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PÓS-GUERRA 
 

Luiz Eduardo Panisset Travassos1 
 
RESUMO 
 
Em várias regiões do mundo as cavernas desempenharam um duplo papel na história. 
Foram, em muitos casos, locais de abrigo ou refúgio de perseguidos. Entretanto, em 
alguns momentos, os mesmos abrigos ou até mesmo outros locais tornaram-se as 
sepulturas de seus refugiados. Especialmente nos Bálcãs, região rica em cavernas 
carbonáticas, o uso militar desses espaços é muito difundido. Os dados apresentados 
nesse trabalho foram baseados no Cadastro de Cavernas do Instituto de Pesquisas do 
Carste da Eslovênia e as próprias observações do autor que checou informações em 
diferentes fontes orais e escritas. Sendo assim, o presente trabalho fornece um breve 
registro de um dos muitos abismos utilizados como locais para assassinatos em massa 
em tempo de guerra (1941–1945), bem como após esse período.  
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THE ŠEMONOVO SHAFT (ŠEMONOVO BREZNO) AND ITS USE IN THE 
POS-WAR PERIOD 

 
ABSTRACT 
 
In several world regions caves played a dual role in History. They were, in many cases, 
places of shelter or refuge for the persecuted. However, in some moments, the same 
shelters or even other places have become the graves of their refugees. Especially in the 
Balkans, a region rich in carbonatic caves, the military uses of such spaces are 
widespread. The data presented in this work were based on the Cave Registry of the 
Institute Karst Research Institute of Slovenia and the author’s own observations who 
checked information in different oral and written sources. Thus, this paper provides a 
brief record of one of the many shafts used as sites for mass killings in wartime (1941-
1945), and after this period. 
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Introdução 
 

Em várias regiões do mundo as cavernas desempenharam um duplo papel na 

história mundial. Foram, em muitos casos, locais de abrigo ou refúgio de perseguidos. 

Entretanto, em alguns momentos, os mesmos abrigos ou outros locais tornaram-se as 

sepulturas de seus refugiados. Especialmente nos Bálcãs, região rica em cavernas 

carbonáticas, o uso militar desses espaços é muito difundido.  
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A crise na antiga Iugoslávia matou milhares de pessoas. Estimativas apontam 

para cerca de 250.000 mortos e milhões de refugiados que se viram obrigados a 

abandonar seus lares. Especialmente no início da década de 90, com seu 

desmantelamento, notícias sobre os genocídios ocorridos na região chocaram a opinião 

pública. Durante sua longa história, a região presenciou a reformulação de suas 

fronteiras várias vezes, em grande parte, por estar localizada entre nações poderosas. 

De maneira resumida, Kuby, Harner e Gober (2002) nos lembram o motivo 

dessas influências externas desde a expansão do Império Romano na região. Ao adotar a 

religião Cristã no século IV, seus domínios foram divididos entre o Império Romano do 

Ocidente, com poder central em Roma e o Império Romano Oriental, com a sede do 

poder em Constantinopla, atual Istambul, Turquia. A porção oeste tornou-se 

predominantemente Católica e a porção leste tornou-se predominantemente Ortodoxa. 

Tal configuração histórico-religiosa mantêm-se mais ou menos igual até os dias de hoje. 

Eslovenos e Croatas são, em sua maioria, Católicos, enquanto Sérvios, Macedônios e 

Montenegrinos são, predominantemente, Ortodoxos. Tempos depois, o Islamismo 

originado em Meca, atual Arábia Saudita, espalhou-se pela região que hoje é a Turquia. 

Surgiu então o Império Otomano, permitindo a dispersão do Islã para os Bálcãs. Na 

atual Bósnia e Herzegovina, muitos Eslavos se converteram ao Islamismo durante o 

longo período de dominação Otomana. 

Assim, essa conturbada evolução histórica pode ser entendida como um dos 

elementos responsáveis pelo uso das cavernas da região como valas comuns. Antes de 

identificar as cavernas como valas comuns, Lučić (2007) nos lembra de alguns eventos 

ocorridos na Bósnia e Herzegovina onde, além dos muitos anônimos, o líder Partizan 

marechal Josip Broz (Tito) encontrou abrigo nas cavernas durante Segunda Guerra 

Mundial. Tito tornou-se depois, presidente da, então, Iugoslávia. O autor afirma, ainda, 

que durante o século XX, o uso desses espaços subterrâneos foi alterado 

significativamente pelo desenvolvimento tecnológico trazido pelas guerras. O aumento 

dessas tensões geopolíticas cada vez mais cruéis fez com que as cavernas fossem 

utilizadas como locais para assassinatos em massa.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, e imediatamente após seu final, as cavernas 

do Popovo polje foram utilizadas como instrumento político e muitas cavernas foram 

utilizadas para as execuções. Forças militares locais agiram de forma vingativa sobre os 

vencidos e suas comunidades, assassinando-os e jogando-os no interior de cavernas e  
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abismos. Era comum que as vítimas fossem atiradas ainda vivas em tais locais (LUČIĆ, 

2007). 

Na Eslovênia, também durante a Segunda Guerra Mundial e meses após seu 

término, um grande número de cavernas verticais (abismos) também foram utilizadas 

como valas comuns para as vítimas de execuções em massa dos oponentes militares e 

políticos do regime comunista na antiga Iugoslávia. 

Mihevc (2001) afirma que, para compreender o fenômeno, faz-se nescessário 

uma breve explicação sobre os eventos que ocorreram na Eslovênia durante a Segunda 

Guerra Mundial entre os anos de 1941 a 1945. À época, o território do país pertencia à 

Monarquia Iugoslava e sua porção oeste à Itália. Na primavera de 1941, a região foi 

ocupada pelo exército Alemão e Italiano. Algum tempo após a ocupação, a resistência 

contra os agressores teve início e, em um primeiro momento, tiveram lugar movimentos 

políticos heteregêneos. Entretanto, rapidamente o Partido Comunista prevaleceu e 

iniciou, ao mesmo tempo, uma revolução. 

Já no ano de 1942, Bajt (1999) citado por Mihevc (2001), afirma que as cavernas 

passaram a ser escolhidas para ocultar a execução de prisioneiros de guerra ou civis 

contrários ao Partido Comunista. No entanto, os massacres passaram a ser mais comuns 

ao final da guerra e após seu término, entre maio e junho de 1945, quando os Partisans 

assumiram o poder e quando milhares de refugiados foram levados à Iugoslávia a partir 

da zona de ocupação Britânica. 

O número exato de pessoas que foram jogadas dentro das cavernas ainda não é 

conhecido, pois vários autores fornecem números diferentes. Kovač (1968) afirma que 

cerca de 14.000 foram mortos somente nas cavernas da região de Kočevje, cerca de 

50km da capital Ljubljana. Para Božičevič (1991) e Žanko e Šolič (1990), eventos 

similares ocorreram em outras regiões da ex-Iugoslávia como no carste Dinárico da 

Croácia, Bósnia e Herzegovina e em Montenegro (MIHEVC, 2001).  

Mihevc (2001) nos lembra que, em muitos desses locais, prisioneiros de guerra 

foram executados sem nenhum tipo de julgamento. O autor afirma, ainda, que esse 

fenômeno é documentado por uma rica memória literária publicada por emigrantes, mas 

na Eslovênia, a discussão sobre o assunto foi considerada proibida até o início da 

década de 90 e só veio à tona com o desmantelamento da Iugoslávia. 

É possível observar que tais eventos ainda estão impregnados de conteúdo 

político e pelas questões sobre a atribuição de responsabilidade por tais fatos, tornando  

seu estudo difícil. Ainda hoje é possível perceber que tais estudos são vistos como a 

exposição de uma ferida aberta na memória nacional.  
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Concordamos com Mihevc (2001), que afirma ser a visitação de tais cavernas 

uma situação não prazerosa. Do ponto de vista geográfico e histórico, o autor está mais 

interessado no número e na distribuição das cavernas utilizadas para esse fim. Já 

Mihevc (2001) se interessa tanto pelo número de cavernas quanto pelo de vítimas em 

seu interior. Além disso, tem buscado estudar de que forma os traços do massacre 

podem ser identificados.  

O trabalho de campo, desenvolvido com o apoio do Instituto de Pesquisas do 

Carste da Eslovênia, ocorreu no mês de janeiro de 2009. Os dados apresentados nesse 

trabalho foram baseados no Cadastro de Cavernas do Instituto de Pesquisas do Carste da 

Eslovênia e as próprias observações do autor, que conferiu informações em diferentes 

fontes orais e escritas. 

Dessa forma, o presente trabalho fornece um breve registro de um dos muitos 

abismos utilizados como locais para assassinatos em massa em tempo de guerra (1941–

1945), bem como após esse período.   

 

Cavernas com restos humanos 

 
De acordo com Mihevc (2001), as primeiras informações escritas sobre o 

assassinato de pessoas em cavernas apareceram durante a guerra em algumas revistas e 

livros. À época tais registros foram utilizados como ferramenta de propaganda política 

contra a guerrilha comunista; após 1945 eram consideradas informações prejudiciais ao 

novo regime. 

Pouco foi escrito na literatura espeleológica sobre o fenômeno, cabendo ressaltar 

que a primeira aproximação geral sobre o assunto foi realizada por Mihevc (1995a; 

1995b) e, depois, em 1999. O autor teve como base as informações do Cadastro de 

Cavernas da Sociedade Espeleológica Eslovena. Das 8.500 cavernas registradas no 

Cadastro de Cavernas do Instituto de Pesquisas do Carste, Mihevc (2001) afirma que 

em 86 cavernas é mencionada a presença de restos humanos em seu interior. Para o 

autor, os dados do cadastro não são absolutamente confiáveis, uma vez que, nos 

primeiros anos após a guerra, muitos espeleólogos não ousavam informar a presença 

desses vestígios nas cavernas e mascaravam informações com duplo significado nas 

anotações. Muitos ossos humanos também não eram identificados por estarem 

escondidos sob escombros ou blocos abatidos. 
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Em muitos casos, no Cadastro de Cavernas, há a menção de que pessoas foram 

jogadas nas cavernas, mas que nenhum osso era visível em seu interior. Em tais casos 

essa segunda informação pode estar incorreta, visto que os ossos podem ter sido 

cobertos por entulho ou já terem sido removidos. Tais cavernas somente podem ser 

consideradas como valas comuns quando a fonte é altamente confiável, quando várias 

fontes diferentes apontam para o mesmo local ou quando existem traços que indicam 

atividade humana não usual na caverna (MIHEVC, 2001). 

 
O Abismo Šemonovo (Šemonovo brezno) 
 

O abismo está localizado em área de floresta próxima à estrada que liga os 

vilarejos de Logatec e Vrhnika, cerca de 30 km ao sudoeste da capital da Eslovênia, 

Ljubljana (Figura 1). Sua entrada é em uma pequena colina florestada no meio de um 

campo. Acima da entrada foi erigido um monumento religioso em homenagem às 

vítimas atiradas em seu interior (Figura 2a-b).  
 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização do Abismo Šemonovo e de algumas outras cavernas verticais utilizadas 
como valas comuns na Eslovênia. 
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Figura 2(a-b) – À esquerda, a entrada do abismo e o monumento religioso em homenagem às vítimas. À 
direita, vista da entrada da caverna a partir do fundo do abismo. O ponto azul na foto significa a entrada 
do abismo visto de baixo para cima (Foto: Luiz E.P. Travassos, 2009). 

 

A entrada da caverna é protegida por arame farpado e possui cerca de 3 a 5 

metros de abertura. Atualmente sua profundidade confirmada é de 25 metros. Para 

descer o abismo, uma corda é amarrada em uma árvore próxima à entrada. A corda toca 

a parede da caverna por apenas 3 metros e depois fica livre, em uma queda de 22 metros 

até o fundo do abismo.  

O fundo do abismo pode ser considerado como uma espécie de “prateleira” de 

cerca de 6 metros. Dessa parte em diante, a caverna continua seu desnível até uma 

profundidade de 108m.  

O chão do abismo é coberto por escombros misturados a granadas e outros 

explosivos atirados no local após as supostas execuções. O sítio foi escavado por 

Mihevc e Bojan (2007) para elaboração de um relatório para o Governo da Eslovênia. 

De acordo com a tradição oral, pessoas e explosivos foram jogados no interior 

da caverna não só nos meses finais da Segunda Guerra Mundial como também após 

esse período. Ao analisarmos a caverna e seus mapas de 1932, 1968 e 2007 é possível 

identificar indícios que confirmam as afirmações populares. 

Os dois mapas mostrados na Figura 3 (a-b) representam a entrada do abismo e a 

sua base, onde é possível identificar um muro rochoso à direita (marcado com o 

círculo), logo após a descida. Na parte superior, na mesma direção do muro rochoso, é 

possível a identificação de uma saliência rochosa projetando-se do teto (indicado pela 

seta). Ambos os registros datam de 1932, sendo, portanto, do período anterior à 

Segunda Guerra Mundial ou ao Regime Comunista. 
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Figura 3(a-b) – Planta e perfil do Abismo de Šemonovo. Situação em 29 de maio de 1932 e 12 de Junho 
de 1932, respectivamente (Cadastro de Cavernas do Instituto de Pesquisas do Carste – n° 192). 
 

Ao entrar no abismo, não é mais possível a identificação do muro de rochas e da 

saliência rochosa no teto. Ao invés dessa morfologia, verifica-se o preenchimento do 

espaço entre a parede esquerda e direita do abismo de um material externo ao da 

caverna e a supressão da saliência do teto conforme é possível observar na Figura 4.  

Ao analisar o local e comparar as observações com o mapa, é possível afirmar 

que o espaço entre as paredes foi preenchido com material variado (principalmente 

areia, escombros e restos de armamentos) e a supressão da saliência no teto somente 

pode ter ocorrido devido à uma explosão.  

As escavações conduzidas por Mihevc e Volk (2007) identificam e comprovam 

tais ocorrências. Ao escavarem pelo menos cerca de 110 m3, recuperaram restos de 

material datado da Segunda Guerra Mundial. Ainda hoje é possível identificar uma 

vasta quantidade de armamentos e munições francesas, italianas e alemãs. A maioria 

dos materiais encontra-se danificado pelas explosões, porém de fácil identificação. 

Muitos ainda apresentam perigo de explosão se manuseados sem cuidado (Figura 5 e 6). 
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Figura 4: Planta e perfil do Abismo de Šemonovo. Situação em 5 de dezembro 1968. (Cadastro de Cavernas do Instituto 
de Pesquisas do Carste – n° 192) 

B 

A 
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Figura 5 – À esquerda o autor segurando um arm mento anti-tanque, de fabricação alemã, conhecido a
como “panzerfaust” (Foto: Andrej Mihevc, 2009). Neste caso, é um modelo Panzerfaust 30, o segundo 
modelo fabricado em 1943. A foto à direita dá uma idéia de como era o armamento (Fonte: Bayerische 
Staatsbibliothek/Archiv Heinrich Hoffmann/Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz, 2005) 
 

 

     
 

    
Figura 6 – Exemplo dos variados armamentos encontrados no Abismo Šemonovo. Podem ser
identificados granadas de morteiros, artilharia e gr as de mão de várias nacionalidades. A tampa da
câmera nos fornece uma escala de 6 cm (Foto: Luiz E.P.Travassos, 2009). 

 
anad  
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Abaixo dessa camada de munição e escombros os pesquisadores encontraram 

restos de ossos humanos a uma profundidade de 2 metros. Restos de roupas e sapatos 

também

enhum 

estudo 

 foram recuperados. Entre os remanescentes observou-se a presença de restos de 

sapatos infantis (Figura 7). Entre as camadas e na base da plataforma é possível 

identificar camadas de areia pura (não comum à caverna) em uma clara tentativa de 

ocultar algo. A tradição oral da região nos conta do desaparecimento de cerca de 600 

pessoas durante e após a Segunda Guerra Mundial. No abismo apresentado, os 

pesquisadores não conseguiram encontrar vestígios que apóiem esse número de 

desaparecidos. Entretanto, os indícios encontrados já são suficientemente fortes para 

apoiar a tese de o espaço ter sido utilizado como uma vala comum. Na região foram 

identificadas outras cavernas verticais que foram utilizadas com o mesmo fim.  

Atualmente, a caverna encontra-se com visitação restrita somente a 

pesquisadores associados ao Instituto de Pesquisas do Carste da Eslovênia. N

arqueológico sistematizado teve início no local e, portanto, não se pode precisar 

ainda o número de indivíduos que foram jogados em seu interior. Conforme o croqui 

mostrado na Figura 8, cerca de 24 metros de material e escombros ainda precisam ser 

escavados para voltar aos originais 49 metros de profundidade mencionados no mapa de 

1932. 

 

   
 

   
Figura 7 – Acima e à esquerda o detalhe da sola de um sapado infantil. À direita sapatos adultos 
masculinos e femininos. A tampa da câmera nos fornece uma escala de 6 cm. Embaixo à esquerda e 
direita, mais solas de sapatos infantis (Foto: Luiz E.P ravassos, 2009). . T



TRAVASSOS, L.E.P. O Abismo Šemonovo (Šemonovo Brezno) e seu uso no período pós-guerra. In: 
Encontro Nacional da ANPEGE, 8, 2009, Curitiba. Anais... Curitiba: ANPEGE, 2009. 1 CD-Rom. 

 

 
Figura 8 - Situação do abismo em 2007. Croqui do fundo do abismo com o material de preenchimento e o que foi 
escavado (Mihevc e Bojan, 2007). 
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Considerações finais 

 
 

As cavernas eslovenas desempenharam um triste papel nos dias finais da 

Segunda Guerra Mundial e nos anos que se seguiram sob o regime comunista. 

Oposit

tativa de ocultar tais crimes 

contra 

ções já foram realizadas baseando-se nos vestígios 

encontr

uns na superfície foram utilizadas para o assassinato de milhares de pessoas. 

Desses

oio do Instituto de Pesquisas do Carste da Eslovênia 

t za Raziskovanje Krasa) e de seus pesquisadores, que sempre o apoiaram 

 

ores do regime e outras pessoas eram mortas em suas entradas e atiradas no 

interior das cavernas. Alguns registros de sobreviventes afirmam que, em determinado 

casos, eram atirados ainda vivos na escuridão dos abismos. 

Após os crimes, várias entradas eram intencionalmente fechadas ou aterradas por 

armamentos e munições. Essa é uma clara evidência da ten

os direitos humanos. 

O número exato das pessoas mortas nessas cavernas não pode ser precisado. 

Entretanto, muitas identifica

ados junto às ossadas. As vítimas são, em sua maioria, de origem Eslovena. 

Entretanto, a literatura nos mostra que, em outras cavernas, também foram encontrados 

os restos mortais de Croatas, Sérvios, Albaneses, Alemães e Italianos em território 

esloveno. 

Ferenc (2005) estima que, na Eslovênia, cerca de 410 cavernas, abismos, minas 

e valas com

 410 sítios, 298 são cavernas, 87 são abismos, 15 são trincheiras anti-tanque e 10 

são minas abandonadas. 
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