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KONEC ZAMUDNIŠTVA IN NEVIDNOSTI SLOVENIJE:  
38 let po pobudi za Novo revijo, 31 let po njeni 57. številki, 30 let po pisateljski ustavi

Študentom pogosto pravim, da si vseh letnic ni treba in ni mogoče zapomniti, vendar si 
je treba zapomniti zaporedje dogodkov. Če ga ne upoštevamo, ne moremo vedeti, kaj 
je vzrok in kaj posledica. Na podlagi urejene kronologije je mogoče zavrniti popularne 
trditve, da smo Slovenci tisoč let hrepeneli po samostojni državi, pa tudi špekulacije, 
da so si takšno državo - vsaj po letu 1968 - želeli tudi komunisti. Slovenski voditelji, 
predvsem politizirani literarni izobraženci so glede “narodnega vprašanja” omahovali 
več kot sto let. Nekateri (npr. Josip Vidmar in Dušan Pirjevec) so zagovarjali ločitev 
naroda od države, drugi (npr. Edvard Kardelj) pa ločitev države od naroda. Medtem ko 
so avtorji Zedinjene Slovenije (1848) pa tudi avtorji Majniške deklaracije (1917) videli 
slovensko prihodnost v povezavi s Hrvati (in seveda Habsburgi), so naprednjaki v drugi 
polovici 19. stoletja obupavali nad slovenstvom in se malodušno spraševali, ali naj se 
utopijo v pruskem ali ruskem narodnem morju. Sledila so nenavadna priznanja katoliških 
(in liberalnih) avtorjev, da so Slovenci pravzaprav alpski Hrvati, tem pa - leta 1932 - 
zanimiva polemika med zagovorniki svetovljanstva (Oton Župančič) in kulturniškega 
nacionalizma (Josip Vidmar), ki jo je tik pred drugo vojno - s teorijo o stapljanju narodov 
- zapečatil Edvard Kardelj. 

Združitev naroda in države, t.i. narodna država je pač rezultat t.i. pomladnega gibanja, je 
povezano s krizo komunizma in jugoslovanstva, časovno pa spada v osemdeseta leta 
dvajsetega stoletja. Dejansko slovenska država obstaja od leta 1992, ko so jo priznale 
vse druge države in ko je postala članica OZN. Seveda se zgodba začne pri Novi reviji in 
še posebej pri njeni 57. številki.

Junija 1980 smo Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana Makarovič, Boris A. 
Novak in pisec teh vrstic podpisali pobudo za Novo revijo. Tega leta pa se bolj kot po tej 
pobudi spominjamo po majski smrti dosmrtnega (in po mnenju nekaterih nesmrtnega) 
jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita. To leto ni bilo prelomno le za Slovence, 
ampak za ves socialistični svet, saj so septembra v Gdansku ustanovili protivladno/
protikomunistično gibanje Solidarnost, ki ga je vodil Lech Wałęsa. Marsikdo se je 
takrat spraševal, kaj se dogaja v pregovorno liberalnem Beogradu? Tam so leta 1980 
Dobrica Ćosić, Ljubomir Tadić, Dušan Bošković, Vojislav Stojanović, Lazar Trifunović, 
Zoran Gavrilović, Nebojša Popov, Svetozar Stojanović in Zoran Đinđić ustanavljali revijo 
Javnost. Pobudo, ki ni bila uspešna, so v uradnih srbskih medijih ostro napadli, nato pa 
tudi zamolčali.

Nova revija je po političnih zapletih začela izhajati maja 1982, septembra 1986 je v 
Beogradu izšel Memorandum SANU; februarja leta 1987 je v Ljubljani izšla 57. številka 
Nove revije z naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program; politični vihar pa se 
je še bolj razvnel naslednje leto s t.i. pisateljsko ustavo, z vojaškim procesom JBTZ in 
z ustanovitvijo Slovenske kmečke zveze leta. Konec leta 1988 je bilo vse pripravljeno 
za ustanovitev dveh novih strank, Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske 
zveze Slovenije, ki sta uradno nastopili januarja in februarja 1989. Aprila 1989 so se 
začeli poljski pogovori za Okroglo mizo, junija 1989 so imeli Poljaki volitve, novembra 
pa so Vzhodni Nemci porušili Berlinski zid. V Sloveniji se je nehala tradicija zamudništva 
in nevidnosti.

Zamisel o Novi reviji se je pojavila že pred Titovo smrtjo. Nekateri so potrebo po reviji 
utemeljevali s podatkom, da po koncu Perspektiv (1964) prominentni, predvsem pa 
kritični izobraženci nimajo kam pisati. Na začetku smo - paradoksalno - napovedovali, 
da se bomo ukvarjali le z “mišljenjem in pesništvom” in da nas politika ne bo zanimala. 



Ko je Nova revija začela izhajati, pa smo v uredništvu vse pogosteje ugotavljali, da brez 
politike in spora z oblastjo ne bo šlo. V sedemdesetih letih smo bili “novorevijaši” vsi 
po vrsti doživljali lustriranje, prepovedi in izključevanje. Značilen primer je bila leta 
1975 izključitev štirih profesorjev (Arzenšek, Hribar, Jerovšek, Rus) tedanje Fakultete 
za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki se je pozneje preimenovala v FDV. Iz 
ljubljanske Pravne fakultete so izključili Franceta Bučarja. 

V letu 1986 je dozorela ideja o “nacionalni številki”. Javnost in politika sta se kljub 
začetnim neprijaznostim nekako sprijaznili z Novo revijo. Zdelo se nam je, da je po 
mračnih sedemdesetih letih, ki so se začela s Kardeljevo (in Titovo) likvidacijo blagega 
nacionalista Staneta Kavčiča in ki so nas dokončno streznila glede življenja v Jugoslaviji; 
predvsem pa po Titovi smrti prišel čas za nov, bolj smel korak, tako rekoč za prelom 
z opreznimi, omahljivimi, dvoumnimi in polovičnimi projekti od Zedinjene Slovenije 
do ustave iz leta 1974, ki so jo nezasluženo imenovali “konfederalistična”. Ta ustava 
je sicer vsebovala nekaj stavkov o samoodločbi in pravici do odcepitve, vendar je te 
stavke zanikala z uzakonitvijo bratstva in enotnosti, s podelitvijo vloge vrhovnega in 
brezprizivnega arbitra zvezi komunistov in celo z usmeritvijo h komunistični ureditvi, v 
kateri “se bo uresničevalo načelo komunizma ‘vsak po svojih sposobnostih - vsakemu 
po njegovih potrebah’”.

Priprave na nacionalno številko so bile sistematične. Najprej smo naredili seznam 
problemov, s katerimi se hočemo ukvarjati, in avtorjev, ki smo jim zaupali in za katere 
smo upali, da hočejo sodelovati pri nevarnem podjetju. Sam sem bil razočaran nad 
odklonilnim odgovorom Tarasa Kermaunerja, ki je bil naš sodelavec in tako rekoč maskota 
Nove revije. V uredništvu in po telefonu smo se pogovarjali bolj po tihem, rokopise smo 
skrivali. Naše romantično razpoloženje pa je premagalo previdnost in konspirativnost. 
Udba in druge nadzorniške službe so - kot v svoji dokumentarni knjigi piše Igor Omerza 
- seveda spremljale naše priprave, vendar tega spremljanja nismo občutili. Ko so bili 
rokopisi že v tiskarni, me je poklical Jože Smole in me prosil za sestanek. V uredništvu 
smo se začeli poslavljati od projekta, vendar sem na sestanek vseeno šel. Smole pa - vsaj 
navzven - ni bil razburjen zaradi nacionalne številke, ampak zaradi napovedane objave 
intervjuja z Ljubom Sircem. Ko sem - z mislijo na višji pomen 57. številke - obljubil, da 
bomo objavo odložili, je Smole sebi in meni natočil širokogrudno dozo viskija, nakàr sva 
se zadovoljno razšla. Ne glede na to so si strokovne službe Partije in policije v tiskarni 
“sposodile” rokopise oz. korekturne pole 57. številke in za uporabo aktivistov, ki niso 
imeli časa brati celih tekstov, izdelale kratke povzetke člankov. 

Februarja 1987 je Nova revija izšla, zunaj je snežilo, na Cankarjevi založbi pa smo se 
uredniki in pokrovitelji Nove revije sestali z Jožetom Smoletom, ki je imel pred sabo precej 
zdelan in počečkan izvod 57. številke. Razpoloženje je bilo živčno in zoprno, sledili so 
še drugi sestanki, napadi, izjave, članki, karikature… predvsem pa odstavitev glavnega 
in odgovornega urednika. O tem podrobneje poroča posebna številka revije Ampak, v 
kateri je objavljen tudi stenogram znamenite seje SZDL, ki je bila 27. februarja 1987. 
Na tej seji so bile izrečene hude politične ocene in obtožbe. Eno najhujših je prispeval 
Josip Vidmar, ki je najostreje napadel “krščanskosocialističnega ideologa” Bučarja, češ 
da dopoveduje, “da je vsa naša osvobodilna borba nekakšen falzifikat, da nima nobene 
pravne osnove in da so vse inštitucije, ki so nastale iz osvobodilne borbe, tako rekoč 
potvorbe in bolj ali manj sleparija.” Zaostajala ni niti Lidija Šentjurc, ki je rekla: “S kakšno 
moralno pravico izničujejo tovariši, ki so vse to napisali v Novi reviji, ko razvrednotijo 
celotno delo celih generacij živih in mrtvih tisočev in tisočev Slovencev, ki so se borili za 
to Jugoslavijo, in če hočete, tudi za to, da danes lahko to pišete in tako pišete.”



V omenjeni številki revije Ampak Niko Grafenauer ugiba, ali ni 57. številka prišla prav 
liberalni frakciji slovenske Partije: “Nova revija je tako nehote ali proti svoji volji - 57. 
številka je bila samo kulminacija - podpirala tisto komunistično grupacijo, ki je v 
nasprotju s centralisti dovolj dobro zaznala dezintegracijske procese v jugoslovanski 
partiji in jih kasneje tudi neposredno pospeševala s tako imenovano znotrajpartijsko 
alternativo, ki jo je proizvajala nekdanja ZSMS. V sklop tega dogajanja sodijo tudi 
parole o evrokomunizmu, o socializmu s človeškim obrazom, o sestopanju z oblasti in 
podobne.”

Zanimivo je bilo sporočilo Predsedstva CK ZK Slovenije: “Bo pa ZKS s svojo aktivnostjo 
in skupaj z vsemi socialističnimi silami storila vse, da se stališča nekaterih piscev 
‘prispevkov za slovenski nacionalni program’ in druga podobna stališča, ki niso skladna 
s programskimi načeli SZDL, v družbeni praksi ne bodo uveljavila.” Po vsem videzu je bila 
v tistem času avtoriteta Partije že toliko opešana, da so vsi izvodi pošli, čim so prispeli 
v knjigarne, v nekaterih ustanovah, npr. v Kliničnem centru in Narodni in univerzitetni 
knjižnici, pa so s kopirnimi stroji izdelali več sto - ali celo tisoč - dodatnih izvodov. Po 
Jugoslaviji se je sprožila politična kampanja zoper slovensko “meščansko desnico” in 
tudi zoper nezadostno budnost slovenske politike. Leta 1988 se je začelo pomladno 
gibanje, ki je okužilo tudi nekatere funkcionarje Socialistične zveze, v Cankarjevem 
domu so si sledile javne tribune, na katerih so kulturniki branili demokracijo, objektivno 
pa so prispevali k političnemu sodelovanju med oblastmi in opozicijo. V središču 
dogajanja je bilo Društvo slovenskih pisateljev, ki je ogorčeno zavračalo politične 
in celo vojaške posege v slovensko intelektualno oz. oporečniško sfero, npr. proces 
proti Janši, Borštnerju, Tasiču in Zavrlu. Politični plaz, ki ga je sprožila Nova revija, je 
segel do uglednih političnih avtoritet, novinarjev in časopisov, in ga ni bilo več mogoče 
zaustaviti. Slovenska osvobodilna in državotvorna politika ni izhajala iz klasičnega 
opozicijskega ali denimo sindikalističnega gibanja, ampak iz kulture, iz pisateljske, 
umetniške in akademske inteligence. V tem pogledu je bil začetek slovenskega preloma 
nekaj posebnega. Po eni strani je izkoristil kulturniško tradicijo, po drugi strani jo je na 
neki način nadomestil. Slovenska kultura je v novi državi izgubila nekatere privilegije 
in postala podobna kulturnim pojavom v razvitih evropskih družbah. Romantični in 
prevratniški časi slovenske kulture so minili.

Dimitrij Rupel

Ljubljana, 14. aprila 2018
































































































































































































































































































































































































































































































































