpretacij o istih dogodkih. Zadrega zgodovinopisnega proučevanja?
Še pred prihodom fašizma na oblast je protislovenska oziroma protislovanska
naravnanost v Trstu dosegla višek 13. julija 1920, in sicer s požigom Narodnega
doma – za tedanji čas je bila to moderna palača, večnamenski center, simbol
emancipacije slovenske in širše gledano slovanske prisotnosti v mestnem
jedru. Istega dne je bilo v mestu skupno 21 napadov na odvetniške pisarne,
gostinske obrate, prostore bank, podjetij ter urad in stanovanje jugoslovanskega
diplomatskega predstavnika oziroma delegata Kraljevine Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Pred tem usodnim dnem, ki so ga nekateri označili za pravi pogrom
in pa »krstni« nastop najbolj brutalnega obmejnega fašizma, je v Splitu prišlo
do hudega incidenta, ko so tri osebe umrle. Splitski dogodki naj bi bili povod
za shod v tržaškem centru, od koder se je nato nahujskana množica odpravila
proti Narodnemu domu. Generalna slika obeh dogodkov nam je seveda znana,
ni pa pojasnjena njuna točna dinamika in predvsem vsa ozadja, obenem se po
skoraj 100 letih še zmerom srečamo z (zelo) različnimi interpretacijami. Namen
referata bo prikazati različna gledanja na iste dogodke ter obenem opozoriti na
potrebo po poglobljeni raziskavi.
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Razumevanje zgodovine
Mira Miladinović Zalaznik
Izvenpartizanski boj proti nacional-socializmu na Slovenskem
Prispevek je case study o članu avstrijskega odporniškega gibanja O5 baron
Nikolausu von Maasburgu, rojenem v Mariboru, njegovi ženi grofici Christiane
de Ceschi a Santa Croce s Hošperka pri Planini ter njunih sorodnikih. Maasburga
sta živela na gradu Bizeljsko, kjer sta imela radijsko postajo in z njo vzdrževala
stike z Angleži ter bila del izven-partizanskega boja proti nacional-socializmu.
Partizansko gibanje sta podpirala z orožjem, hrano in davki. Na gradu sta skrivala
slovenske družine pred Nemci ter prijateljico z Dunaja, Judinjo Friederike
Sizzo de Noris. Na gradu se je vedno znova zadrževal njun sorodnik, dunajski
odvetnik grof Georg von Thun und Hohenstein, prav tako član avstrijskega
odporniškega gibanja s stiki z Angleži. Njihov verjetno najeminentnejši sorodnik
v odporniškem gibanju na Slovenskem je bil Gottlieb von Windisch-Graetz iz
Slatne, ki prav tako ni bil komunist, je pa podpiral partizane z zdravili, denarjem
in osebnim tihotapljenjem visokih funkcionarjev OF v Trst in nazaj. V prispevku
bo obravnavano njihovo odporništvo in življenje po koncu II. svetovne vojne.
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Razumevanje zgodovine
Bernard Nežmah
Preživela govorica komunizma
Nemški lingvist židovskega rodu Victor Klemperer je v knjigi »Govorica tretjega
Reicha« izluščil delovanje avtoritarnega sistema: »Nacizem je polzel v meso in
kri množic s posameznimi frazami, s skladnjo, ki jo je vsiljeval s ponavljanjem,
in množice so ga mehansko in nezavedno sprejemale …«
Pričujoči tekst se bo spraševal, koliko je po tem modelu deloval tudi komunizem?
Katere besede je prinesel? Katerim besedam je dal drugačen pomen? Katere
slogane je ponavljal? Kako je določeno razumevanje sloganov opredelilo in
posledično odpravilo samo mišljenje? Kaj je prinesla vpeljava kratic? Na kakšen
način je vladal z govorico? Kakšno vlogo je imelo produciranje nerazumljivih
tekstov? Je šlo za žargon ali za govorico?
Poleg historične analize bom sledil padcu komunizma kot političnega režima
skozi odpravo pojmov, ki so bili prepoznani kot denotacija režima kot takega, in
neopaznim preživetjem drugih, ki se jih je spontano jemalo kot nevtralni jezik,
čeprav v postkomunistični čas nevede prenašajo mentalni svet komunistične
govorice.
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Med zgodovino in pravom
Damijan Kukovec
Pravo in zgodovinska analiza
Pravniki v svojem delu uporabljajo zgodovinsko metodo razlage predvsem pri
interpretaciji pravnih aktov. Zgodovinska analiza pa je prav tako pomembna
za razumevanje konceptov, ki jih pravniki dnevno uporabljamo ter tako za
razumevanje vloge prava v družbenih procesih in spremembah. Prispevek bo
naslovil različne pristope zgodovinske analize prava, njihove prednosti ter
slabosti ter vlogo zgodovinske analize v delu pravnikov, ki si želijo pozitivnih
družbenih sprememb.
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Med zgodovino in pravom
Urška Lampe
Konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne (1949) med preteklostjo in
prihodnostjo
Konvencija o zaščiti civilnih oseb v času vojne, ki je bila sprejeta 12. avgusta
1949, je bila prva Ženevska konvencija, ki je ščitila tiste, ki niso bili neposredno
udeleženi v vojnih spopadih. Nastala je kot neposredna posledica izkušnje
druge svetovne vojne, kar se odraža tudi v njenih členih. Kljub temu pa so
resni poskusi glede sprejetja tovrstne konvencije nastali že v času pred drugo
svetovno vojno. Namen referata je predstaviti potek nastanka konvencije pred
in po drugi svetovni vojni, analizirati nekatere člene ter razumeti pomen, ki ga
je tovrsten korak v mednarodnem humanitarnem pravu tedaj predstavljal. Hkrati
pa tudi odpreti razpravo o tem, kolikšen je sploh pomen in učinek konvencije v
21. stoletju ter, posledično, kakšni izzivi jo čakajo v prihodnosti.
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Med zgodovino in pravom
Aleš Maver
Mimobežnost dveh Evrop: Premisleki o zahodnem nerazumevanju evropskega
vzhoda po drugi svetovni vojni
Mimobežnost evropskih okolij na zahodu in tistih v srednjem in vzhodnem
delu celine zagotovo ni pojav, ki bi bil vezan zgolj na 20. stoletje ali celo
samo na njegovo drugo polovico. Vendar je moč reči, da je dobil s povojno
razdelitvijo Evrope bistven pospešek, ki je v zadnjem desetletju in pol
najmočneje odmeval v političnem diskurzu o »stari« in »novi« Evropi,
v zadnjem času pa v razpravah o odzivanju Evropske unije na trenutne
geopolitične izzive in celo znotraj posameznih vseevropskih političnih
skupin, kjer postaja delitev na »zahodne« in »vzhodne« članice njihova
glavna značilnost.
Čeprav so gotovo na delu tudi starodavni in dolgo ujčkani stereotipi, bom
v prispevku zastopal tezo, da je temeljni razlog sedanjega nerazumevanja
drugačna usoda obeh delov stare celine med drugo svetovno vojno in v petih
desetletjih po njej. Na v evroatlantske povezave in v demokratični okvir
ves čas po letu 1945 vpeti zahod Evrope ni nikoli zares prodrla zavest o
značaju druge svetovne vojne na vzhodu kot spopadu dveh totalitarizmov.
Tudi dejstvo podreditve srednje in vzhodne Evrope sovjetskemu imperiju
se je prepogosto samoumevno vzelo v zakup. Dodatno negativno vlogo
je odigrala očaranost dobršnega dela zahodnoevropske intelektualne elite
nad (sovjetskim) komunizmom kot potencialnim alternativnim modelom
domačemu kapitalističnemu in parlamentarnemu. Seveda je razpravljanje
o tem modelu pogosto potekalo brez živega stika z njegovo praktično
uresničitvijo v komunističnih državah in zlasti na evropskem vzhodu. Vse
našteto pravzaprav še danes onemogoča razumevanje izkušnje srednje in
vzhodne Evrope s tem, drugim totalitarizmom, ki ga na zahodu sami niso
doživeli.
Iz tega izvira precej zgrešenih odločitev, kar zadeva oceno političnih razmerij
in razvoja v tistih članicah Evropske unije, ki so se povezavi priključile
leta 2004 ali pozneje. Na eni strani je prelahko odkupovanje deklarativne
»napredne« usmeritve postkomunističnih političnih skupin, čeprav te v svojih
okoljih pogosto predstavljajo najkonservativnejšo komponento političnega
prostora, Po drugi strani (je) vodil njihovo ravnanje strah pred oživitvijo
nacionalističnih in antisemitskih tokov v srednji in vzhodni Evropi iz časa
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Med zgodovino in pravom
pred drugo svetovno vojno. To je spet voda na mlin postkomunističnemu
polu v tem prostoru, ne glede na to, da je slednji glede omenjenih vsebin
izrazito eklektičen in imamo, recimo, v Sloveniji, pri njem opraviti z
izrazitim ekonomskim nacionalizmom, vsaj v Romuniji in na Slovaškem pa
tudi z etničnim.
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Hermenevtika metuljev
Jata metuljev na gorski resi,
odtrgan košček Apolonovega hitona
ali navidezna potratnost biocenoze,
ki ji je (zaenkrat) težko določiti funkcijo,
globoko branje resničnosti
ali nezavedni vnos,
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