
Imel sem privilegij, da 
sem v štirih desetletjih dela 
v muzejstvu srečal usode več 
kot 50.000 oseb, ki jih je lo-
milo prelomno 20. stoletje. 
Hvaležen sem stotinam so-
delavcev, s katerimi smo iz-
vedli številne projekte. 

Naj naštejem nekaj rezul-
tatov: Nacistična okupaci-
ja (Tržič 1984), prva razsta-
va (1990) in številne objave 
o gorenjskih prisilnih mobi-
lizirancih v nemško vojsko, 
Gorenjski partizan – Gorenj-
ski odred 1942–1944 (1992), 
Druga svetovna vojna med 
Julijci in Karavankami – Je-
seniško okrožje 1943–1945 
(1995), Talci zgodovine – 
žrtve 2. svetovne vojne v Slo-
veniji (1998), Med kljukas-
tim križem in rdečo zvezdo 
(2002). Kasneje sem številna 
besedila in več knjig posve-
til predvsem tabuiranemu 
trpljenju žrtev titoističnega 

terorja. Na to temo sem tudi 
doktoriral: Ni bilo lahko, a 
smo obstali in stojimo; tito-
izem – poraz nasilja (2015).

Pri svojem delu v Go-
renjskem muzeju poseb-
no pozornost posvečam do-
moznanstvu – kot pisec 
in zlasti urednik številnih 
zbornikov: Bohinjskega, Ra-
dovljiškega, Brezjanskega, 
Blejskega.  

Od leta 1995 raziskujem 
romarsko kulturo pri Mariji 
Pomagaj na Brezjah. Postavil 
sem razstavo votivov v bazili-
ki na Brezjah, morda najbolj 
obiskano slovensko razsta-
vo, predstavil svet brezjan-
skih romarjev (Mariji – brez-
janski romarji, 1998).

Projekte o fašizmu, naci-
onalsocializmu, stalinizmu, 
meščanstvu od vzpona na-
cije do nacionalizacije, pre-
ganjanju in uporu kmetstva 
v titoizmu, železni zavesi, 

osamosvajanju Slovenije sem 
vodil kot direktor Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije 
(2005–2010) in Arhiva Repu-
blike Slovenije (2011–2012).   

Pripravil sem praznični 
brošuri za 15 in 25 let Repu-
blike Slovenije – zadnja je 
izšla v 43.000 izvodih.

V desetletjih javne priso-
tnosti sem bil dopisnik in 
sodelavec večine vodilnih 
slovenskih medijev, posebej 
bogato je bilo sodelovanje z 
Gorenjskim glasom, ome-
nim naj impozantno knjigo 
o Gorenjski 1900–2000.

Bil sem urednik Borca 
(1993–2000), od 2013 ure-
jam revijo Slo časi kraji 
ljudje.      

Od 2005 je na Radiu Og-
njišče tedenska oddaja Moja 
zgodba. Sam sem soavtor 
več kot 200 oddaj. 

Od leta 2005 sem pred-
sednik Komisije Vlade RS 

za reševanje vprašanj prik-
ritih grobišč in član Komi-
sije Vlade RS za izvaja-
nje Zakona o popravi kri-
vic. Razkrivanje skrivnos-
ti rova sv. Barbare je bilo 

velik premik v slovenski 
tranziciji. 

Skratka, radovedno odkri-
vam nova dejstva in si dovo-
lim razlage, ki mi jih odkri-
tja omogočajo.

Med znaki, ki jih je oblikoval prijatelj, akademski slikar prof. 
Črtomir Frelih, je največ prahu dvignil znak za projekt Med 
kljukastim križem in rdečo zvezdo, 2001.

Dr. Jože Dežman
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (5)

Tabuji padajo – učimo se dialoga


