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1. Ločevanje naroda od države in njuno približevanje 
 
(Edvard Kardelj, Milovan Đilas, Dušan Pirjevec, Philip Bagus) 
 

 
“Lizbonska pogodba niti enkrat ne omeni Boga.”  

(God is not mentioned once in the Lisbon Treaty.)1 
 
 
Prusi ali Rusi? Nekaj o življenju svojih davnih prednikov Karantancev vemo iz znane Konverzije2, 
podrobnosti in zanesljivih konceptov v zvezi z organizacijo njihovega življenja pa pravzaprav 
nimamo. Za natančno razpravo o tem nam manjka besed. Seveda so se ljudje od nekdaj povezovali v 
takšne ali drugačne skupnosti, npr. v družine, rodove, plemena, narode… za katere je bil značilen 
skupen (ali vsaj podoben, vsem razumljiv) jezik; v katerih so vladale določene navade, in v katerih 
so si izoblikovali takšna ali drugačna skupna pravila in merila. Glede Slovencev so nam v pomoč 
knjige, ki jih je v 16. stoletju objavljal protestantovski duhovnik Primož Trubar, podrobnejše zapise 
o slovenskem življenju najdemo pri Valvasorju (1689) in pri Linhartu (sto let pozneje), vendar gre za 
spise v nemščini; torej se lahko le žalostno nasmehnemo Francetu Prešernu, ki se je v svojem času 
pritoževal, da pri nas gospoda govori nemško, slovensko pa njeni služabniki. Slovensko narodno 
gibanje (Zedinjena Slovenija) se je začelo približno v času njegove smrti; naši izobraženci pa so se 
še desetletja predajali malodušnemu spraševanju, ali Slovence v prihodnosti čaka stapljanje z 
južnoslovanskimi narodi, nemara celo z Rusi ali Prusi?  
 
Narod in država. Nekoliko poenostavljeno povedano: avtorji, ki so se (pravzaprav) vse do 
osemdesetih let 20. stoletja ukvarjali z narodno(stno) problematiko, so večinoma vztrajali glede 
možnosti in potrebe po ohranjanju slovenske narodne identitete, pri čemer pa niso sledili zgledom 
drugih narodov, kot so bili Italijani, Madžari, Nemci ali Srbi, ki so si ustvarili narodne države. 
Nasprotno, od Josipa Vidmarja (1932) do Dušana Pirjevca (1961, 1970) so večinoma - v strahu, da 
bi se država polastila naroda - ločevali narod od države. V trenutkih slabosti, npr. v Krfski deklaraciji, 
so pristajali na izum “troedinega naroda”, sicer so se povsem upravičeno bali, da bi navsezadnje prišlo 
do identifikacije (jugoslovanske) države in (slovenskega) naroda oz. do državnega naroda, ki bi se 
imenoval jugoslovanski narod. Tej možnosti so se Slovenci v socialističnih časih izogibali z veliko 
previdnostjo. Predvsem pisatelji so nasprotovali konceptom, kot sta bila usmerjeno izobraževanje in 
skupna jedra; razmišljanje in odločanje o državi slovenskega naroda pa sta čakali do 57. številke 
Nove revije (1987), do pisateljske ustave (1988), Majniške deklaracije (1989) in do plebiscita konec 

                                                
1 Philipp Bagus, Tragedy of the EURO, Auburn, Alabama 2012, str. 11 
2 Conversio Bagoariorum et Carantanorum je salzburška kronika, ki je bila napisana v latinščini 
okrog leta 870, ukvarja pa se tudi z dogajanjem v začetku 8. stoletja, ko so se Karantanci 
spreobrnili h krščanstvu. 



Dimitrij Rupel 2 Kultura, narod, država, Evropa 

 

leta 1990. Slovenci so - potem ko so vmes zašli v slepe ulice od državnega naroda do partijske države 
- prehodili dolgo pot od kulture do narodne države.  
 
Partija in država. Slovensko in jugoslovansko komunistično politiko okrog narodnega vprašanja je 
usmeril Edvard Kardelj s svojim Razvojem slovenskega narodnega vprašanja. Kot je znano, je bil 
prepričan, da bo narodno vprašanje nekako izginilo z dnevnega reda: narod je bil zanj zgodovinski 
pojav, ki naj bi izginil, kot se je pojavil. Kardelj, marksisti in levičarji nasploh napovedujejo 
raztapljanje in stapljanje narodov v - kot bi rekel Kardelj - občečloveško skupnost.3 Nihče ni tega 
prepričanja in napovedovanja opisal bolje od avtorja Novega razreda, Milovana Đilasa. 4 
Jugoslovanskih komunistov - vključno s slovenskimi - ni zanimala narodna, ampak partijska država, 
država v lasti Partije oz. novega razreda: “oblast in Partija sta identični z državo in praktično s 
posedovanjem vse lastnine”. Takšna politika se neposredno dotika tudi t.i. narodnega vprašanja, saj 
razen istovetenja s partijsko državo ne dovoljuje nobenega drugega istovetenja. Partijska država ni 
spravila v obup le “nesrečnih fizikov”, ker se atomi ne vedejo v skladu z marksizmom; ni spravila v 
obup le astronomov, ker je vesolje nedovzetno za komunističnio dialektiko, ali biologov, ker se 
rastline ne ravnajo po pravilih stalinističnega lisenkizma; ampak seveda vse državljane, ki živijo v 
neprestanem strahu, da bojo prestopili takšno ali drugačno rdečo črto. Komunizem, piše Đilas, pozna 
tri temeljne dejavnike nadziranja ljudi: oblast, lastništvo in ideologijo. To so značilnosti sovjetskega 
in jugoslovanskega sistema, ki ni le krivičen in gospodarsko neučinkovit (o čemer pričajo Đilasove 
statistične primerjave med zahodno demokracijo in vzhodnim komunizmom), ampak tudi glavna 
ovira za “poenotenje sveta” (world unification). Komunisti ne sprejemajo nobenih kompromisov in 
hočejo poenotiti svet z zmago nad kapitalističnim sistemom. Tu se Đilas sreča s Kardeljem, ki je 
namesto enotnega sveta uporabljal sintagmo občečloveška skupnost. Medtem ko je Kardelj takšno 
skupnost povezoval z napredovanjem socializma, Đilas misli, da jo socializem onemogoča; kar 
seveda pomeni, da se jugoslovanska voditelja strinjata o strategiji in razlikujeta pri taktiki. Vendar ne 
gre samo za taktiko in strategijo in ne gre samo za sedemdeset in več let stare dileme. Ideja o enotnem 
svetu in o nadnarodni občečloveški skupnosti je v (sicer oddaljenem) sorodu s t.i. socialističnim 
konceptom Evropske unije. 
 
Samoodločba. Đilas Partijo, njene ustanove in njihovo nezmotljivost večkrat primerja s Cerkvijo. V 
zgodovini, v času Konverzije in še v Trubarjevem času - vse do vestfalskega kongresa - Cerkev ni 
kazala posebnega zanimanja za narodno identiteto. Enako velja za evropske komuniste in levičarje 
nasploh. Značilna je bila njihova zadržanost v primeru slovenskega osamosvajanja. Na tej točki bi 
posebno raziskavo zaslužilo razlikovanje med politikami Gorbačova, Jelcina in Putina; nemško 
politiko Helmuta Kohla pa bi morali razlagati v kontekstu dveh velikih procesov: osvobajanja 
vzhodne Evrope (vključno z NDR) izpod sovjetske dominacije in “samoodločbe” nemškega naroda. 
Evropa je postala “cela in svobodna” (whole and free), hkrati pa tudi raznolika, multikulturna in vešča 
vseh narodnih jezikov. Slovensko narodno vprašanje se je rešilo v okviru jugoslovanske krize, ki je 
prišla na “cilj” 70 let po premieri pravice narodov do samoodločbe v Versaillesu. Vmes je prišlo do 
Hitlerjeve zasedbe Sudetov, do konca kolonializma in seveda do Putinove priključitve Krima. 
Nacionalna gibanja in narodne države so se vsule kakor plaz, tako da vsebuje OZN 193 držav.  

 
Liberalni in socialistični koncept Evrope. O Evropi oz. o Evropski uniji je mogoče razmišljati na 
(najmanj) dva načina. Mogoče se je ozirati bodisi na nacionalno suverenost - kar danes imenujejo 
politika identitete - bodisi na evropsko enotnost. Čeprav Junckerjeva Bela knjiga vsebuje pet 
                                                
3 Kardelj piše: “Te neprestano napredujoče družbeno-ekonomske in z njimi zvezane socialistične 
idejne sile bodo postopno preobrazile zavest ljudi in s tem premagovale nacionalne meje … ter 
bodo iz človeka napravile direktnega občana sveta, kakor so nekdaj zaostale proizvajalne sile iz 
človeka delale občana rodu, plemena, lokalne skupnosti, zemljiške province in naroda.” Cf. 
Edvard Kardelj, Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, Ljubljana 1970, str. 68-69. 
4 Đilasova knjiga The New Class: An Analysis of the Communist System je prvič izšla v Londonu 
leta 1957.  



Dimitrij Rupel 3 Kultura, narod, država, Evropa 

 

scenarijev razvoja EU, gre v bistvu za izbiro med multinacionalnim in supranacionalnim scenarijem. 
V tej razpravi se je oglasil tudi Philip Bagus, ki razlikuje med klasično liberalno in socialistično vizijo 
Evrope. Socialistično vizijo - ki naj ne bi bila daleč od vizij Karla Velikega, Napoleona, Stalina in 
Hitlerja - naj bi zagovarjala predvsem Francija, klasično liberalno pa Nizozemska, Nemčija in Velika 
Britanija. Bagus tudi piše: “Kazalo je, da se bo z razpadom Sovjetske zveze in z združitvijo Nemčij 
okrepila klasična liberalna vizija suverenih in neodvisnih držav. Najprej se je zaradi združitve 
okrepila Nemčija, ki je navadno branila to vizijo. Drugič so klasično liberalno vizijo za Evropo 
podprle tudi nove države, ki so se pojavile na pogorišču komunizma, npr. Češkoslovaška (Václav 
Klaus), Poljska, Madžarska itn. Nove države so hotele uživati v svoji novi, komaj pridobljeni svobodi. 
Socializma, cesarstev in centralizacije so imele dovolj.”5 Mimogrede: Bagus meni, da je bila uvedba 
evra francoska cena za združitev Nemčij.  
 
 
2. Evropsko vezivo 
 
(Amintore Fanfani, Manfred Weber, Emmanuel Macron) 
 
Amintore Fanfani. Spomladi leta 1991, torej po koncu hladne vojne, vendar pred razpadom 
Jugoslavije in Sovjetske zveze, je (tedaj že bivšega) italijanskega predsednika vlade Amintora 
Fanfanija skrbelo vprašanje, kaj - če sploh kaj - bo tisto, kar bo držalo skupaj Evropo. Večkrat sem 
že omenil sončno popoldne na terasi rimskega stanovanja, ko je gostitelj ugotavljal, da je zmanjkalo 
veziva/lepila, ki je združevalo Evropejce, in mi zaupal, da vsak dan moli za Mihaila Gorbačova. O 
vprašanju, kaj je bilo to lepilo; ali krščanstvo ali nemara sovjetski socializem, ki se mu je Zahod 
zoperstavljal vsa povojna leta, sem ugibal še dolgo po tem srečanju. V preambuli Pogodbe o ustavi 
za Evropo (2003), ki je pogorela na nizozemskem in francoskem referendumu (2005), ni omenjeno 
krščanstvo, ampak “navdih iz kulturnega, verskega in humanističnega izročila Evrope”. Vrednotni 
besednjak te pogodbe vsebuje še dve pomembni mesti: 
• (prepričanje), da so narodi Evrope, četudi še vedno ponosni vsak na svojo nacionalno identiteto in 

zgodovino, odločeni preseči starodavne razkole in vse tesneje medsebojno povezani kovati skupno 
usodo, 
• (prepričanje), da … Evropa, tako “združena v svoji raznolikosti”, ponuja najboljšo možnost… 
 
“Spitzenkandidat”. Ta vprašanja so postala posebej aktualna po povečanju članstva EU leta 2004, po 
grožnji Grčiji, da jo utegnejo izključiti iz EU (grexit 2012), po ukrajinski krizi (2014), po britanskem 
referendumu o izstopu iz EU (brexit 2016) in po pripetijah s Katalonijo (2017). Ta vprašanja se spet 
postavljajo pred letošnjimi evropskimi volitvami, nedavno pa sta jih novinarja nemškega tednika Der 
Spiegel postavil kandidatu ELS za predsednika Evropske komisije Manfredu Webru. Ta je odgovoril: 
“Obstaja ‘evropski način življenja’, evropski življenjski občutek. Ta opisuje naš temelj, vrednote in 
pravila, o katerih nihče ne dvomi: pravna država, demokracija, neodvisnost medijev, socialno-tržno 
gospodarstvo ali enakopravnost moškega in ženske - vse to načeloma sprejemajo tako Švedi kot 
Čehi.”6 Nemška novinarja sta previdno ugovarjala z vprašanjem o populistih, ki da odganjajo ljudi z 
inozemskimi koreninami, t.j. da dvomijo o evropskih vrednotah. Weber je nato odgovoril, da to 
vprašanje razdvaja evropsko politiko, nakar je naštel nasprotnike vrednot in načel, ki jih njegova 
stranka želi poraziti na volitvah. Z drugimi besedami je priznal, da vrednote, s katerimi se odpravlja 
na volitve, niso univerzalne, ampak da Evropejce razdvajajo; torej niso vrednote, ki bi imele splošno 
veljavo in o katerih nihče ne dvomi. Weber bi moral, če bi hotel imenovati univerzalne evropske 
vrednote, ponoviti tekst Pogodbe o ustavi za Evropo, ki so jo zavrnili Francozi in Nizozemci in ki bi 

                                                
5 Philip Bagus, The tragedy of the EURO, Auburn, Alabama, str. 8. 
6 Peter Müller, Melanie Amann, “Den Europawahlkampf bestimme ich, nicht Viktor Orban”, Der 
Spiegel št. 10/ 2. 3. 2019, str. 29. 
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jo, če bi imeli priložnost, gotovo zavrnili tudi Britanci. Edini tekst, ki “pokrije” vse evropske narode 
in vse njihove vrednote, se glasi: Najboljša možnost za Evropo je, da je združena v raznolikosti, ta 
tekst pa seveda nima nobene prave vsebine, ampak je slejkoprej znak zadrege. 
 
Sprava med Francozi in Nemci. Evropska unija je nastala na podlagi načel/vrednot o spravi in 
solidarnosti 7  med narodi, ki so se vojskovali v drugi svetovni vojni, predvsem med Nemci in 
Francozi. To spravo so narekovali zmagovalci, utemeljena pa je na ameriško-britanski Atlantski listini 
iz leta 1941, ki ni naredila napake iz Versaillesa, da bi poleg režimov izključevala tudi narode in 
države. Seveda je vprašanje, ali Evropa potrebuje načela in vrednote, o katerih ne bi dvomil noben 
Evropejec. (Najbrž jih potrebuje predvsem pri nastopih na mednarodnem prizorišču?!) Res je, da je 
Evropska unija na podlagi Schumanovih in ostalih povojnih načel, ki jo je imel leta 1991 v mislih 
Fanfani, relativno dobro in uspešno funkcionirala. De Gaulle jo je skušal usmeriti proti Britancem in 
Amerikancem, vendar ta poskus ni uspel, ker pravi nasprotniki niso bili na Zahodu, ampak na 
Vzhodu, v Sovjetski zvezi. Evropska unija je bila ameriška zaveznica. Tupatam so - ne le Francozi - 
ampak bolj ali manj levo usmerjeni evropski (npr. nemški) politiki poskušali zbližati Evropo in 
Sovjetsko zvezo, ki pa je pričakovala zbliževanje po svojem okusu. Za združitev Nemčij je npr. 
zahtevala izgon Nata iz Zahodne Nemčije. To so bile igre hladne vojne, ki so se končale leta 1990 
oz. 1991, ko je Sovjetska zveza razpadla.8  
 
Sprava med Vzhodom in Zahodom? Z eno besedo, Zahodna Evropa (beri EU) je bila v času hladne 
vojne - v duhu sprave med sovražniki II. svetovne vojne - v razmerju do ZDA in Sovjetske zveze bolj 
ali manj enotna. Ta enotnost je veljala v gospodarski, kulturni, predvsem pa v zunanji politiki. 
Evropska raznolikost je veljala pri manj pomembnih vprašanjih. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko 
je bila za strateško enotnost zaslužna Amerika na eni in Sovjetska zveza (kot skupni sovražnik) na 
drugi strani. S koncem hladne vojne so se namesto teh začela postavljati drugačna vprašanja. Nova 
Evropa se je po koncu berlinskega zidu in železne zavese sprva - v času Jelcina - utemeljevala na 
spravi med Vzhodom in Zahodom. Navsezadnje so nekdanji sovjetski sateliti postali člani EU in Nata. 
Vendar ta sprava, ki so jo utelešali različni rusko-evropski in rusko-ameriški sosveti, npr. Russia-
NATO Council, ni dolgo trajala. Kot v starih časih jo je ohladil Vladimir Putin (najprej s posegi v 
Gruziji, nato v Ukrajini). 
 
Brexit in pismo Evropejcem. Tako smo se znašli v kampanji pred evropskimi volitvami, ki jo 
označuje brexit. Četrtega marca 2019 je francoski predsednik Emmanuel Macron državljanom 28 
držav EU poslal spodbudno pisanje z naslovom “Pour une renaissance européenne” (Za evropsko 
renesanso). Evropa, pravi Macron, je predvsem zgodovinski uspeh, sprava opustošene celine s 
prelomnim projektom miru, blaginje in svobode. Vendar, nadaljuje, se zdi, da je Evropa tržišče brez 
duše. Macronovo pismo vsebuje dve politiki poenotenja: notranje in zunanje poenotenje. Tarča 
internega poenotenja pod geslom Svoboda, zaščita in napredek so seveda nacionalisti (ki naj bi 
zmotno branili “našo identiteto” z umikanjem/nazadovanjem Evrope); tarča navzven obrnjenega 
poenotenja pa so velike sile, ki prevladujejo na področju računalništva, kibernetičnih napadov, 
manipulacij in od koder prihajajo finančne krize. Macron predlaga nove evropske ustanove: Evropsko 
agencijo za zaščito demokracij, skupno obmejno policijo in evropski azilni urad; Evropski svet za 
notranjo varnost (ki bi vključeval Združeno kraljestvo), Evropsko banko za podnebje, Evropski svet 
za inovacije (s proračunom, ki bi bil primerljiv z ameriškim); predvsem pa bi ustanovili Konferenco 
za Evropo, pri kateri bi poleg politikov sodelovali strokovnjaki, različna državljanska združenja itn. 
- in ki bi že spet lahko vključeval Združeno kraljestvo.  
                                                
7 Za uveljavitev teh načel so si prizadevali Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, 
Konrad Adenauer… O Schumanovi politiki solidarnosti je doktorsko disertacijo napisal Igor 
Senčar.  
8 Leta 1952 je združitev Nemčij predlagal Stalin. Nekateri politiki v ZRN (npr. Jakob Kaiser) so bili 
naklonjeni položaju združene Nemčije kot mostu med Vzhodom in Zahodom, vendar je Adenauer 
ponudbo zavrnil.  
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Subsidiarnost. Macronova pobuda je dobrodošla, čeprav prihaja v času pred volitvami in poleg 
univerzalnih vrednot podpira tudi takšne, ki bi lahko koga odtujile. Gotovo je ne bodo vesele “velike 
sile”, nekaj polemičnega gradiva pa ponuja tudi tistim Evropejcem, ki bolj ali manj nerazumljeno 
obračunavajo s politično dediščino, zoper katero se je bila Evropa poenotila v času hladne vojne. Če 
je mogoče Novo Evropo utemeljiti na spravi med Zahodom in Vzhodom, je seveda treba dopustiti, 
da se bo Vzhod organiziral na podlagi teh vrednot, ne pa na podlagi vrednot zmagovalcev II. svetovne 
vojne. Rešitev je seveda subsidiarnost: za lokalne, narodne ali državne probleme mora veljati lokalna, 
narodna ali državna pristojnost; Evropa pa se bo morala zbrati, da bo znala čim bolje urejati evropske 
probleme. 


