
SVOBODA DRUGIH: MEMORIJA, ZGODOVINA IN »PREGON HERETIKOV« 
 

 

Poteka zgodovine ni mogoče ustaviti. Vendar pa: zgodovina ni ena sama, ritmi in časovnosti zgodovinskih 

dispozitivov so različni in, če kaj, zgodovina nima vnaprej znanega linearnega poteka, cilja in ne lastnikov, ki bi jo 

prioritetno »pisali«. Tisto, kar je za nacionaliste in te(le)ologe Zgodovina (pisanje z veliko začetnico izkazuje 

določeno malikovanje besede; čaščenje pa ne implicira racionalnega premisleka), je dejansko zgolj kolektivna 

memorija vsakokratne režimske skupine ljudi oz. »elite«, ki je na bolj ali manj spreten način vsiljena širši družbeni 

skupnosti. Zato se zgodovinski učbeniki v vsakem režimu v Sloveniji zamenjajo; najprej smo v njih imeli 

hipertrofiran obseg narodnoosvobodilne borbe (NOB), zdaj se vanje skuša stlačiti delirantno povzdigovanje 

krščansko-katoliških praks, simbolov, dogodkov in družbenih razmerij. Oboje sta le memoriji skupnosti, ki sta si 

uzurpirali oblast nad drugače mislečimi ljudmi in družbenimi skupinami. Tam, kjer se sodobne družbe tega zdrsa – 

predvsem pa zapletenih razmerij med zgodovino in memorijo – zavedajo, je zgodovina kot znanstvena disciplina 

šele lahko avtonomna in zmožna refleksije te nevzdržne in za celotno skupnost strahotne pat pozicije in derogacije 

svobodnega mišljenja ljudi. Različne kolektivne memorije skupnosti, ki tvorijo družbo (državo), vzame znanstvena 

zgodovina kot svoje predmete pod drobnogled in jih v njihovih vzajemnih pogojenostih in razmerjih obravnava kot 

take. Obravnava jih v njihovi kompleksnosti, prepletenosti, protislovjih in socio-političnih motivacijah. To pomeni, 

da so različne zgodovine, seveda podane skozi dosleden kritični aparat (zločini cerkve so zločini cerkve, ni jih 

mogoče odmisliti in ne izpustiti, ravno tako ni mogoče odmisliti povojnih pobojev, vendar pa zgolj ta komponenta 

obeh zgodovinskih dogajanj nikakor ne izenačuje; intelegibilno razumevanje zgodovine ni enako tehtanju sadežev 

zgodovine), ponujene v istem učbeniku in si učenci sami – glede na kraje kolektivne memorije, ki se jim identitetno 

čutijo bliže –  izberejo linijo in argumentacijsko logiko, ki pa se jo morajo naučiti obvladovati in jo nadgrajevati.  

Naučiti se morajo spoštovati tudi argumente drugih. V Sloveniji ni tako. Vladavina Zgodovine-Memorije je tu 

domala popolna. 

Tako smo v zadnjih mesecih na mikroravni Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem priča 

poskusu utopitve kolektivne memorije kritične manjšine, ki se je na fakulteti začela oblikovati v zadnjih nekaj letih 

in je v tem času skozi nešteto diskusij prišla do notranje koherence in zmožnosti trmasto nadaljevati pogovor tudi 

skozi polemike (nikakor ne gre za kako na enotnosti utemeljeno mentalno homogenizacijo manjšine), o tem, kar 

vodstvo UP FHŠ meni, da je njegovo veliko Zgodovinsko poslanstvo: v njegovi Zgodovini-Memoriji, ki jo ima za 

svojo last. Ta Zgodovina ob svoji 10. letnici »invencije tradicije« UP FHŠ ne želi »madeža drugače mislečih«, saj 

jo ta »madež« – tako sluti – postavlja v pozicijo, v kateri ni videti tako nedotakljiva in veličastna, kakor se skuša 

prikazati.  

Naj bo jasno izpisano: »odpuščeni« nikomur ne želimo jemati zaslug za ustanovitev univerze, vendar pa pregon 

ljudi, ki so več let pomagali graditi duha te univerze s trudom in delom na vrsti pionirskih področij, četudi so 

nemara na UP FHŠ prišli šele četrto leto ali še kasneje (to ni pomembno), ni rešitev, ki bi v analih zgodovine te 

univerze ostala kot »neomadeževano poglavje«. Jaz sem denimo na UP FHŠ delala šest let pedagoško, od tega sem 

dve leti ob službi brez plačila vodila Collegium artium, kolegij za kulturne, umetniške in znanstvene prireditve, ki 

je skušal povezati intelektualni locus šole z okoljem, z mestnim prebivalstvom. Mislim, da si ne pripisujem preveč, 

če rečem, da nam je ob veliki pomoči študentov in študentk (zlasti društva Hum s tedanjim predsednikom 

Samuelom Friškičem na čelu, pa tudi nekaterih kolegic in kolegov), to tudi uspelo, saj smo realizirali prek 150 

solidno obiskanih prireditev Ker smo živi in delavni, se ne bomo pustili kar tako izbrisati iz širših kolektivnih 

memorij prostora, katerih sestavni del smo bili in smo še.  

V izkrivljeni perspektivi zamenjevanja memorije z zgodovino (Zgodovino-Memorijo) in s tem nenavadnega 

dojemanja svobode mišljenja in diskusije v državljanskem javnem prostoru, kakršno v svojih dopisih izkazuje 

vodstvo UP FHŠ, v zadnjem pa tudi rektor (glej rektorjevo obvestilo javnosti z dne 3. avgusta 2010), je svoboda 

tistih, ki so/bodo letos 35 visokošolskih učiteljic/učiteljev in asistentk/asistentov vrgli na cesto (odstotki zaposlitve 

za naše izvajanje sploh niso pomembni), ni svoboda dopuščanja drugačnega mišljenja, ampak svoboda avtokratov, 

ki drugače misleče tolerirajo le, dokler jih potrebujejo in lahko izkoriščajo. Svoboda Vesne Mikolič, dekanje UP 

FHŠ, ni svoboda odgovorne osebe na vodilni poziciji, ampak svoboda gospe, ki jo je hitri vzpon pripeljal na 

delovno mesto, na katerem si je brezmejna svoboda nekoga drugega, nevajena svobode soljudi, uzurpirala prosti 

kanal in frekvenco za vladanje.  



Svoboda dekanov ljubljanske in mariborske Filozofske fakultete presega celo svobodo »dekanske 

kongregacije« po tem, da je na eni strani privedla do kršitve Zakona o visokem šolstvu s tem, da dekana 

nista poizvedela za voljo »svojih« senatov, ki jima navsezadnje le predsedujeta in ju sklicujeta, vselej pa 

naj bi izvrševala njuno voljo, na drugi strani pa s tem, da sta posegla v kadrovske zadeve institucije, ki ne 

sodi v njuno pristojnost. Ta svoboda nima meja, predvsem pa oba dekana očitno odvezuje od tega, da bi 

spoštovala pravilo audiatur et altera pars. Česar ne izreče vodstvo, za ta dekana ne obstaja, zanju ne 

obstaja niti zakon, ki ureja delovanje njunih institucij.  

Vodstvo UP FHŠ si je s tem, ko se je odločilo znebiti se četrtine kadra, da bi »prav s temi ukrepi 

omogočilo nadaljnjo nemoteno in kakovostno izvedbo vseh študijskih programov« (dekanja, 27. 7. 2010), 

vzelo pravico uzurpirati svobodo drugih, vgnezdilo se je v njej in jo od znotraj razžrlo, implodiralo. 

Kvalificirati svobodo drugih kot lasten teren delovanja, pomeni igrati se z usodami drugih ljudi in za seboj sejati 

amnezijo. Kaj čudna je ta 10. obletnica fakultete, ki slavi pozabo »nevšečnih« bolj kakor lastno intelektualno 

investicijo (mahanje s točkami ni plod intelektualnega dela). 

 

Srečanje ignorance in arogance je vselej mesto simptoma. Simptomatika pisanj vodstva UP FHŠ in njegovih 

privržencev (denimo četica, ki je podpisala pismo o »koprskem dragulju« in ki izpisuje humanistiko z velikim H) je 

v demagoškem diskurzu občih mest in moraliziranju. Za oblastnike je boj nelegalno odstranjenih v javnosti 

»povsem neustrezno javno oglašanje« (dekana FF UL in FF UM, 23, 7. 2010), nizanje dejstev, kakor jih odstranjeni 

vidimo, je »ogrožanje načel akademske svobode« (dekanja UP FHŠ, 3. 8. 2010). Z njihovimi dopisi v javnosti 

nenadoma postaja jasno, da sta na univerzi, kakršno v Sloveniji in v Kopru sploh poznamo, bonton in moralka 

pomembnejša od argumenta, zmote in polemike, ki so vselej bili – in so v resnih znanstvenih okoljih še vedno – 

ključni motorji znanosti. Nezmožnost nizanja smiselne argumentacije in poniževanje ter celo odstranjevanje ljudi (s 

fakultete), ki svoj čas vlagajo v to, da skušajo nanizati argumente, razkrivata strahoten defekt univerzitetne 

skupnosti v Sloveniji. Samo v tem smislu se lahko strinjam z rektorjem UP Radom Bohincem: univerze ni potrebno 

reševati, saj je – takšne, kakršna se je v zadnjih tednih pokazala v dejanjih in besedah njenih vodilnih ljudi – niti ni 

mogoče rešiti. To namreč ni univerza.  

 

Vendar to ne pomeni, da takšno predstavo o univerzi delimo vsi. So tudi druge predstave, memorije, zgodovine in 

habitusi univerz.  
 

 

Taja Kramberger, 5. avgust 2010 


