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En proces – štirje jeziki
One Trial – Four Languages

Razstave, srečanja in vodeni ogledi v organizaciji 
Oddelka za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje 
Univerze v Trstu

v sodelovanju z
Oddelkom za politične in družbene vede  
Oddelkom za humanistične študije

Priprava in vodenje
Alessandra Riccardi
profesorica za tolmačenje (nem.)
Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje
Univerza v Trstu

Gianluca Pontrandolfo
profesor za prevajanje (špa.)  
Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje
Univerza v Trstu

Pri zasnovi razstave so sodelovali
Združenje Konferenzdolmetschen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft e.V.
Univerza v Trstu, Oddelek za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje 
in prevajanje IUSLIT
AIIC Italia – Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev Italije
Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS)

v sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo, Državno knjižnico Stelio Crise

Razstava odstira življenjske zgodbe tolmačev, ki so sodelovali 
na nürnberških procesih (1945–1946), na katerih se je sodilo 
najvidnejšim predstavnikom Tretjega rajha. 
Na teh procesih je bila prvič uporabljena tehnika modernega 
simultanega tolmačenja, kakršno poznamo danes, s čimer so bile 
presežene omejitve konsekutivnega načina, ki je pri večjem številu 
vključenih jezikov bistveno bolj zamuden, saj je ciljno sporočilo 
občutno daljše od izvirnega. Brez simultanega tolmačenja bi 
bilo proces takšnih razsežnosti v štirih jezikih (angleščina, 
francoščina, ruščina in nemščina), ki so jih uporabljali sodniki, 
priče, obtoženci, tožilstvo in obramba, nemogoče izpeljati. Samo 
obravnave v okviru glavnega procesa so trajale kar 218 dni, na njih 
pa je pričalo več kot 360 prič.

Simultanega tolmačenja si tako danes brez pionirskega 
dela tolmačev v Nürnbergu ne bi mogli predstavljati. Od 20. 
novembra 1945 so 3 skupine 12 tolmačev 11 mesecev prevajale 
v novi simultani tehniki in s tem omogočile razumevanje in 
sporazumevanje v realnem času ter tako prispevale k hitrejšemu 
izrekanju in vsaj delni poravnavi krivic.
Razstava in njeni spremljajoči dogodki so v prvi vrsti namenjeni 
ohranitvi spomina na megalomansko delo, ki so ga opravili 
tolmači v Nürnbergu. Obenem nas želi opozoriti tudi na ključno 
vlogo teh dogodkov pri zgodovinskem razvoju mednarodnega 
prava ter na njihove globoke etične in moralne posledice. Ne 
nazadnje pa nas pričujoča razstava sooča s kompleksnimi 
zgodbami posameznikov, moških in žensk, ki so posodili svoj glas 
tistim, ki sicer morda ne bi mogli biti nikoli slišani.Razstava, vodeni ogledi in srečanja  

so brezplačni in odprti za javnost

Fotografija na naslovnici: National Archives, College Park, MD/USA



Urnik
Razstava bo za javnost odprta od 26. januarja do 17. marca 2022 od 
ponedeljka do četrtka med 15. in 18. uro. 
Lokacija razstave: Državna knjižnica Stelio Crise,  
Trg Papa Giovanni XXIII 6, Trst

Vodeni ogledi
Po predhodni rezervaciji bodo študenti 1. letnika magistrskega študija 
konferenčnega tolmačenja organizirali tudi vodene oglede po razstavi, 
in sicer 16. in 23. februarja ter 2. in 9. marca med 15. in 16. uro.
Dijaki višjih šol bodo lahko vodene oglede spremljali v francoščini, 
angleščini, slovenščini, španščini in nemščini. Večjezična enourna 
vodenja po razstavi za šole bodo organizirana  
27. januarja,
3., 10., 17. in 24. februarja
ter 3. in 10. marca
med 10. in 11. uro.

Rezervacije
Za rezervacijo vodenega ogleda in udeležbo na 
ostalih dogodkih je treba izpolniti obrazec na  
www.interpretiprocessonorimberga.it
Za ogled razstave in udeležbo na drugih dogodkih 
je treba predložiti dokazila, ki jih predvidevajo 
veljavni epidemiološki ukrepi.

En proces – štirje jeziki
Pogovori o Nürnbergu

>> Spremljevalni dogodki

26. januar 2022 / Državna knjižnica Stelio Crise

Odprtje razstave

16. februar 2022 / Državna knjižnica Stelio Crise
Nürnberg in mednarodno kazensko pravo

23. februar 2022 / Državna knjižnica Stelio Crise
Odmevi in molk nürnberških procesov

25. februar  2022 / Oddelek za pravne in jezikoslovne 
študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu
Tolmač na kriznih območjih med etiko in poklicnim tveganjem
Simultano tolmačenje v Nürnbergu: zgodovinski dogodek

2. marec 2022 / Državna knjižnica Stelio Crise
Nürnberg med pravom in spominom 

9. marec 2022 / Državna knjižnica Stelio Crise
Priklic zla in prevajanje
Nürnberg med krivdo in moralno presojo

http://www.interpretiprocessonorimberga.it/


Sodelujejo 

Roberto Di Lenarda, rektor Univerze v Trstu

Gian Paolo Dolso, predstojnik  
Oddelka za pravne in jezikoslovne študije, tolmačenje in prevajanje
Univerza v Trstu 

Stefano Marrone, vodja Urada za tolmačenje in prevajanje pri 
poslanski zbornici kot predstavnik Mednarodnega združenja 
konferenčnih tolmačev AIIC Italija 

Andreja Skarlovnik Ziherl, predsednica Združenja konferenčnih 
tolmačev Slovenije (ZKTS)

Alessandra Riccardi, kustosinja razstave
profesorica za tolmačenje (nem.)  
Univerza v Trstu

Gianluca Pontrandolfo, vodja ostalih prireditev
profesor za prevajanje (špa.)  
Univerza v Trstu

Daniela Amodeo, predsednica Evropskega združenja pravnih tolmačev 
in prevajalcev (EULITA)

Caterina Falbo, prorektorica za uresničevanje tretjega poslanstva in 
razširjanje znanstvenih dosežkov Univerze v Trstu

Odprtje  
razstave

Sreda 
26. januar 
2022 

16.00–18.00
Državna knjižnica Stelio Crise
Trg Papa Giovanni XXIII 6
Trst

Storitev tolmačenja na daljavo v angleški jezik bo zagotovil AIIC  
(več na www.interpretiprocessonorimberga.it).

http://www.interpretiprocessonorimberga.it/


Sojenje obtoženim za mednarodne zločine: revolucija po Nürnbergu
Fabio Spitaleri, profesor za pravo EU
Univerza v Trstu

Nürnberško sodišče in zločin genocida  
v mednarodnem kazenskem pravu
Giuseppe Pascale, profesor za mednarodno pravo
Univerza v Trstu

Nürnberško sodišče in razvoj mednarodnega kazenskega prava
Sara Tonolo, profesorica za mednarodno pravo  
Univerza v Trstu

Povezujeta
Stefano Amadeo, profesor za pravo EU
Univerza v Trstu
Marta Infantino, profesorica primerjalnega zasebnega prava
Univerza v Trstu

London, 8. avgust 1945. Francija, Združeno kraljestvo, Združene 
države in Sovjetska zveza sprejmejo sporazum o ustanovitvi 
Mednarodnega vojaškega sodišča za sojenje in kaznovanje glavnih 
nacističnih vojnih zločincev (Tretjega rajha), ki se je v zgodovino 
zapisalo kot Nürnberško sodišče. Gre za mejnik v mednarodni 
skupnosti: prvič v zgodovini se sodi vojaškemu vrhu, ministrom 
in političnim vodjem, bankirjem in ekonomistom, diplomatom in 
odgovornim za propagiranje nacističnih idej. Na srečanju bomo 
razmišljali o izkušnji nürnberških procesov ter posledicah, ki jih je 
sprožila revolucija po njih in so (za vselej) zaznamovale sodobno 
mednarodno kazensko pravo.

Sreda 
16. februar 
2022 

16.00–18.00
Državna knjižnica Stelio Crise
Trg Papa Giovanni XXIII 6
Trst

Nürnberg in mednarodno  
kazensko pravo



Odmevi nürnberških procesov v italijanskem javnem mnenju 
Tullia Catalan, profesorica za sodobno zgodovino
Univerza v Trstu

Nürnberški proces: tišina sporazumevanja v neverbalni komunikaciji
Monica Randaccio, profesorica angleškega jezika in prevajanja
Univerza v Trstu

Nezavedno v pravu: zgodovinska travma in veliki procesi v primerjavi 
med jeziki in kulturami 
Sergia Adamo, profesorica literarne kritike in primerjalne književnosti
Univerza v Trstu

Povezuje
Emanuele Brambilla, profesor za tolmačenje (angl.)
Univerza v Trstu

Kaj so bili nürnberški procesi in kaj so pomenili za protagoniste 
in javnost? Procese so spremljali mediji iz kar 23 držav in so imeli 
ogromen vpliv na mednarodno javno mnenje, ki je bilo pod vtisom 
druge svetovne vojne, zato je povzročilo pravo zgodovinsko travmo.  
Na dogodku bomo raziskovali ne samo izpričano, tj. poročila medijev 
o procesih med jeziki in kulturami, ampak tudi tisto, kar je bilo 
zamolčano, in sicer molk obdolžencev, akterjev in tudi tistih, ki so 
spremljali nepredstavljive grozote.
 

Sreda 
23. februar 
2022 

16.00–18.00
Državna knjižnica Stelio Crise
Trg Papa Giovanni XXIII 6
Trst

Odmevi in molk 
nürnberških procesov



Petek 
25. februar 
2022 
11.00–18.00
Velika predavalnica Oddelka  
za pravne in jezikoslovne študije,
tolmačenje in prevajanje  
Univerze v Trstu
Ulica Filzi 14
Trst

Tolmač na kriznih 
območjih med etiko  
in poklicnim tveganjem

Simultano tolmačenje  
v Nürnbergu:  
zgodovinski mejnik

11.00–13.00

Na srečanju bo govor o nürnberški zapuščini in ključni vlogi tolmačev 
na kriznih območjih nekoč in danes; razmišljali bomo o temeljnih 
vprašanjih, kot so poklicno tveganje, etika in deontologija. Svoja 
stališča bodo predstavili poklicni tolmači in strokovnjaki iz sveta 
tolmačenja.

16.00–18.00

Kakšno vlogo ima Nürnberg v zgodovini simultanega tolmačenja? O 
tem bodo razpravljali mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ki so imeli 
priložnost spregovoriti z nekaterimi tolmači, ki so svoj glas posodili 
Nürnbergu, procese pa so raziskovali tudi z zgodovinskega in z vidika 
razvoja simultanega tolmačenja kot vede.

Za simultano tolmačenje v živo v jezikih, drugačnih od italijanščine, 
bodo poskrbeli študenti 2. letnika magistrskega študija konferenčnega 
tolmačenja.
Storitev tolmačenja na daljavo v angleški jezik bo zagotovil AIIC  
(več na www.interpretiprocessonorimberga.it).

http://www.interpretiprocessonorimberga.it/


“I have done some digging in my memory files and some old folders”:  
An Intimate Look through my Correspondence with Nuremberg 
Interpreters from 1995 to 1998
Intimen vpogled v mojo zasebno korespondenco z nürnberškimi 
tolmači od leta 1995 do leta 1998
Francesca Gaiba, Institute for Policy Research  
Northwestern University (ZDA)

El proceso de Núremberg en la encrucijada de la historia de la interpretación 
Nürnberški procesi: prelomnica v zgodovini tolmačenja
Jesús Baigorri Jalón, Grupo Alfaqueque 
Universidad de Salamanca (Španija)

Als Dolmetscher beim Nürnberger Prozess 1945-1946.  
Augenzeugen berichten 
Tolmačenje na nürnberških procesih 1945–1946: 
neposredna pričevanja
Ingrid Kurz, Universität Wien (Avstrija)

“I was 21 when I started that work, and I was ten years older when I left” 
– Dolmetschen beim Nürnberger Hauptprozess  
(20.11.1945 - 01.10.1946)
Tolmačenje na glavnem nürnberškem procesu  
(20. 11. 1945–1. 10. 1946)
Dörte Andres, Universität Mainz/Germersheim (Nemčija)

Povezujeta
Alessandra Riccardi, kustosinja razstave
in profesorica za tolmačenje (nem.)
Univerza v Trstu

Maurizio Viezzi, profesor za tolmačenje (angl.)
Univerza v Trstu

AIIC Italija: tolmač na kriznih območjih

Storitve prevajanja Ministrstva za obrambo v Italiji in na tujem 
Paolo Cappelli, vodja službe za jezike pri Generalštabu oboroženih sil

Pogovor s tolmačem za afganistanščino iz italijanskega kontingenta

Interpreting in Conflict Zones: a dangerous job
Tolmačenje na kriznih območjih: nevaren poklic
Linda Fitchett, koordinatorka skupine tolmačev AIIC na kriznih območjih 

Nuremberg Trials and court interpreting: past, present and future
Nürnberški procesi in sodno tolmačenje: preteklost, sedanjost in 
prihodnost 
Želja Cilenšek Bončina, konferenčna tolmačka ZKTS

Tolmači za jugoslovanske civiliste v fašističnih taboriščih.  
Kulturno ozadje, družbena vloga in poklicna etika
Marco Dorigo, doktorand na meduniverzitetnem programu 
jezikoslovnih in literarnih študij Univerze v Vidmu in Univerze v Trstu

Povezujeta
Alessandra Riccardi, kustosinja razstave
in profesorica za tolmačenje (nem.) 
Univerza v Trstu

Maurizio Viezzi, profesor za tolmačenje (angl.)
Univerza v Trstu

Tolmač na kriznih območjih med etiko  
in poklicnim tveganjem

Simultano tolmačenje v Nürnbergu: 
zgodovinski mejnik

11.00–13.00 16.00–18.00



Od Auschwitza v Nürnberg in še dlje 
Mauro Barberis, profesor za filozofijo prava
Univerza v Trstu 

Podrejanje ukazom in osebna odgovornost med zakoni in moralo
Nicola Muffato, profesor za filozofijo prava
Univerza v Trstu

Starodavne vojne prakse in pojmovanje vojnega zločina danes:  
ali je sobivanje mogoče?
Mario Fiorentini, profesor za rimsko pravo in starodavne pravne sisteme
Univerza v Trstu

Od zmagovalcev in poražencev do zanikane resnice
Maria Cristina Barbieri, profesorica za kazensko pravo
Univerza v Trstu

Povezuje
Katia Peruzzo, profesorica angleškega jezika in prevajanja
Univerza v Trstu

Spomin in pozaba. Spomin in potlačitev. Moč in pokornost. 
Zmagovalci in poraženci. Na srečanju bomo odkrivali zapletene 
pojave, ki motivirajo določene načine vedenja, kot so pokorščina 
nadrejenim s strani obtoženih na procesu ali ključna vloga medijev 
pri konstrukciji spomina in pri zanikanju krivde. Spomin in odkrivanje 
resnice sta tudi v središču dveh filmskih pripovedi, ki dokazujeta, 
kako je bil Nürnberg šele začetek na dolgi poti razvoja preiskovanja 
ne samo na sodišču, ampak tudi na ravni moralnih sodb; to je pot, za 
katero bi si mnogi želeli, da se sploh ne bi nadaljevala.

Nürnberg med pravom  
in spominom 

Sreda 
2. marec 
2022 

16.00–18.00
Državna knjižnica Stelio Crise
Trg Papa Giovanni XXIII 6
Trst



Thomas Mann, Nemčija in Nemci (1945)
Paolo Panizzo, profesor za nemško književnost
Univerza v Trstu

Krivda in odgovornost v filozofiji Karla Jaspersa 
Riccardo Martinelli, profesor za zgodovino filozofije
Univerza v Trstu

Prevod: Težko priznanje krivde 
Giovanni Grandi, profesor za moralno filozofijo
Univerza v Trstu

Povezuje
Paolo Labinaz, profesor za filozofijo in teorijo jezikov
Univerza v Trstu

Na srečanju se bomo posvetili tematikam krivde, moralne vesti in 
etike, povezanih z Nürnbergom. Spoznavali jih bomo prek pisateljev 
in filozofov, ki so bili neposredno vpleteni kot predstavniki nemške 
kulture. V ospredju bosta Thomas Mann in Karl Jaspers. Prvi je bil 
kot predstavnik nemške kulture v izgnanstvu soudeležen v neke vrste 
vzporednem procesu, ki je vključeval kontroverzen odnos med krivdo 
nemškega naroda in njihovo izjemno kulturo. Drugi pa je bil tankočutna 
priča razpravi o zločinih in različnih oblikah krivde, ki se uspejo izogniti 
sodnemu postopku in ki po grozotah v Auschwitzu zadevajo vsakega 
izmed nas, ki ima razvito moralno vest.
Na srečanju bomo odprli tudi občutljivo temo o vlogi in priznavanju 
prevajanja kot načina, ki nedvomno pušča etične posledice. Kako lahko 
sprejmeš govorjenje drugega v svoj jezik? Kaj pomeni za tistega, ki je 
žrtev, posoditi glas svojemu krvniku in njegovim obrambnim besedam? 
Tolmači na nürnberških procesih so se soočali z izzivi, ki so presegali 
domet dela, ki so ga opravljali v sodnih dvoranah. 

Sreda 
9. marec 
2022 

16.00–18.00
Državna knjižnica Stelio Crise
Trg Papa Giovanni XXIII 6
Trst

Priklic zla in prevajanje: 
Nürnberg med krivdo  
in moralno presojo





Kustosi razstave in organizatorji spremljajočih dogodkov 
se iskreno zahvaljujemo direktorici Francesci Richetti, vodji 
oddelka za stike z javnostmi, in Viviani De Luca ter ostalemu 
osebju Državne knjižnice Stelio Crise za sodelovanje in pomoč 
pri izvedbi vseh pobud v okviru programa.

Iskrena hvala tudi Elke Limberger-Matsumi in Soshin Katsumi 
za dragocen prispevek k izvedbi razstave.

www.interpretiprocessonorimberga.it

Fotografije 
© National Archives and Records Administration, College Park, MD, USA
© Nuremberg Municipal Museums
© Nuremberg City Archives, Photo: Ray D’Addario (1946)

Prevod: Karin Marc

http://www.interpretiprocessonorimberga.it/


Za udeležbo na prireditvah in rezervacijo vodonega 
ogleda se je treba prijaviti na

www.interpretiprocessonorimberga.it

Več informacij na
divulgazione.scientifica@units.it
www.units.it

Dipartimento di

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione
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