S tudia

H istorica

S lovenica
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
Humanities and Social Studies Review

letnik 20 (2020), št. 3

ZRI DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU

MARIBOR 2020

Studia Historica Slovenica		
					

Tiskana izdaja ISSN 1580-8122
Elektronska izdaja ISSN 2591-2194

Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Izdajatelja / Published by
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
HISTORICAL SOCIETY OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR
http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si
ZRI DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/
ZRI DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR
Uredniški odbor / Editorial Board
dr. Karin Bakračevič, † dr. Ivo Banac (ZDA / USA), dr. Rajko Bratuž,
dr. Neven Budak (Hrvaška / Croatia), dr. Jožica Čeh Steger, dr. Darko Darovec,
dr. Darko Friš, dr. Stane Granda, dr. Andrej Hozjan, dr. Gregor Jenuš,
dr. Tomaž Kladnik, dr. Mateja Matjašič Friš, dr. Aleš Maver, dr. Jože Mlinarič,
dr. Jurij Perovšek, dr. Jože Pirjevec (Italija / Italy), dr. Marijan Premović (Črna Gora / Montenegro),
dr. Andrej Rahten, dr. Tone Ravnikar, dr. Imre Szilágyi (Madžarska / Hungary),
dr. Peter Štih, dr. Polonca Vidmar, dr. Marija Wakounig (Avstrija / Austria)
Odgovorni urednik / Responsible Editor
dr. Darko Friš
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
Koroška cesta 53c, SI–2000 Maribor, Slovenija
e-pošta / e-mail: darko.fris@um.si
Glavni urednik / Chief Editor
dr. Mateja Matjašič Friš
Tehnični urednik / Tehnical Editor
David Hazemali
Članki so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji.
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.
The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles.
No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full mention
of the source.

Žiro račun / Bank Account:
Prevajanje / Translation:
Lektoriranje / Language-editing
Oblikovanje naslovnice / Cover Design:
Oblikovanje in računalniški prelom /
Design and Computer Typesetting:
Tisk / Printed by:

Nova KBM d.d.
SI 56041730001421147
Knjižni studio d.o.o.
Knjižni studio d.o.o., Ana Šela
Knjižni studio d.o.o.
Knjižni studio d.o.o.
Itagraf d.o.o.

http: //shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si
Izvlečke prispevkov v tem časopisu objavljata 'Historical – Abstracts' in
'America: History and Life'.
Časopis je uvrščen v 'Ulrich's Periodicals Directory', evropsko humanistično bazo ERIH in mednarodno
bibliografsko bazo Scopus (h, d).
Abstracts of this review are included in 'Historical – Abstracts' and
'America: History and Life'.
This review is included in 'Ulrich's Periodicals Directory', european humanistic database ERIH and
international database Scopus (h, d).
Studia historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije,
je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 487.
Izdajo časopisa sta omogočili Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Mestna občina Maribor.
Co-financed by the Slovenian Research Agency and City of Maribor.

S tudia

H istorica

S lovenica
Kazalo / Contents
V spomin / In Memoriam
In Memoriam – prof. dr. Ivo Banac (1947–2020).................................................................649

Članki in razprave / Papers and Essays
DARKO DAROVEC: Prisege zvestobe istrskih mest v 12. stoletju..............................655
The oaths of fidelity of the Istrian towns in 12th Century
FILIP ČUČEK: Delovanje Radoslava Razlaga v štajerskem deželnem zboru......689
Radoslav Razlag's activities in the Styrian Provincial Assembly
MOJCA ŠORN: Spremembe v medčloveških odnosih v obdobju
pomanjkanja in lakote (Ljubljana: 1914–1918)...........................................................713
Changes in interpersonal relationships during the period
of shortage and hunger (Ljubljana: 1914–1918)
MAJA LUKANC: Produkcija diplomatskega védenja v jugoslovanski
in poljski povojni diplomatski praksi (1945–1947).................................................735
Production of diplomatic knowledge in Yugoslav and Polish
post-war diplomatic practice (1945–1947)
URŠKA LAMPE: Kako je ujetništvo spremenilo družinsko življenje:
primer deportirancev iz Julijske krajine v Jugoslavijo
po drugi svetovni vojni......................................................................................................................773
How captivity changed family life: the case of deportees
from the Julian March to Yugoslavia after World War II
ANA ŠELA, DAVID HAZEMALI in TADEJA MELANŠEK: Ustroj in delovanje
slovenske tajne politične policije v drugi polovici šestdesetih let
dvajsetega stoletja..................................................................................................................................811
The organisational structure of the State Security Service
in the Slovenian Lands in the second half of the 1960s

S tudia

H istorica

S lovenica
GORAZD BAJC, TADEJA MELANŠEK in DARKO FRIŠ: Uvod v zgodovino
spremljanja britanske obveščevalne dejavnosti na Slovenskem
– "samoevalvacije" slovenske Službe državne varnosti .........................................839
Introduction to the history of British intelligence activities
surveillance on Slovenian soil – "self-evaluation" of the
Slovenian State Security Service
ANA ŠELA in DAVID HAZEMALI: Spremljanje slovenskih delavcev
na začasnem delu in bivanju v Zvezni republiki Nemčiji
v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja: prispevek
k poznavanju zgodovine slovenske Službe državne varnosti ...........................879
The monitoring of Slovenian guest workers, who were
temporarily living and working in the Federal Republic
of Germany in the 1970s: a contribution
on the history of the Slovenian State Security Service
MARKO ZAJC: Poletni aferi kritičnih misli. Tomaž Mastnak
in Dimitrij Rupel, slovenska kritična intelektualca
med jugoslovansko in slovensko javnostjo v letu 1986.........................................921
The two summer scandals of critical thought. Tomaž Mastnak
and Dimitrij Rupel, Slovenian critical intellectuals
between the Yugoslav and Slovenian public in 1986
POLONA TRATNIK: Pravljica: družbena resničnost in mirabilis
– s posebnim ozirom na renesančne različice pravljice o Pepelki................957
"Fairy" tale: social reality and mirabilis – with a particular regard
to the renaissance variations of Cinderella tale

Avtorski izvlečki / Authors' Abstracts................................ 985
Uredniška navodila avtorjem /
Editor's Instructions to Authors ................................................. 993

S tudia

H istorica

S lovenica
Studia Historica Slovenica /
letnik / year 20 (2020).......................................................................1003

S tudia
H istorica
S lovenica

DOI 10.32874/SHS.2020-26
1.01 Izvirni znanstveni članek

Poletni aferi kritičnih misli

Tomaž Mastnak in Dimitrij Rupel,
slovenska kritična intelektualca
med jugoslovansko in slovensko javnostjo
v letu 1986

Marko Zajc
Dr., znanstveni sodelavec
Inštitut za novejšo zgodovino
Privoz 11, SI–1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: marko.zajc@inz.si

Izvleček:

Namen prispevka je zgodovinska analiza vloge/pomena/umeščenosti
slovenskih kritičnih intelektualcev v jugoslovansko in slovensko javnost v
zadnjem desetletju obstoja socialistične Jugoslavije (natančneje leta 1986).
Osrednja pozornost je namenjena intelektualcema Tomažu Mastnaku in
Dimitriju Ruplu kot akterjema in njunim stališčem v kontekstu odnosov med
slovensko in jugoslovansko javnostjo. Za našo analizo so bolj kot procesi
odločanja v političnih forumih, ki jim lahko sledimo preko arhivskih virov,
pomembne vsebine, ki so jih mediji objavili. Gre za politično zgodovino javnosti
in ne za zgodovino politike kot procesa odločanja v krogih s politično močjo.

Ključne besede:

intelektualci, Slovenija, SFRJ, družbena kritika, civilna družba, zgodovina
javnosti, 1986
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Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja bi Slovenijo lahko imenovali otok
demokracije v jugoslovanskem morju, groženj in sovraštva glasnih, vendar majavih
avtoritet, zmešnjav in bankrotov. Večstrankarski sistem, in spomnimo se, Majniška
deklaracija o narodni državi in demokraciji, sta se v Sloveniji pojavila pred padcem
Berlinskega zidu. V Sloveniji smo prvi v Jugoslaviji končali hladno vojno že leta 1989.
Slovenske pobude so v Zagrebu vzbudile zanimanje, v drugih republikah skrb in
strah, v Beogradu pa bes in klic k orožju. /.../
28 let nazaj se je Slovenija uveljavila kot sestavni del velike epohalne, kontinentalne
spremembe po koncu hladne vojne. Kot sta po koncu druge svetovne vojne postali zaveznici Nemčija in Francija, so po koncu hladne vojne postali prijatelji srednji, vzhodni, zahodni, severni in južni Evropejci. Železna zavesa se je dvignila in na
prizorišču, ki je bilo nekoč postavljeno za njo, se je zgodilo veliko novega. Slovenija,
gospe in gospodje, nima časa, da bi se vrnila h konceptoma nekje vmes ali na otok
demokracije. Še slabše bi bilo, ko bi se hladna vojna nadaljevala med nami samimi,
znotraj samostojne države Slovenije. Vendar se zdi, da so privrženci in nasledniki
nekdanjega jugoslovanskega režima sprejeli prekinitev ognja in premirje, ne pa tudi
sprave in miru. In še enkrat, vendar spravo in mir med nami nujno potrebujemo.1
Dimitrij Rupel, 2019
V osemdesetih letih smo namreč kapitulirali pred liberalizmom – idejno kapitulirali.
(Izjeme so bile redke.) Liberalizem nam ni bil vsiljen. Spreobračanje v liberalizem,
morda tudi spogledovanje z njim, ni bilo krvav proces, kot je bilo pokristjanjenje teh
krajev, kar je še najbližja vzporednica. Dali smo se zapeljati, iz nevednosti, miselne
lenobe, prevzetnosti, neizkušenosti, iz užitka: jedli smo z drevesa nespoznanja in
odprla so se nam rajska vrata. Bili smo nosilci preloma, ki je ene zlomil, drugi pa smo
prelomili z njim. /.../
Zdi se mi, da nas je kar nekaj, ki smo bili takrat zraven, imelo utvare, da bomo, če
bomo napredovali v liberalno demokracijo, ohranili, kar nam je dal dobrega socializem, in dodali nekaj svoboščin, blišča in potrošniške suverenosti. Pa se stvari seveda niso obrnile tako. Odprli smo vrata grabežu in ropanju nacionalnega bogastva,
ki se še ni končalo, vladavini mediokritet (v najboljšem primeru), ki se odlikujejo
kvečjemu po brezskrupuloznosti, politični razlastitvi ljudstva, diktatom iz tujih centrov moči, siromašenju večine prebivalstva, demoralizaciji in izgubi prihodnosti. O
teh rečeh nismo razmišljali, niti na misel nam niso prišle. Smo pa toliko govorili in bili
tako aktivistični, da tega še opazili nismo.2
Tomaž Mastnak, 2018

1

2

Dimitrij Rupel, Govor na slovesnosti ob počastitvi dneva državnosti v Vrhpolju pri Vipavi, 23. junija 2019, topnews.si, dostopno na: https://topnews.si/2019/06/24/dimitrij-rupel-v-vrhpolju-kriticno-do-ideje-da-je-slovenija-otok-demokracije-v-morju-fasisticnih-nacionalisticnih-avtoritarnih-populisticnih-rezimov-to-je-nadaljevanje-jugoslovanske-zgodbe-o-n/, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Tomaž Mastnak, "Čemu osemdeseta", v: Osemdeseta: Slovenija in Jugoslavija skozi prizmo dogodkov,
razstav in diskurzov, ur. Igor Španjol (Ljubljana, 2018), str. 20.
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Uvod3
Nikakršnega dvoma ni, da sodita Dimitrij Rupel in Tomaž Mastnak med najvidnejše kritične intelektualce slovenskih (in jugoslovanskih) osemdesetih let
20. stoletja. Prav tako je dobro znano, da sta izvirala iz različnih intelektualnih
tradicij, imela različne vzgibe in motive in tudi različno vlogo v civilni družbi
oziroma (ali) politični alternativi "potitovske" Jugoslavije in Slovenije. Kljub
temu sta se pogosto tudi srečala – tako v intelektualnem kot v prostorskem
smislu. Bolj ko se je deveto desetletje 20. stoletja bližalo koncu, večkrat sta se
znašla na istih forumih in v istih publikacijah. Lagodna ta bližina prav gotovo
ni bila, zato ni nenavadno, da ni trajala dolgo. Med pozno pomladjo in jesenjo
leta 1986 sta imela zanimivo skupno točko: zaradi odkrite javne besede sta
se znašla pod drobnogledom medijske javnosti in oblasti v Sloveniji in Jugoslaviji. Rupel je poskrbel za "darežljivo temo za preganjanje poletnih tegob"
(Teleks),4 Tomaž Mastnak pa je zakrivil "glavni politično-sodni hit poletja"
(Mladina).5
Mitična osemdeseta, kjer se je vse začelo (po Ruplu) ali vse končalo (po
Mastnaku), sta oba akterja več kot trideset let po obravnavanem času ocenjevala zelo različno. Iz navedkov v začetku prispevka lahko razberemo najmanj
to, da sta oba nezadovoljna s sodobnim stanjem v Sloveniji. Glede na njuno
kritično preteklost bi bilo kaj drugega prav gotovo presenečenje. Ost razočaranja in kritike sta obrnila v različne smeri: Rupel je razočaran, ker naj bi zaželeni
družbeni razvoj s konca osemdesetih in začetka devetdesetih let zastal zaradi
privržencev nekdanjega jugoslovanskega režima, Mastnak pa je zgrožen nad
razsulom po treh desetletjih "divjanja" liberalizma. Čeprav gre za strukturno
različna teksta – pri Ruplu gre za govor na proslavi, pri Mastnaku pa za strokovni prispevek v katalogu ob razstavi – lahko iz navedkov razberemo tudi
različen odnos do lastnih aktivnosti v tem obdobju. Medtem ko je Mastnak do
lastnega angažmaja pri razgradnji starega sistema neizprosen, je Rupel na svoja
dejanja ponosen. Slovenska politična alternativa naj bi – z njegovim prispevkom – končala hladno vojno že pred padcem Berlinskega zidu.
Namen prispevka je zgodovinska analiza vloge/pomena/umeščenosti
slovenskih kritičnih intelektualcev v jugoslovansko in slovensko javnost v
zadnjem desetletju obstoja socialistične Jugoslavije (natančneje 1986). Poseb-

3

4
5

Članek je nastal v okviru raziskovalnega programa P6-0281: Idejnopolitični in kulturni pluralizem in
monizem na Slovenskem v 20. stoletju ter v okviru temeljnega raziskovalnega projekta J5-1793: Vloga
komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe, ki ju sofinancira Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.
Igo Tratnik, "Kdo neti prepir med Slovenci in Srbi?", Teleks, 13. 8. 1986, št. 33, str. 14.
Darko Štrajn, "Ali je predstava indikator demokracije?" Mladina, avgust 1986, št. 25–26, str. 18.
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na pozornost je namenjena obravnavanima intelektualcema kot akterjema in
njunim stališčem v kontekstu odnosov med slovensko in jugoslovansko javnostjo. Eno izmed pomembnih vprašanj, na katerega v popolnosti ne bo mogoče
odgovoriti, je, kakšno je bilo razmerje med slovensko in jugoslovansko javnostjo. Po načelu federacije (in načelu bratstva in enotnosti) naj bi bila slovenska
javnost sestavni del širše, jugoslovanske javnosti. Po drugi strani je med slovensko in jugoslovansko javnostjo obstajal nek dialog, ki je občasno dobival obliko
konflikta. Z vidika slovenske historiografije je pomembno, da tedanje slovenske
javnosti ne obravnavamo ločeno od jugoslovanske javnosti (oziroma jugoslovanskih javnosti). Prav tako tedanje slovenske javnosti ne moremo obravnavati
kot pojav z jasnimi mejami. Javnost razumemo kot komunikacijsko mrežo, ki se
vzpostavi preko medijev (sredstev družbenega obveščanja v besednjaku SFRJ).
Za našo analizo so bolj kot procesi odločanja v političnih forumih, ki jim lahko
sledimo preko arhivskih virov, pomembne vsebine, ki so jih mediji objavili. V
metodološkem smislu to pomeni, da so za nas vsebine, ki so jih objavljali mediji,
primarni vir, ne pa arhivski viri, ki imajo običajno v historiografiji status primarnega vira. V tem smislu upoštevamo perspektivo konceptualne zgodovine, ki
razume govor kot dejanje. Tisto, kar je bilo objavljeno, ni zgolj "odmev" nekega
dejanja, ampak je prav tako dejanje.6 Gre za politično zgodovino javnosti in ne
za zgodovino politike kot procesa odločanja v krogih s politično močjo.

Intelektualci in kataklizma komunizma7
Eden izmed najboljših poznavalcev intelektualne zgodovine Vzhodne srednje
Evrope Michal Kopeček je ugotovil, da je diskurz človekovih pravic omogočal kritičnim intelektualcem v Vzhodni Evropi skupni "jezik". Poleg tega so ti
v različnih nacionalnih okoljih razvili nenavadno mešanico diskurza človekovih pravic in nacionalizma, kar je nedvomno povezano z uveljavljeno vlogo
intelektualcev kot nacionalnih avtoritet v Srednji Evropi.8 Barbara Falk se je v
svojem temeljnem delu o opozicijskih intelektualcih v Češkoslovaški, na Poljskem in Madžarskem pri ocenjevanju družbene vloge intelektualcev nasloni6

7

8

Iain Hampsher-Monk, "Speech Act, Languages or Conceptual History", v: History of Concepts,
Comparative Perspectives, ur. Iain Hampsher-Monk (Amsterdam 1998), str. 42.
Izraz kataklizma komunizma je uporabil črnogorski alternativni rock glasbenik Rambo Amadeus
(Antonije Pušić) leta 1989 v pesmi Amerika i Engleska (biće zemlja proleterska), album Hoćemo gusle.
Glej: Rambo Amadeus med elito, dnevnik.si, dostopno na: https://www.dnevnik.si/162711, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Marko Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev v simbolno geografijo Evrope v osemdesetih letih", Annales 27 (2017), št. 4, str. 770 (dalje: Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev");
Michal Kopeček, "Human Rights Facing a National Past, Dissident 'Civic Patriotism' and the Return of
History in East Central Europe, 1969–1989", Geschichte und Gesellschaft 38 (2012), str. 574.
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la na teze samih disidentskih intelektualcev. György Konrád in Ivan Szelényi
sta leta 1979 v knjigi o intelektualcih kot posebnem razredu opozorila, da so
se intelektualci v teh deželah zavestno oklepali tradicionalne vloge moralnih
in političnih avtoritet, ki naj bi bila (poleg političnega angažmaja) značilna za
Srednjo Evropo. Zaradi šibke buržuazije naj bi bila v Srednji Evropi inteligenca
tista, ki je vodila procese modernizacije. Srednjeevropski intelektualec naj bi
imel zgolj dve možnosti: postati orodje države ali izstopiti iz sistema. Torej: biti
birokrat ali revolucionar. Privilegirano vlogo naj bi intelektualci v tem prostoru
zadržali tudi v sedemdesetih in osemdesetih letih.9
Vodilni teoretik modernosti in postmodernosti Zygmunt Bauman, ki se je
leta 1969 preselil iz Poljske v Izrael, po letu 1971 pa se je ustalil v Veliki Britaniji, je vlogo intelektualcev prav tako navezal na modernizacijo, pri čemer se ni
osredotočil samo na Vzhodno Evropo, ampak na moderno družbo kot globalni pojav. Utopije modernosti ni mogoče uresničevati brez znanja, ki zagotavlja
nadzor in predvidevanje ter ponuja jasne kriterije za razlikovanje med uspešnimi in neuspešnimi smermi razvoja. Bauman je intelektualce v tem smislu
opredelil kot "zakonodajalce" oz. "legislatorje", ki usmerjajo družbeni napredek,
torej oblikujejo "zakone", po katerih naj bi se družba ravnala.10 V prehodu iz
moderne v postmoderno družbo, ki jo opredeljuje potrošništvo kot glavna os
socialne integracije, intelektualci izgubljajo svojo vlogo "legislatorjev". Postmoderni intelektualci si več ne prizadevajo, da bi z objektivnim znanjem usmerjali
oblast, ampak interpretirajo oz. prevajajo stališča/trditve iz ene tradicije ali kulture v drugo.11 Pojem postmoderne je Bauman kasneje nadomestil s pojmom
"tekoče moderne", ki nastane v procesu nadaljevanja modernizacije. V jedru
"tekočih družb" je nenehno gibanje, ki ga poganja potrošništvo.12 Nekateri teoretiki menijo, da interpretativna in posredniška vloga intelektualcev spodbuja
družbeno kohezijo v demokratični družbi. Ameriški sociolog Jeffrey Goldfarb
je ob koncu devetdesetih let 20. stoletja ugotavljal, da intelektualci vzpostavljajo skupno podlago za javno življenje tako, da "civilizirajo" razlike med ljudmi.
Intelektualci lahko opolnomočijo marginalne skupine s pomočjo subverzije
uveljavljenih pogledov v družbi.13

9

10

11

12
13

Zajc, "Samoumeščanje slovenskih intelektualcev", str. 770; Barbara Falk, The Dilemmas of Dissidence
in East-Central Europe, Citizen Intellectuals and Philosopher Kings (Budapest, New York, 2003), str.
XXVII.
Filipe Carreira da Silva, "Remembering Zygmunt Bauman (1925–2017)", Análise Social 52, št. 22
(2017), str. 224.
Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals
(Cambridge, 1989), str. 143.
Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge, 2000), str. 76.
Jeffrey Goldfarb, Civility and subversion: The intellectual in democratic society (Cambridge, 1998), str.
206.
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Baumanova teorija ima pomembno vlogo v opredelitvi vloge intelektualcev v Jugoslaviji in državah naslednicah, ki jo je leta 2002 izoblikoval znani
sociolog in teoretik nacionalizma/etničnosti Siniša Malešević. Baumanovim
pogledom je Malešević v prvi fazi razlage zoperstavil teorijo marksističnega teoretika Antonia Gramscija. Pojem intelektualec se pri njem nanaša na neposredno družbeno funkcijo intelektualca kot poklicne kategorije. Intelektualci se
po Gramsciju opredeljujejo skozi svojo vlogo v družbi. Gramsci je intelektualce
razdelil na dve kategoriji: na tradicionalne in organske. Tradicionalni intelektualci so profesionalci, ki ustvarjajo, artikulirajo in diseminirajo "visoko kulturo"
širši javnosti. Sami sebe dojemajo kot avtonomne in neodvisne od vladajočega
razreda. Ne glede na to, kako vidijo sami sebe, pa ne ne tvorijo lastnega razreda, ampak predstavljajo interese vladajočega razreda. Organski intelektualci
se, nasprotno, nimajo za neodvisne. Organsko navezani na določen razred, v
katerem so se socializirali in kot taki tudi izražajo interese lastnega razreda. Ti
lahko osvobodijo sebe in svoj razred s tem, ko razvijejo kritično zavest o svojem
položaju v okviru lastnih oblik mišljenja in aktivnosti.14
Izvirnost Maleševićevega pristopa je v kombiniranju Baumanove in Gramscijeve perspektive v jugoslovanskem zgodovinskem kontekstu. Po njegovi
interpretaciji naj bi imela Jugoslavija po drugi svetovni vojni skromno intelektualno sceno. Vojna in komunistični prevzem oblasti naj bi redke tradicionalne
intelektualce (razen komunistične inteligence) potisnila na rob ali v emigracijo.
Kljub temu je državi v manj kot tridesetih letih uspelo vzpostaviti novo akademsko in kulturno infrastrukturo. Od šestdesetih let 20. stoletja naprej naj bi bilo za
jugoslovansko družbo značilno relativno bogato akademsko, literarno in politično življenje. Razvila se je tudi medijska krajina.15 Glede na uradno ideologijo,
ki je jugoslovanski sistem predstavljala kot najliberalnejši v socialističnem svetu,
je bil režim prisiljen dovoliti določeno mero svobodne izmenjave misli. Malešević je identificiral tri tipe intelektualcev v tem obdobju: državno inteligenco
(ideologi samoupravljanja), levičarske marksistične kritike (npr. "praksisovci")
in etnonacionaliste (intelektualci, ki so razpirali "rešeno" nacionalno vprašanje v
Jugoslaviji; kategorija, ki so jo oblasti najbolj omejevale). Po Maleševiću so imele
omenjene tri kategorije veliko skupnega. Kot prvo, veliko večino je "ustvarila"
sama jugoslovanska država. Pripadali naj bi prvi ali drugi generaciji migrantov iz
podeželja, ki so obiskovali državne šole in univerze ter bili socializirani v socialističnem sistemu. Z izjemo "praksisovcev" naj ne imeli veliko mednarodnih sti14

15

Siniša Malešević, "From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters: Intellectuals in Yugoslavia
and Post-Yugoslav States", Government and Opposition 37, št. 1 (2002), str. 55–75 (dalje: Malešević,
"From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters"); glej tudi: Antonio Gramsci, Quintin Hoare,
Geoffrey Nowell Smith, Selections from the Prison Notebooks (New York, 1971), str. 4–9.
Čedo Nedeljković, "Velik napredek v izobraževanju in kulturi", v: Trideset let socialistične Jugoslavije,
ur. Jovan Raičević (Beograd, 1975), str. 83–104.
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kov. Kapitalistični zahod je bil tradicionalni nasprotnik režima, po letu 1948 pa
dobil status sovražnika tudi komunistični vzhod. Izolacija znotraj socialističnega
sveta in privrženost čistosti marksizma je v kombinaciji z na novo urbanizirano
in industrijsko družbo ustvarila predpogoje za izoblikovanje posebnega razreda intelektualcev. Malešević je vse tri tipe intelektualcev v Gramscijevem smislu
opredelil kot "organske", saj naj bi nastali znotraj lastnega razreda. V Baumannovem smislu pa jih je opredelil kot "legislatorje", ki so imeli svoja sporočila in ideje
za nesporno resnico. Večina jugoslovanskih intelektualcev naj bi po Maleševiću
spadala v kombinirano kategorijo "organskih legislatorjev".16
A Maleševićeva analiza se ne konča s spajanjem Gramscija in Baumana. Na
omenjeni teoretski osnovi poskuša Malešević odgovoriti na vprašanje, kako so
lahko jugoslovanski intelektualci v osemdesetih in devetdesetih letih tako lahkotno preskočili iz marksizma v etnonacionalizem. V nasprotju z intelektualci v Vzhodni Evropi, jugoslovanski intelektualci niso bili v konfliktu z nosilci
oblasti. Zaposleni so bili na institucijah, imeli so dostojne plače, imeli so dostop
do množičnih medijev, aktivno so sodelovali pri reprodukciji državnega sistema. Malešević je opredelil jugoslovanske intelektualce kot ideološke nosilce
moči. Na prehodu iz osemdeseta v devetdeseta leta 20. stoletja naj bi se zgodilo
naslednje: a) skupna država je razpadla; b) univerzalistična ideologija samoupravnega marksizma je bila diskreditirana v teoriji in praksi; c) razred intelektualcev je izgubil politično moč ter vlogo kulturnega in socialnega hegemona v
družbi. Nekdanji "organski intelektualci" naj bi zapadli v organicizem. Po logiki
organicizma posameznik obstaja samo kot del kolektivnega organizma. Temu
zdrsu naj bi botrovali tradicionalizem, visoka raven avtoritarne zavesti, seksizem in prevlada kolektivnih vrednot v jugoslovanski družbi. V razmerah post-komunizma so intelektualci izgubili tudi status "legislatorjev", svojo avtoriteto
so lahko ohranili zgolj kot interpreti etnonacionalizma. Intelektualci v jugoslovanskem prostoru so se iz "organskih legislatorjev" spremenili v "organicistične
interprete". "Organicistični interpreti" dojemajo etnični narod kot združeno,
integralno in neločljivo kulturno in politično entiteto.17
Za našo zgodbo ni brez pomena, da je Gramscijevo shemo intelektualcev
uporabil do marksizma kritični Dimitrij Rupel leta 1989 v knjigi o slovenskih
intelektualcih. Zdi se, da je Rupel za razliko od Gramscija na organske intelektualce gledal kritično, na tradicionalne pa bolj naklonjeno. Ko je povzemal
Gramscijevo razlago tradicionalnih intelektualcev, je kot tipične lastnosti omenil zgolj njihovo težnjo po neodvisnosti in stanovsko solidarnost, ne pa tudi
poistovetenje z interesi vladajočega razreda. Gramscijevo shemo je modificiral

16
17

Malešević, "From 'Organic' Legislators to 'Organicistic' Interpreters", str. 64–68.
Prav tam, str. 71–73.
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tako, da je tradicionalne intelektualce "spremenil" v individualistične. Temeljno
nasprotje slovenske intelektualne zgodovine naj bi bilo nasprotje med individualističnim in organskim intelektualcem: "Referenčni okvir intelektualca je
bodisi gibanje oziroma organizacija, ki jima pripada; ali pa je to svet idej, stroke
ali kulture, ki postavljata drugačne pogoje." Čeprav je Rupel dihotomijo zapletel s sklicevanjem na teorijo, razpravljanjem o avtonomiji in heteronimiji ter
apliciranjem na slovensko situacijo, pa je očitno, da je zoperstavil organski tip
komunističnega, z ideologijo in strukturo omejenega intelektualca z individualističnim, odprtim in kritičnim intelektualcem.18

Akterja med civilno družbo in opozicijo
Čeprav med Dimitrijem Ruplom in Tomažem Mastnakom v starosti ni velike
razlike, nista pripadala samo različnim intelektualnim strujam, ampak tudi različnim generacijam intelektualcev. Dimitrij Rupel (7. 4. 1946) je bil poleti 1986
star štirideset let, medtem ko Tomaž Mastnak (25. 10. 1953) še ni dopolnil triintrideset let. Rupel je bil toliko starejši, da se je lahko udeležil intelektualnega
vrenja druge polovice šestdesetih let. Na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je
študiral primerjalno književnost in sociologijo, se je vpisal leta 1964. Leta 1966
je študiral v Veliki Britaniji, po vrnitvi je prevzel odgovornost urednika Tribune. Funkcijo urednika je opravljal tudi jeseni 1968, ko je zaradi pisanja Tribune z javnim pozivom "Demokracija da – razkroj ne" protestirala partizanska
generacija kulturnikov (Josip Vidmar, Matej Bor, Tone Svetina idr.). Povod za
reakcijo kulturniških korifej sta bili objavi pesmi Iva Svetine Slovenska apokalipsa (temačna, parodična kritika partizanstva) in Manifesta kulturne revolucije Vojina Kovača-Chubbyja (kritika uveljavljene kulturniške elite).19 Rupel je
diplomiral leta 1970, leta 1971 je vpisal podiplomski študij v Bostonu (sociologija znanja). Leta 1972 je bil vpoklican v vojsko, kjer so ga zaradi proameriških nazorov izključili iz Zveze komunistov (ZK). Doktoriral je leta 1976 s tezo
Slovensko leposlovje kot organ nacionalne emancipacije. Leta 1980 je prevzel
docenturo na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN) in
se hkrati angažiral za ustanovitev Nove revije (1982),20 ki jo je od začetka delovanja budno spremljala slovenska Služba državne varnosti.21
18
19

20

21

Dimitrij Rupel, Slovenski intelektualci, Od vojaške do civilne družbe (Ljubljana 1989), str. 18, 19.
Vojin Kovač-Chubby, "Manifest kulturne revolucije", Tribuna, 23. 10. 1968, št. 2, str. 2; Ivo Svetina,
"Slovenska apokalipsa", Tribuna, 23. 10. 1968, št. 2, str. 10.
Rupel Dimitrij (7. 4. 1946), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=16&highlight=rupel, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Ana Šela in Darko Friš, "Nova revija v primežu Službe državne varnosti", Annales 27, št. 4 (2017), str.
823–836.
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Tomaž Mastnak je študiral na FSPN, diplomiral je leta 1977, kot študent je
sodeloval s Tribuno in Časopisom za kritiko znanosti.22 Publicistična dejavnost
ga je že zelo zgodaj pripeljala v spor z oblastmi. Prvo ovadbo zaradi "širjenja
lažnih vesti" si je prislužil leta 1975. Istega leta je bil tudi obsojen na dvajset dni
zapora pogojno zaradi "zbujanja verske nestrpnosti" v članku, objavljenem v
Tribuni.23 Med letoma 1977 in 1982 je bil kot urednik za marksistično in družboslovno literaturo zaposlen na Cankarjevi založbi, od leta 1982 je bil zaposlen
na marksističnem centru Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije
(CK ZKS), sredi osemdesetih pa na Znanstvenoraziskovalnemu centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Leta 1981 je magistriral s
temo Problemi marksistične analize in interpretacije stalinizma. Knjigo H kritiki stalinizma, ki jo je Mastnak napisal na temelju magistrske naloge, je izdala založba Krt ob 11. kongresu Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS)
oktobra 1982 v Novem mestu. Mastnaka bi lahko opredelili kot "teoretika in
praktika novih družbenih gibanj, enega od motorjev mirovnega gibanja ter
člana več mednarodnih združenj."24
Medtem ko si je Dimitrij Rupel že zelo zgodaj zaradi navezanosti na zahodne
vzore pri oblasteh pridobil etiketo "meščanske desnice", si je Tomaž Mastnak
status kritičnega intelektualca zaslužil preko levega obvoda. Marksistična kritika stalinizma ga je (v ozračju vzpona Solidarnosti na Poljskem 1980/81)
vpeljala v vzhodnoevropski revizionistični marksizem,25 ki je do srede osemdesetih prerastel v postmarksistično idealiziranje civilne družbe kot alternative jugoslovanskemu socializmu (po Mastnaku: lokalni obliki stalinizma). Do
sredine osemdesetih let se je Dimitrij Rupel, poleg pisateljskega udejstvovanja, v jugoslovanski kulturni javnosti uveljavil kot eden izmed najbolj vidnih
razpravljavcev o narodnem vprašanju. Na primer: na znameniti javni tribuni
Društva slovenskih pisateljev (DSP) Slovenski narod in slovenska kultura 9. in
10. januarja 1985 je predstavil referat z istim naslovom.26 Novembra 1985 je
sodeloval na trinajstem sklicu Plenuma kulturnih delavcev Osvobodilne fronte

22

23

24

25

26

Mastnak Tomaž (25. 10. 1953), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=12&highlight=mastnak, pridobljeno: 15. 8. 2020.
"Značilnosti novih družbenih gibanj v Sloveniji" (analiza SDV, junij 1986), v: Viri o demokratizaciji in
osamosvojitvi Slovenije (1. del: opozicija in oblast, ur. Božo Repe (Ljubljana 2002), str. 95.
Tomaž Mastnak (25. 10. 1953), slovenska-pomlad.si, http://www.slovenska-pomlad.
si/2?id=12&highlight=mastnak, pridobljeno: 15. 8. 2020.
Balázs Trencsényi, Michal Kopeček, Luka Lisjak Gabrijelčič, Maria Falina, Mónika Baár, and Maciej
Janowski, A History of Modern Political Thought in East Central Europe: Volume II: Negotiating
Modernity in the 'Short Twentieth Century' and Beyond, Part I: 1918–1968 (Oxford 2018), str. 371.
Dimitrij Rupel, "Slovenski narod in slovenska kultura", v: Slovenski narod in slovenska kultura, ur. Tone
Partljič (Ljubljana, 1985), str. 16–30.
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v Novi Gorici, kjer so razpravljali o skupnem slovenskem kulturnem prostoru.27
O slovenskem narodnem vprašanju je Rupel, podobno kot ostali novorevijaši, razmišljal v dolgem zgodovinskem trajanju. Že leta 1976 je izoblikoval tezo
o "slovenskem kulturnem sindromu". Slovenska literatura naj bi v preteklosti
zaradi pomanjkljive družbene delitve dela in neizoblikovane družbene vrhnje
stavbe opravljala celo vrsto neliterarnih oz. neumetniških funkcij. Če ima literatura tako visoko funkcijo, je opozarjal Rupel, si zagotavlja privilegiran položaj, obenem pa ne sme poznati nobene šaljivosti ali igrivosti.28 V osemdesetih
letih je Rupel problematiziral problem konverzije kot glavnega instrumenta
slovenskega osvobajanja v preteklosti. Konverzija naj bi bila v samem začetku
slovenskega naroda (pokristjanjevanje karantanskih Slovencev), zadnjo konverzijo pa je Rupel videl v "spreobrnitvi k (bojevitem) ateizmu." Glede na to,
da je bila tedanja Socialistična republika Slovenija najbližje idealu slovenske
države, je Rupel ugotavljal, da nobena od konverzij Slovencev ni potisnila nazaj,
ampak je omogočala preživetje in napredek. Po drugi strani pa je princip konverzije omogočil oblikovanje posebne mentalitete prilagajanja in sublimacije,
pa tudi racionalnosti in odprtosti.29 Glede na njegovo publicistično dejavnost v
tem obdobju lahko njegove poglede na narod opredelimo kot perenialistične.
Rupel je pojmoval v svojih delih slovenski narod kot relativno homogeno entiteto, ki se razvija in spreobrača skozi zgodovino.
V istem obdobju se je Tomaž Mastnak uveljavil kot mednarodni mirovniški aktivist. Od leta 1984 je sodeloval z evropskim omrežjem za dialog med
vzhodom in zahodom. Veliko pozornosti je Mastnak namenil vprašanju civilne družbe v obstoječem jugoslovanskem socializmu. Kot je opredelil v svojem referatu v Londonu leta 1986, pomeni govoriti o civilni družbi v socializmu, govoriti o formiranju civilne družbe v socializmu, in ne o socialistični
civilni družbi. Oblikovanje civilne družbe v socializmu je lahko po njegovem
mnenju zgolj opozicijska dejavnost, ker konstituira avtonomno organizirano
družbo nasproti državi. Besedo opozicija je razumel Mastnak v družbenem
in ne političnem smislu. Glavna značilnost tako razumljene civilne družbe
je njena raznolikost. Civilna družba je "pluralna in diverzificirana, prav tako
pa tudi parcialna, fragmentarna, lomljiva, punktualna in epizodna, omejena in neposredna. Ni niti obča niti obči projekt in o njej ni mogoče govoriti
vobče."30 Mastnak je ciljal predvsem na tisti del civilne družbe, ki je med letoma
1982 in 1986 našel pot v obstoječi politični sistem v okviru ZSMS pod etiketo
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28
29
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Dimitrij Rupel, "Prispevek za 13. plenum kulturnih delavcev OF o enotnem slovenskem kulturnem
prostoru", v: Skupni slovenski kulturni prostor, ur. Lojze Gostiša (Nova Gorica, 1985), str. 103–114.
Dimitrij Rupel, Besede in dejanja: od moderne do (post)modernizma (Koper, 1981), str. 210.
Dimitrij Rupel, Besede božje in božanske (Ljubljana, 1987), str. 105.
Tomaž Mastnak, "Perspektive demokracije v Jugoslaviji", Problemi 24, št. 262 (1986), str. 41–43.
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novih družbenih gibanj (NDG) – mladinske subkulture, mirovniki, feministke,
homoseksualci, ekologi iskalci nove duhovnosti, ipd.31 Sredi osemdesetih let je
izraz civilna družba našel domovinsko pravico v slovenski medijski krajini in
političnem diskurzu. Kasneje (leta 1992) je Mastnak ugotavljal, da so slovenski
komunisti poskušali pojem civilne družbe udomačiti in zavreči le tisto, česar
se ni dalo vključiti v ideologijo socialističnega samoupravljanja, medtem ko je
zvezna ZK odločno zavračala idejo civilne družbe kot kompromis med silami meščanske restavracije in etatistično-birokratskimi silami. Med privrženci civilne družbe je Mastnak leta 1992 razlikoval zagovornike političnosti in
nepolitičnosti civilne družbe. Sam je, kot je videti iz zgornjega navedka, spadal
v drugo skupino. Zatrjevanje, da so NDG nepolitična, po njegovem ni pomenilo zanikanja politike. NDG niso bila nepolitična, ker bi bila politika nekaj
slabega, ampak zato, ker so bila NDG in je bila politika nekaj drugega. Medtem
so zagovorniki političnosti razumeli civilno družbo kot novo politično paradigmo (npr. Frane Adam). V tretjo skupino zagovornikov civilne družbe naj
bi spadali tisti, ki so videli civilno družbo v okvirih slovenskega nacionalnega
programa. Kot prvega zagovornika te smeri je Mastnak identificiral Dimitrija
Rupla, za dokaz pa je navedel intervju z Dimitrijem Ruplom in Nikom Grafenauerjem v reviji Teleks (10. junij 1986).32 Rupel je v tem intervjuju poudaril pomen Nove revije kot "vmesnega prostora" razmišljanja, ki ne želi biti niti
apologija niti opozicija, je pa ta vmesnost "na dolgi rok za konstituiranje slovenskega naroda kot civilne družbe nujni pogoj."33 Civilna družba naj bi bila
postavljena kot normativna kategorija, kot cilj, ki ga je potrebno realizirati, da
bi Slovenci živeli normalno življenje.34

Primer Mastnak
Leto 1986 je bilo v znamenju volitev in rednih kongresov družbenopolitičnih organizacij (ZK, ZSM, sindikati), tako na republiški kot na zvezni ravni.35
V reviji Mladina, ki je v tem obdobju že pridobila status kritičnega medija,
je Miha Kovač v začetku leta nazorno razložil, kaj pomenijo volitve v samoupravnem socializmu po principu delegatskega sistema: spomladi "bomo
volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo volili tiste, ki bodo
31
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Blaž Vurnik, Med Marxom in punkom, vloga Zveze socialistične mladine Slovenije pri demokratizaciji
Slovenije 1980–1990 (Ljubljana, 2005), str. 259.
Tomaž Mastnak, Vzhodno od raja. Civilna družba pod komunizmom in po njem (Ljubljana, 1992), str.
63 (dalje: Mastnak, Vzhodno od raja).
Janko Lorenci, "Nova revija: nočemo biti ne opozicija ne apologija", Teleks, 10. 7. 1986, št 28, str. 24.
Mastnak, Vzhodno od raja, str. 63.
Veljko Rus, "Država slabi, družba oživlja", Teleks, 1. 1. 1987, št. 1, str. 6.
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nato v Beogradu odločali…" Pri samoupravnem volivcu, je ugotavljal Kovač,
je možnost, da ga bodo "nategnili", štirikrat večja kot pri njegovem kapitalističnem kolegu.36 V samem začetku leta so osrednja sredstva javnega obveščanja obelodanila novico, da je predsedstvo Socialistične zveze delovnega
ljudstva (SZDL) Bosne in Hercegovine podprlo pobudo predsedstva SFRJ in
Branka Mikulića predlagalo za kandidata za predsednika zveznega izvršnega sveta (ZIS).37 Delo je poročalo, da naj bi o prvem možu bodočega ZIS-a
spregovorili delovni ljudje in občani v okviru SZDL po vsej Jugoslaviji. "Imeli
bodo možnost, da se temeljito seznanijo z njegovimi dosedanjimi delovnimi rezultati, o njem bodo lahko povedali svoje mnenje." Takšne razprave o
kandidatu v Jugoslaviji do takrat niso bili vajeni, uvajanje tovrstnih praks pa
naj ni pomenilo korak v demokratizacijo kadrovske politike.38 Delovni človek
in občan Tomaž Mastnak je poziv oblasti k javni razpravi vzel zares. Za radio
Študent in Mladino je napisal kolumno z naslovom Korak naprej k demokratizaciji. Mastnakovo mnenje o kandidatu za najvišjo izvršno funkcijo v državi
ni bilo rožnato:
Posebej lahko poudarimo Mikulićev prispevek k represiji, ki se kaže kot represija
proti intelektualcem. Ne gre le za sodne procese, na prvem mestu za škandalozno
obsodbo Šešlja na osem let, pa tuzlanskega sociologa Soklića na pet let, pa sojenje
t. i. islamskim fundamentalistom, ki je sprožilo tudi val protestov, vznemirjenja
in negodovanj. Gre tudi za prepoved knjig in zlasti za beg intelektualcev iz BiH,
predvsem v srbski eksil.39

Mastnakov prispevek so prebrali na radiu Študent 14. januarja 1986, Mladina naj bi ga objavila 17. januarja. Do objave v Mladini ni prišlo, na pritisk političnih forumov ga je uredništvo (skupaj z dvema drugima tekstoma) umaknilo iz
objave. Zaradi nenadnega umika prispevkov v tehničnem smislu ni bilo mogoče zaključiti revije, zato je druga številka Mladine z dne 17. januarja 1986 izšla
šele 24. januarja 1986, tretja številka pa ni izšla.40 V naslednji številki Mladine se
je kolumnist Pavel Gantar čudil, zakaj so politični forumi naredili takšen "halo"
zaradi dejstva, da je Mastnak povedal svoje mnenje. Politično razsoden človek
bi pričakoval, je razglabljal Gantar, da bodo odločevalci Mastnakove kritike
veseli. Vsi naj bi namreč vedeli, da je politična scena v Jugoslaviji raznolika. Glas
proti bi lahko prišel oblastnikom še kako prav, saj bi dokazoval demokratičnost

36
37
38
39
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Miha Kovač, "Volitve na sončni strani Alp", Mladina, 17. 1. 1986, št 2, str. 15.
"Branko Mikulić kandidat za predsednika zveznega izvršnega sveta", Delo, 7. 1. 1986, št. 4, str. 1.
Branko Podobnik, "Mandat na rešetu", Delo, 8. 1. 1986, št. 5, str. 4.
Bojan Plešec, "Privilegirani in preganjani", Teleks, 17. 7. 1986, št. 29, str. 13.
Uroš Mahkovec, "Uvodnik", Mladina, 17. 1. 1986, št. 2, str. 1.
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jugoslovanske ureditve. Po njegovem mnenju se odklonilnega Mastnakovega
mnenja ni dalo vklopiti v kontekst (navidezne) demokratične razprave zato,
ker za to funkcijo implicira več kandidatov.41
Po kasnejšem pisanju v časopisju je ljubljansko javno tožilstvo konec januarja 1986 proti Mastnaku vložilo obtožni predlog po 112. členu kazenskega
zakona SR Slovenije. Mastnaka so dolžili "sramotitve najvišjega predstavnika
druge republike." Sodna obravnava je bila napovedana za 13. junij, vendar so
jo zaradi zadržanosti Mastnakovega zagovornika prestavili na 10. julij.42 Junija
in julija 1986 je bližajoča sodna obravnava spodbudila kritične odzive v javnosti. Razprava o procesu proti Mastnaku se je v slovenski javnosti razplamtela v
obdobju, ko je v Beogradu potekal 13. kongres ZKJ (25.–28. junija 1986). Umik

41
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Pavel Gantar, "…režemo, sekljamo, kuhamo , pasiramo, VOLIMO…", Mladina, 31. 1. 1986, št. 4, str. 12.
B. G., "Preloženo sojenje obtoženemu avtorju", Delo, 14. 6. 1986, str. 5.
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obtožnice proti Mastnaku so zahtevali raziskovalci Inštituta za marksistične
študije ZRC SAZU, odbor Slovenskega filozofskega društva, člani skupnega
izvršnega odbora društev ŠKUC in FORUM, uredništvo revije Problemi, osnovna organizacija (OO) ZK radia Študent ter pripadniki neodvisnega mirovnega
gibanja, ki so se zbrali na mirovnem plenumu v Ljubljani.43
Oblast v SR Sloveniji na kritične odzive ni gledala z naklonjenostjo. Republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl je poudarjal, da je pravica in dolžnost mladih, da so na čelu mirovnih gibanj, vendar oblast ne sme dopustiti, da
bi posamezniki mirovniška gibanja izkoriščali za svoje "politikantske" manipulacije, za vnašanje svojega nihilističnega delovanja in metod ter za diskreditiranje vsega in vsakogar: "Zadovoljni bi bili, če bi lahko verjeli, da je to otroška
bolezen teh gibanj, toda tisti, ki v ozadju skušajo manipulirati s temi gibanji, so
že zdavnaj prerasli leta, ki so nevarna za otroške bolezni."44 Ertlova oblastna
reakcija je spodbudila Društvo slovenskih pisateljev, da se je pridružilo javnemu protestu proti postopku zoper Mastnaka. V svoji izjavi je DSP opozorilo, da
lahko ta sodni pregon deluje kot novo oživljenje političnih procesov. Pisatelji
so okrcali tudi Tomaža Ertla, za katerega naj bi bila vsaka kritika "metoda neodgovornih politikantskih špekulacij."45
Nosilci politične oblasti v Sloveniji so, sodeč po izjavah, v tem obdobju še
zavračali tiste kritike oblasti, ki so napadali idejne temelje družbe. Stane Dolanc
(član predsedstva SFRJ) je v govoru v Hrastniku zatrdil, da samoupravna družbe ne more biti "anarhoidna". Nekateri naj bi terjali zgolj pravice, dolžnosti pa
zanemarjali. Še več, v časih krize naj bi ti posamezniki ustvarjali afere, vznemirjali ljudi, jih odvračali od dela in o Jugoslaviji ustvarjali slabo podobo v tujini.
Novi predsednik predsedstva CK ZKS Milan Kučan pa je kritike režima prefinjeno primerjal z največjim sovražnikom socialističnega samoupravljanja – birokracijo. Tako kot birokracija, naj bi si tudi kritiki prisvajali monopol nad resnico:
Privzemajo si nepreklicno pravico do političnih in človeških kvalifikacij in diskvalifikacij tistih, ki ne mislijo tako kot oni, do uporabe neresnic in potvarjanja
dejstev, pravico do pritiska na delo sodišč in drugih demokratičnih institucij
našega sistema. Prav imajo, ko trdijo, da dialog ni možen. Kajti dialog je možen
samo kot pogovor enakopravnih, kot pogovor ljudi, ki v interesu stvari, ideje in
resnice varujejo dostojanstvo sogovornika.

Vodja slovenskih komunistov je v primerjavi kritikov režima z birokracijo
zanemaril pomemben vidik: za razliko od birokracije režimski kritiki ne morejo
43
44
45

Katedra 27, št. 5–6 (junij 1986), str. 1
"Pravica in dolžnost mladih je, da so na čelu mirovnih gibanj", Delo, 19. 6. 1986, št. 142, str. 8.
"Izjava Društva slovenskih pisateljev", Teleks, 10. 7. 1986, št. 28, str. 4.
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Stališče osnovne organizacije ZK Radia Študent o sojenju . . .
V članku je tov. Mastnak podal svoje mnenje o volitvah za
najvišje funkcije v Jugoslaviji.
Po ponovni analizi inkriminiranega članka je 0 0 ZK RŠ potr
dila že sprejeto oceno, da članek z ničemer ni v nasprotju s te
meljnimi programskimi izhodišči programa Radia Študent.
Menimo, da članek ne daje povoda za kazenski pregon (.. ,)
Tako kot v zvezi s členom 133 izražamo tudi v tem primeru
svoje nestrinjanje s sodnim obravnavanjem t. i. verbalnih in mišIjenskih deliktov, kakor jih obravnava kazenski zakonik.
Menimo, da takšni členi ne doprinašajo k demokratizaciji so
cialistične družbe in da objektivno predstavljajo nevarnost za na
daljnji razvoj samoupravne socialistične demokracije.
Zato zahtevamo, da se sodni postopek proti tov. Tomažu
Mastnaku nemudoma ustavi.

Izjava raziskovalcev Inštituta
za marksistične študije ZRC
SAZU ob obtožnem predlogu
proti Tomažu Mastnaku
Podpisani raziskovalci Inšti
tuta za marksistične študije
ZRC SAZU smo se 19. 6. 1986
seznanili z obtožnim predlogom
proti sodelavcu Inštituta za
marksistične študije ZRC SAZU
Tomažu Mastnaku zaradi do
mnevne »sramotitve najvišjega
predstavnika druge socialisti
čne republike«.
Z zaskrbljenostjo ugotavlja
mo, da gre pri postopku, spro
ženem proti Tomažu Mastnaku,
za poskus uvajanja političnih
sodnih procesov in s tem za ne
dopusten pritisk na neodvis
nost sodstva v naši družbi. Svo
jo oceno opiramo na prepriča
nje, da je povečana represija v
različnih delih SFRJ, o kateri
govori tudi Tomaž Mastnak,
problem, ki nedvomno zahteva,
da se kritično in javno obravna
vajo njegovi vzroki, njegovi
družbeni učinki in njegovi nosil
ci — tudi in zlasti, če gre za vi
soke politične funkcionarje —
nikakor pa javna obravnava ob
jektivnih dejstev represije v
SFRJ ne sme biti predmet sod
nega preganjanja. Menimo, da
rešitev za nakvipičerie gospo
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darske in politične probleme
naše družbe ni povečana repre
sija, ampak izvajanje korenitih
družbenih, ekonomskih in politi
čnih reform, ki bodo sposobne
povezati in združiti vse delovne
ljudi in občane. Zatekanje k re
presivnim ukrepom je, kakor
nas uči pretekla in sodobna
zgodovina, znamenje za obža
lovanja vredno nesposobnost
vodilnih družbenih struktur za
globalno razreševanje družbe
nih nsprotij in konfliktov.
Zato zahtevamo, da se pre
neha s prakso političnega sod
nega procesa, torej s »prime
rom Tomaža Mastnaka«. Izhaja
joč iz ustavno zagotovljene ne
odvisnosti sodstva v SFRJ, smo
prepričani, da bo postopek pro
ti Tomažu Mastnaku končan na
način, ki je vreden načel pravne
države. Najostreje nasprotuje
mo vsakršnim pritiskom na so
dišče in menimo, da mora vsa
kdo, ki ni ugovarjal preteklim
primerom prejudiciranja sodb v
izjavah naših visokih političnih
funkcionarjev, molčati tudi ob
sedanjem vznemirjenju družbe
ne javnosti zaradi obtožnega
predloga proti Tomažu Mastna
ku.
Ljubljana, 20. 6. 1986

Pripadniki neodvisnega mirovne
ga gibanja in vsi ostali, zbrani na mi
rovnem plenumu v Ljubljani, ostro
protestiramo proti poskusom pono
vne uporabe členov kazenske zako
nodaje, ki v naši sodni praksi sank
cionirajo t. i. verbalni delikt in delikt
mišljenja.
Mirovni plenum se je seznanil z
vsebino obtožnice proti Tomažu
Mastnaku, ki ga bremeni domnevne
»sramotitve druge socialistične re
publike« po 112. členu Kazenskega
zakona SR Slovenije.
V e rja m e m o , da jav n o iz r a ž e 
no m n e n je o ka n d id atu za p re d 
se d n ika zve zn eg a izvršn ega
sveta n ikako r ne m o re in ne
sm e biti kaznivo , saj je v nasprot
nem primeru vsako zatrjevanje o de
m okratičnosti volitev v SFRJ navad
na farsa. Še posebej pa je nerazum
ljivo enačenje posameznika, ne gle
de na njegovo funkcijo, s celo »so
cialistično republiko«, kajti Tomaž
Mastnak je pisal o Branku Mikuliču,
obtožnica pa ga dobesedno breme
ni »kaznivega dejanja sramotitve
druge socialistične republike po čl.
112 KZ SR Slovenije.«
S tem v zvezi zahtevamo ukinitev
tistih členov naše zakonodaje, ki
ščitijo politične in državne uradnike

pred vsako konkretno kritiko, saj jo
preglašajo za žalitev, njene nosilce
pa kazensko preganjajo. V praksi
smo državljani SRFJ tako razdeljeni
na zaščitene in priviligirane ter na
ostale, ki nosijo materialne posledi
ce neodgovornega ravnanja prvih.
To je v popolnem nasprotju z vsako
socialistično ali celo demokratično
etiko, prav tako in še posebej pa z
Ustavo SFRJ, ki zagotavlja enakost
pred zakonom vsem državljanom.
Ponovno zahtevamo odpravo tistih
členov kazenske zakonodaje, ki
sankcionirajo mišljenjski in verbalni
delikt ter se s tem pridružujemo vr
sti drugih združinj, strokovnjakov in
nenazadnje 12. kongresu ZSMS. ki
so zahtevali isto.
Zahtevamo takojšnjo ustavitev
postopka zoper Tomaža Mastnaka
in v primeru, če do nje ne pride, po
zivamo vse pripadnike mirovnega gi
banja in druge napredno misleče lju
di, da pridejo v petek, 27. junija ob
9.00 uri v dvorano 118 Temeljnega
sodišča v Ljubljani, kjer se bo sodilo
javni kritiki, ter s tem podprejo pri
zadevanja za demokratizacijo življe
nja v Sloveniji in Jugoslaviji.
V Ljubljani, 14. 6. 1986

Odbor Slovenskega filozofskega društva se je na seji dne 6.
6. 1986 seznanil z vsebino obtožnice proti članu odbora tov. To
mažu Mastnaku zaradi domnevne »sramotitve visokega predstav
nika druge republike«.
V razpravi o tem primeru je 10 SFD ugotovil, da gre za obtož
bo, ki je po svoji naravi povsem politična in sprožena na osnovi
enega tistih členov, ki so po mnenju SFD (kakor tudi številnih
drugih združenj in uglednih strokovnjakov) sporni. SFD se je sku
paj z nekaterimi drugim i družbenimi dejavniki zavzemalo za od
pravo vseh členov (oz. za preciziranje formulacij), ki določajo
»delikt mišljenja« in kot taksni vnaprej onemogočajo obtoženim
smiselno obrambo Obtožba proti Tomažu Mastnaku je iz teh ra
zlogov hudo zaskrbljujoča in po mnenju IO SFD pomeni obnavlja
nje praKse političnih sodnih, procesov v SR Sloveniji.
Na osnovi tega stališča IO SFD zahteva prekinitev postopka
proti tov. Tom ažu M astnaku in javno razpravo o spornih členih
KZ, ki že dlje časa vznemirjajo javnost.
V Ljubljani, 6 6 1986

S tališče ak tiv a ZK uredništva re v ije PROBLEMI ob o bto ž
bi proti Tom ažu M astnaku
A ktiv ZK uredništva PROBLEMOV v celoti sp re jem a
m n en je, ki ga je ob obtožnem predlogu proti Tom ažu
M astnaku oblikovalo uredništvo PROBLEMOV.
Kot člani ZK m enim o , da sam o d ejstvo tak šn eg a iz 
ra zito p olitičnega p ro cesa ne le zav ira d e m o k ra tiza c ijo
n aše d ru žb e , a m p a k tudi prispeva k u stva rjan ju stanja,
ki blo kira m ožnost u stvarjaln eg a izhoda iz sed an jeg a t e 
žav n e g a d ru žbeno g ospo darskega p olo žaja. Politični p ro 
cesi u stva rjajo v d ru žbi vzd u šje, da n ap red n e sile niso
zm o žn e obvladovati p olo žaja, zato je tre b a d ru žb e n e si
le, ki sto jijo za p olitičnim i p ro cesi, en o značn o spoznati
ko t ra zre d n e g a so vražn ika, ki hote ali n eh o te vodi psiho
loško sp ecialno vojno proti SFRJ. P o sebej p oudarjam o,
da šte je m o javno iz ra ž a n je k ritik e ob pojavih , ka kršen je
p ro ces proti Tom ažu M astnaku , za našo dolžnost kot č la 
ni Z K . Ena izm ed nalog ZK je n a m re č tu d i boj proti n e d e 
m o kratičn im te ž n ja m , dušenju k ritič n e m isli in odgovar
ja n ju na k ritik o z d rža v n o -re p re s iv n im i u krep i. č e ZK
opušča ta b oj, se o d reka svojem u članstvu oz. sili svoje
članstvo, da se p re j ali slej o d reče o rg a n iza c iji, ki v svoji
p raksi ne sp o štu je lastnih n ajvišjih p ro gram skih n ačel.
L ju b ljan a, 18. 6. 1986
a k tiv ZK uredništva re v ije
PROBLEMI

Na osnovi ra zp ra v e je OO ZKS u red n ištva M ladine sp re jela
n asledn ji sk lep :
Zapis, zaradi katerega je vložena obtožnica proti Tomažu Mastna
ku, je bil namenjen objavi v Mladini, vendar je bil zaradi »neformalnega«
pritiska umaknjen. Obtožba, ki je bila vložena na osnovi dejstva, da je
članek Korak naprej k demokratizaciji bil prebran na Radiu Študent, po
mnenju članov 0 0 ZKS priča o tem, da se obnavlja praksa političnih
procesov na osnovi členov, ki so tako neprecizni, da obtoženca posta
vljajo v položaj, v katerem mora dokazovati, da »ni kriv«. Nadalje obto
žba, kakršna je bila vložena proti Tomažu Mastnaku, priča o težnji po
omejevanju svobodnega izražanja mnenj v kandidacijskih postopkih in
težnji po uveljavljanju »nedotakljivosti« posameznih političnih osebno
sti.
V Ljubljani 9. 6. 1986
Člani skupnega izvršnega odbora
društev ŠKUC in FORUM smo izve
deli. da je zoper člana naše organi
zacije Tomaža Mastnaka sprožen
kazenski postopek zaradi njegove
ga besedila »Korak naprej k demo
kratizaciji«, napisanega za tednik
Mladina in objavljenega v raznih dru
gih sredstvih javnega obveščanja,
Tomaž Mastnak naj bi v njem sra
m otil visokega predstavnika jugo
slovanske republike.
Z vsebino inkriminiranega besedi
la smo seznanjeni in ugotavljamo,
da je v njem Tomaž Mastnak izrazil
svoje mnenje o tedanjem kandidatu
za predsednika zveznega izvršnega
sveta, seveda na osnovi ocene nje
gove politične biografije. Zato ima
mo to obtožbo za skrajno nekultur
no, v posmeh demokratični družbe
ni ureditvi in grožnjo svobodnemu
izražanju mnenja o temah, ki priza
devajo vso skupnost. Če je izraža
nje mnenj o kandidatih za vodilne
politične funkcije v državi kaznivo,
potem njeni državljani niso prav nič
na boljšem, ko bi bili v kateri koli
obliki despotizma.
Kot organizacija, ki je zanjo kultu
ra izražanja conditio sine qua non, In
kot član SZDL predlagamo predsed
stvu RK SZDL, da sprejme nasled
nja stališča, ki so hkrati naša stali
šča:
— Tomaž Mastnak je v svojem
besedilu izrazil svoje mnenje o kan
didatu za visoko zvezno funkcijo, in
sicer argumentirano, nedvoumno in
v skladu s priporočili SZDL o široki
javni razpravi pred preteklimi volitva
mi;

— izražanje mnenj o kandidatih
za državniške funkcije je nujen po
goj demokratičnih volitev, kakor je
nujen pogoj demokratičnih volitev
to, da se o kandidatih javno razpra
vlja;
— predstavniki oblasti (katere ko
li državne tvorbe) ne morejo biti za
ščiteni pred javnim mnenjem o' nji
hovi primernosti za druge funkcije,
niti pred javninj izjavljanjem proti
njim, niti pred argumentiranimi oce
nami njihovega političnega delova
nja ali nastopanja;
— obtožba Tomaža Mastnaka je
takšne vrste, da omogoča maščeva
nje kandidata za javno funkcijo ti
stim, ki se izrekajo proti njemu;
— naperjena je zoper prizadeva
nja za demokratizacijo volitev in mi
nimalno politično kulturo;
— zato je obtožbo treba umakniti,
se prizadetemu opravičiti in takoj
ukrepati, da se črtajo ali popravijo
členi kazenskih zakonikov SRS in
SFRJ, ki se lahko zlorabijo za krše
nje ustavnih in osnovnih človekovih
pravic.
Hkrati predlagamo, da predsed
stvo RK SZDL takoj oblikuje kom isi
jo, ki bo skrbela za varstvo ustavnih
pravic občanov na območju SRS na
ta način, da bo raziskala primere kr
šitev, ki ji bodo prijavljeni. To nalogo
naj opravlja, dokler pravno varstvo
za takšne primere ne bo do konca
urejeno.
V Ljubljani, 16. 6. 1986
Za skupni izvršni odbor društev
ŠKUC in Forum:
Bogdan Lešnik
(predsednik)

STALIŠČE UREDNIŠTVA REVI
JE PROBLEMI OB OBTOŽBI
PROTI TOMAŽU MASTNAKU
Uredništvo PROBLEMOV se
je na svoji seji dne 17. 6. 1986
seznanilo z obtožnim predlo
gom proti Tomažu Mastnaku,
članu uredništva revije PRO
BLEMI. Uredništvo je soglasno
ocenilo, da že samo dejstvo, da
v današnji družbi lahko pride do
procesa s tako neposredno v
oči bijočo absurdno vsebino,
marsikaj pove o sedanjem druž
benem trenutku.
Stališča Tomaža Mastnaka so
v celoti objavljena v RAZMER
JIH, glasilu študentov FSPN. V
njegovem sestavku je
1) našteta vrsta dejstev družbenorepresivne narave v repu
bliki Bosni in Hercegovini, in
2) med kandidacijskim po
stopkom za mesto predsednika
ZIS zavzeto kritično stališče o
ustreznosti takratnega kandida
ta za to mesto, ne da bi bile pri
tem uporabljene kakršnekoli
osebno žaljive opredelitve.
Če tako naštevanje dejstev irt
takšna kritika, ki je večkrat raz
glašeni sestavni del vsakega
kandidacijskega postopka, ni
sta dovoljeni, je sleherno go
vorjenje o potrebi odprte kritike
pri nas farsa. Iz očitne nesmi

selnosti postopka proti Tomažu
Mastnaku, iz tega, da bi na tak
način lahko obtožili ne le
ogromno člankov v naših revi
jah in časopisju, ampak celo
ogromno izjav samih družbeno
političnih delavcev, je treba po
tegniti sklep, da gre za izrazit
primer političnega procesa. Te
meljna poteza političnega pro
cesa je namreč prav to, da nje
gova neposredna nesmiselnost
zakriva oz. nosi »pravi pomen«
— demonstrativno politično
obračunavanje, zastraševanje
itn. Ob tem pa je treba dodati,
da takšen proces izdaja pred
vsem neko grozljivo šibkost:
šibkost politične oblasti, ki se
mora spuščati na tako nizko ra
ven.
Kar nas ob tem procesu
prevzema, torej ni toliko jeza
kot zaskrbljenost nad politično
kulturo, ki je zmožna uporabljati
takšna sredstva. Dejstvo je, da
s takšnimi procesi vodilne poli
tične sile izpričujejo svojo ne
moč in da se smešijo pred de
mokratično javnostjo.
Zaradi tega vidi uredništvo
revije PROBLEMI edino rešitev
v takojšnjem umiku obtožnice
proti Tomažu Mastnaku.
Ljubljana, 18. 6. 1986
uredništvo revije PROBLEMI

P O L IT IZ A C IJ A JO S J B P N O G » S L U Č A J A « U S L O V E N IJ I

»slobodemišljenja«
®

h t°.
ustvari k rije iza p ritisaka na L ju b lja n s k i osnovni sud
da obustavi postupak pro tiv Tom aža M astn ika, autora »prcdizbornog« napisa u kome se k ritiz ira Prcdsjedništvo K K S S R N
Bosne i H ercegovine zbog »preuveličavania zasluva кппЛЛКТ«
za predsjednika S IV «
'

Naslovnica
revije
Katedra (Katedra 27,
št. 5/6 (junij 1986),
str. 1)

izkoriščati pozicije moči. Kučan je komentiral "nevarna pojmovanja demokracije" 4. julija 1986 na srečanju Zveze rezervnih vojaških starešin ob dnevu borca,
zato lahko v njegovi izjavi z veliko mero verjetnosti prepoznamo kritiko publicističnega delovanja Tomaža Mastnaka. Upravičena se zdi tudi interpretacija,
da je slovensko politično vodstvo (tako starejša, kot mlajša generacija) v obravnavanem zgodovinskem trenutku podpiralo sodno preganjanje tistih kritikov
režima, ki so prestopili nevidno mejo dovoljenega. Kučanovo omenjanje pritiskov na sodišča lahko povežemo z odmevi na Mastnakov proces v jugoslovanskem tisku. Glasilo SZDL Jugoslavije Borba je 30. junija 1986 objavilo članek
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izpod peresa ljubljanskega dopisnika Jovana Pjevića, ki je reakcijo javnosti na
Mastnakov proces videl kot "pritisk na sodišče". Še zlasti se je avtor članka osredotočil na izjavo OO ZKS Mladine, v kateri so zahtevali opustitev pregona proti
Mastnaku. Mladina naj bi z objavljanjem stališč o "Primeru Mastnak" počela
tisto, kar očita političnim funkcionarjem: pritiskala naj bi na sodišče. 46 Beograjski NIN je pisal o procesu bolj prizanesljivo in se ni neposredno opredeljeval.
Za našo analizo jugoslovanskega konteksta je še zlasti zanimivo NIN-ovo navajanje odgovornega urednika Mladine, ki je za afero krivil slabo komunikacijo:
"Niti se ovde dovoljno čita jugoslovenska štampa, niti tamo slovenska. Ovdašnji
dopisnici novina iz drugih republika često se ponašaju, kao da su dopisnici iz
inostranstva."47
Desetega junija 1986 je bila razpravna dvorana na ljubljanskem temeljnem
sodišču povsem polna.48 Tomaž Mastnak se je na zagovor dobro pripravil. Besedilo zagovora je oktobra 1986 v celoti objavila mariborska študentska revija
Katedra. Mastnak je trdil, da obtožni predlog ne ustreza resnici v točki, ko izpostavlja, da je v inkriminiranem pasusu omenjal Branka Mikulića v zvezi s funkcijo predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine (BiH). V času, ko je bil članek
objavljen, B. Mikulić ni bil predsednik Predsedstva BiH, kazenski zakonik ne
določa, da bi bili bivši predstavniki najvišjih republiških ali pokrajinskih organov zaščiteni s členom 112. Elokventni teoretik Mastnak si je v zagovoru privoščil pretanjeno kritiko oblasti. Trdil je, da njegov članek ni bil polemika z Mikulićem, temveč polemika z utemeljitvijo predloga za imenovanje Mikulića za
možnega kandidata za predsednika ZIS-a. Inkriminirani članek naj ne bi govoril niti o Mikuliću kot fizični osebi niti o Mikuliću kot predsedniku predsedstva
BiH: "Mikulić nastopa v mojem članku samo kot literarni lik, ki so si
ga izmislili drugi [poudaril T. M.]." Obtoženi je izpostavil, da so vsa dejstva, ki
jih je povzel v svojem prispevku, pred tem že objavila jugoslovanska sredstva
javnega obveščanja. Edini izraz v spornem besedilu, ki bi utegnil biti sporen po
členu 112, je razmišljal Mastnak, bi lahko bil pojem "represija". Vendar po njegovem mnenju "represija" ne more biti v nobenem primeru sramotilna oznaka.
Na leksikalni ravni v nobenem slovenskem slovarju ni mogoče najti razlage,
ki bi "represijo" povezovala z žaljenjem ali sramotenjem. Pojem represije prav
tako nima negativne konotacije v politični kulturi v SFRJ, je nadaljeval Mastnak.
Celo nasprotno, represivni ukrepi se prikazujejo kot politična vrednota. Mikulić se je v številnih javnih nastopih zavzemal za uporabo represije, priznaval da

46

47
48

Bojana Leskovar, "Qui tacet, consetire videtur (Kdor molči, se zdi, da se strinja)", Mladina, avgust 1986,
št. 25–26, str. 18
Aleksandar Ćirić, "Slučaj Mastnak", NIN, 13. 7. 1986, str. 15.
B. G., "Neznatna družbena nevarnost, Tožilec umaknil obtožni predlog", Delo, 10. 7. 1986, št. 159, str.
9.
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jo v BiH uporabljajo in obljubljal, da jo bodo uporabljali tudi v bodoče.49
Javni tožilec je vztrajal pri interpretaciji, da je obtoženec izpolnil vse formalne znake kaznivega dejanja, čeprav je bil prepričan, da je potrebno zaradi
novih okoliščin ponovno oceniti družbeno nevarnost Mastnakovega dejanja.
"Ob vseh nakopičenih problemih v naši družbi, ki so mnogo pomembnejši od
obravnavane zadeve, ter kritičnih ocenah, ki te probleme spremljajo, se obtoženčeva kritika v žaljivem tonu pokaže kot manj pomembna." Javni tožilec
je zato uporabil institut "neznatne družbene nevarnosti" in umaknil obtožni
predlog. Po pisanju Delovega novinarja se je obravnava končala z bučnim ploskanjem.50 Razplet procesa proti Mastnaku je komentatorje v medijih zabaval.
Darko Štrajn se je v Mladini spraševal, zakaj je Mastnak sploh prišel na obravnavo in prebral svoj govor, da je potem slišal mnenje države, da pravzaprav ni
nevaren. Ravnanje države v procesu je sicer pokazalo znake razsodnosti, obenem pa lahko besede tožilca ocenili kot simptom dejstva, da država intelektualcem ne priznava enakopravnega statusa v javni debati. Štrajn je bil prepričan,
da se v razviti demokraciji kaj takega ne bi zgodilo.51 V reviji Teleks so citirali inkriminirani Mastnakov odstavek, hkrati pa so se ponorčevali iz oblasti z
napovedjo, da bodo zagrešili dejanje neznatne družbene nevarnosti. Komentator Bojan Plešec je razložil, zakaj je bila obtožba proti Mastnaku hladen tuš za
vse, ki se pojavljajo v medijih. Že naslednji dan lahko pride podobna obtožba
na naslov poljubnega javnega delavca. Takšni procesi dušijo svobodo javnega
obveščajo in krepijo cenzuro in avtocenzuro. Predvsem pa se na ta način vnaša
v družbo dvojna merila, je bil jasen Plešec: na eni strani imamo sloj politikov in
državnih uslužbencev, ki lahko govorijo kar hočejo, pa jih zaradi tega nihče ne
preganja. Na drugi strani pa imamo skupino piscev, publicistov in književnikov,
od katerih se zahteva odgovornost za javno besedo.52
Zakaj se je proces zaključil tako nenavadno? Na to vprašanje je odgovoril sam bivši obtoženec v Mladini. Beograjska revija Svet je 20. avgusta objavila informacijo, da je na naslov javnega tožilca SR Slovenije 23. junija prispelo
pismo šefa kabineta predsednika ZIS-a. V pismu naj bi bilo zapisano mnenje
Branka Mikulića, da postopka proti Tomažu Mastnaku po 112. členu KZ SRS ne
bi smeli voditi. Beograjski novinar je ljubljanskega tožilca, ki je sprožil postopek
proti Mastnaku, vprašal, ali je upošteval Mikulićevo mnenje. Tožilec je potrdil
navedbe, da je ustavil pregon Mastnaka na željo predsednika ZIS-a. Beograjskemu novinarju je zaupal, da bo v primeru klevetanja visokega funkcionarja

49
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51
52

Tomaž Mastnak, "Zagovor obtoženega", Katedra 28, št. 1 (oktober 1986), str. 10.
B. G., "Neznatna družbena nevarnost, Tožilec umaknil obtožni predlog", Delo, 10. 7. 1986, št. 159, str.
9.
Darko Štrajn, "ali je predstava indikator demokracije?" Mladina, avgust 1986, št. 25–26, str. 18.
Bojan Plešec, "Privilegirani in preganjani", Teleks, 17. 7. 1986, št. 29, str. 13.
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v prihodnosti kontaktiral prizadeto osebo in jo vprašal, ali si želi, da bi avtorja
preganjali. Če prizadeti funkcionar ne bi želel pregona, ga tožilec ne bi sprožil.
Je bil Tomaž Mastnak hvaležen predsedniku zvezne vlade? Nikakor, bil je ogorčen. Predsednik ZIS-a je posegel v sodni postopek, njegova gesta ni bila prav
nič demokratična. "Varnega bi se počutil, če bi se lahko računal na zakonitost,
ne pa na benevolentnost predstavnikov oblasti," je razložil Mastnak: "nič kaj
lagodno se ne bi počutil, če bi se moral nenehno bati, da bo ta ali oni oblastnik
v usodnem trenutku ravno slabe volje."53

Primer Rupel
Medtem ko se je Mastnak pripravljal za zagovor pred sodiščem, je kulturniško
javnost zaposlovala saga z izborom predsednika Zveze pisateljev Jugoslavije
(ZPJ) na skupščini v Mariboru med 2. in 4. junijem 1986. Za predsednika ZPJ je
kandidiral črnogorski pisatelj s stalnim bivališčem v Sloveniji Miodrag Bulatović, razvpiti podpornik integralnega jugoslovanstva v kulturi, ki ga je predlagala
srbska pisateljska organizacija. Bulatović je bil v neprekinjenem sporu s slovenskimi književniki od leta 1982, ko je razburil slovensko kulturno javnost z žaljivimi izjavami o slovenskih književnikih na javnem pogovoru v Cankarjevem
domu.54 Bulatović je bil kontroverzna osebnost tudi na jugoslovanski ravni,
zato se je že pred pisateljsko skupščino razvnela obsežna vsejugoslovanska razprava o primernosti in neprimernosti Bulatovića za to funkcijo.55 Čeprav so na
skupščini pisatelji odpirali več perečih vprašanj – od slabega odnosa družbe
do književnikov do verbalnega delikta – so ton srečanju dajale razlike v razumevanju nacionalnih pravic, predvsem med srbskimi in slovenskimi delegati.56
Skupščina za predsednika niti izvolila Bulatovića niti koga drugega (delegati
so bili razdeljeni na pol), temveč je predsedovanje organizaciji zaupala predsedstvu kot kolektivnem organu.57 Kontroverze med srbskimi in slovenskimi
književniki so ostale, mariborska skupščina pa je v javnosti še okrepila zavest o
perečih razlikah med književniki jugoslovanskih narodov in narodnosti. Dogajanje v Mariboru je komentiral tudi Dimitrij Rupel, ki vodstvu ZPJ sicer ni priznaval velike pomembnosti, je pa opozoril na splošno nevarnost preglasovanja
v Jugoslaviji. Slovenci v Jugoslaviji se po njegovem mnenju ne bi smeli dogo53
54
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Tomaž Mastnak, "Korak naprej k demokratizaciji", Mladina, 5. 9. 1986, št. 27, str. 14.
Marko Zajc, "Jezikovni tarzanizem, Slovenski jezik kot nacionalistični problem v začetku osemdesetih
let", Prispevki za novejšo zgodovino 57, št. 2 (2017), str. 191–202.
Igor Mandić, "Princip za paradu", Duga, 17. 5. 1986, št. 319, str. 28–31; Nikola Milošević, "Principi za
dribling", Duga, 17. 5. 1986, št. 319, str. 28–31.
France Forstnerič, "Podoba Jugoslavije v dobrem in slabem", Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 21.
Ciril Zlobec, "Preizkus in izkušnja", Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 22.

938

S tudia
H istorica
S lovenica

varjati kot določeno število ljudi ali kot "razred", ampak kot narod in država po
načelu soglasja.58
Jugoslovansko politiko je v letih 1985–86 vse bolj zaposlovala problematika
Kosova,59 ki je, po mnenju ameriškega zgodovinarja Nicka Millerja, v letu 1985
postala srbska nacionalna obsesija. Potem ko je maja 1985 izbruhnila "afera Martinović", je srbski tisk namenjal vse več pozornosti dogajanju na Kosovu. Vrstila
so se poročila o ugrabitvah, posilstvih, umorih in izsiljevanjih srbskega prebivalstva s strani Albancev na Kosovu z namenom izganjanja Srbov. Srbski "nekonformistični" književniki in intelektualci so se dejavno vključili v razpravo o "genocidu na Srbi".60 Januarja 1986 je "skoraj vsa srbska kritična inteligenca" podpisala
peticijo, v kateri so zahtevali zaščito Srbov na Kosovu. Po ugotovitvah Nicka Millerja sta se v tej peticiji zlili dve struji srbske intelektualne opozicije: legalistična in
racionalna struja, temelječa na svobodi izražanja, ter mistična, katarzična struja
obrambe srbstva na Kosovu.61 Ko je 26. februarja 1986 o problematiki izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova razpravljala zvezna skupščina, so v skupščino vdrli predstavniki kosovskih Srbov, ki so zahtevali uvedbo izrednega stanja
in odpravo kosovske avtonomije.62 20. junija je prišlo do organiziranega shoda
Srbov v Prištini,63 o izseljevanju Srbov in Črnogorcev pa so jugoslovanski komunisti razpravljali tudi na 13. kongresu ZKJ. Kongres je sprejel posebno resolucijo
o Kosovu, v kateri je izrazil zaskrbljenost nad izseljevanjem Srbov, največjo odgovornost za to je pripisal pripadnikom albanskega večinskega naroda, čeprav naj
bi bili soodgovorni tudi pripadniki drugih narodov.64
V času, ko so napetosti glede Kosova naraščale, pisateljski prepiri v Mariboru pa še niso bili pozabljeni (28. junij), je beograjska revija Duga objavila
intervju s slovenskim pisateljem in profesorjem Dimitrijem Ruplom. Intervju so
pri Dugi naslovili s senzacionalističnim naslovom: "Ko svađa Slovence i Srbe".
V petstranskem intervjuju sta novinarka Zdenka Aćin in Dimitrij Rupel odprla
več perečih vprašanj: slovenski kulturni sindrom, problematični položaj Slovenije, odnos Slovencev do "Bosancev", svoboda govora. Kot primer nerazumevanja javnosti do kritičnih glasov je Rupel navedel reakcije na članek Janeza
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Dimitrij Rupel, "Zadovoljni s kulturno avtonomijo?" Teleks, 12. 6. 1986, št. 24, str. 23.
Jurij Hadalin, "Odnos varnostno-obveščevalnih služb do albanske manjšine v Jugoslaviji po izbruhu
demonstracij na Kosovu leta 1981", Prispevki za novejšo zgodovino 51, št. 1 (2011), str. 323–328.
Jasna Dragović Soso, Saviours of the Nation, Serbia's Intellectual Opposition and the Revival of
Nationalism (Montreal & Kingston, 2002), str. 115 (dalje: Dragović Soso, Saviours of the Nation).
Nick Miller, The Nonconformists: Culture, politics and nationalism in a Serbian intellectual circle,
1944–1991 (Budapest–New York, 2007), str. 267.
"Sami se moramo potruditi za ponovno zaupanje na Kosovu", Delo, 27. 2. 1986, št. 48. str. 5.
"Sporočilo PK ZK Kosova", Delo, 21. 6. 1986, št. 144, str. 1.
"Premagovanje predsodkov in nacionalističnih strasti", Delo, 30. 6. 1986, št. 151, str. 6.
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Dimitrij Rupel (www.
eu2008.si)

Janše o poveljevanju v nacionalnih jezikih, ki je bil objavljen v reviji Problemi.65
Hrvaški časopis Vjesnik naj bi Janšev prispevek navedel na zaključek, da si Slovenci želijo nacionalne vojske, čeprav Janša tega ni zahteval. Poleg tega Janša ni
predstavnik Slovenije, je poudaril Rupel, ampak zgolj kritični mladenič, zaposlen na ZSMS. Ruplovo omenjanje Janše leta 1986 pa ni bilo tisto, ki je razburilo
srbsko javnost. Beseda je nanesla tudi na Kosovo. Rupel je izrazil nestrinjanje z
mnenjem srbskega intelektualca Ljubomirja Tadića, ki je Jugoslavijo opredelil kot

65

Janez Janša, "Vprašanje slovenskega jezika v JLA", Problemi – Literatura 24, št. 263 (1986), str. 62–70.
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konfederalno tvorbo, v kateri prevladujejo nacionalne birokracije in republiški
etatizem. Rupel je sicer razumel Tadićevo občutljivost glede Kosova, ampak ko to
prebere Slovenec, to lahko razume kot napad na slovensko državnost. Rupel je
opozoril, da Slovenci drugače gledajo na problematiko Kosova kot v Beogradu.
Kriza zakonitosti na Kosovu za Rupla ni bila stvar nacionalnih odnosov, ampak
pravne države. Na splošno se je Ruplu dozdevalo, da je oblast glede albanskega
nacionalizma preobčutljiva. Ivan Cankar je dobil pred prvo svetovno vojno zaradi izjave o Avstriji in dreku teden dni zapora, albanski mladeniči pa za podobne
grehe dobivajo dolgoletne zaporne kazni.66 Prostodušno je priznal:
Fantiči, ki vpijejo "Kosovo – Republika" me ne vznemirjajo. Kaj me briga, če tamkaj nek fantič vzklika take parole?! In kaj, če nekdo prepeva v gostilni?! Kaj to
zadeva državo?! Pri nas je v omenjenem pogledu zelo velika občutljivost in z njo
samo razpihujemo ogenj ter ustvarjamo krizni položaj, ki ga vse težje obvladujemo. Mislim, da bi se Srbi morali dogovoriti z Albanci, kako bodo živeli v državi
in skupni republiki…67

Zgornji navedek je uredništvo Duge objavilo kot poudarjen podnaslov
na prvi strani prispevka. Iz intervjuja je razvidno, da je bila novinarka šokirana nad Ruplovim nerazumevanjem položaja Srbov na Kosovu. Opozorila ga je
na perečo problematiko izseljevanja, Rupel pa je odvrnil, da o tem fenomenu
ni verodostojnih podatkov. Ko ga je novinarka ponovno opozorila na številke
izseljenih Srbov in Črnogorcev, je Rupel ponudil primerjavo z britansko Indijo.
Tam so se Angleži pritoževali, da so Indijci kriminalci, ki požigajo hiše, čeprav
so bili Angleži tujci v deželi. Kosovo sicer ni tuja dežela, je pa večinsko albanska, je pristavil Rupel. V nadaljevanju je (očitno ogorčena) novinarka opozorila
na zgodovinsko perspektivo. Na ta argument je Rupel odgovoril s primerom
slovenskega zamejstva: "Istorijski posmatrano, Trst je slovenački grad, istorijski
posmatrano, Klagenfurt je slovenački grad – pa šta ćemo sad?"68
Na reakcijo srbske intelektualne in splošne javnosti ni bilo treba dolgo
čakati. Že v naslednji številki Duge se je (v spoštljivem tonu) oglasil Ljubomir
Tadić.69 Tadić je ponovil tezo, ki naj bi jo po lastnih besedah ponavljal že devet-
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Zdenka Aćin, "Ko svađa Slovence i Srbe", Duga, 28. 6. 1986, št. 332, str. 39.
Igo Tratnik, "Kdo neti prepir med Slovenci in Srbi?", Teleks, 13. 8. 1986, št. 33, str. 14.
Zdenka Aćin, "Ko svađa Slovence i Srbe", Duga, 28. 6. 1986, št. 332, str. 40.
Ljubomir Tadić (1925–2013), filozof, rojen v Črni gori, udeleženec partizanskega boja, med 1963 in
1975 profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Beogradu, leta 1968 podpornik študentskega gibanja,
"praksisiovec", po letu 1975 velja za disidenta, po letu 1981 sodelavec Centra za filozofijo in socialno teorijo na Inštitutu za družbene vede v Beogradu, 1984 eden izmed ustanoviteljev Odbora za
zaščito svobode misli in izražanja, 1989 soustanovitelj Srbske demokratke stranke (oče Borisa Tadića,
predsednika Srbije 2004–2012). Glej: Ljubomir Tadić, COURAGE, Collecting Colections: http://cultural-opposition.eu/registry/?uri=http://courage.btk.mta.hu/courage/individual/n14623, pridobljeno:
23. 9. 2020.
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najst let: v Jugoslaviji je nacionalno izživljanje postalo surogat za demokracijo; namesto demokracije obstaja v Jugoslaviji "naciokracija", oziroma vladavina osmih nacionalnih oligarhij. Kjer pa sta narod in nacionalne države alfa in
omega vsakršne politike, naj bi bila socializem in demokracija zgolj etiketi za
naivno publiko. Rupel je trdil, je ugotavljal Tadić, da je za Jugoslavijo edina perspektiva konfederacija, medtem ko on zagovarja federacijo. Konfederacija je
bila po Tadićevem mnenju že uvedena z ustavo leta 1974. Šlo naj bi za retrogradni proces, ves svet naj bi poznal evolucijo od konfederacije k federaciji, samo v
Jugoslaviji naj bi se dogajalo obratno (antidemokratska decentralizacija). Problematika Kosova je manifestacija krize jugoslovanske družbe, ki je v neposredni vzročni zvezi s konstituiranjem "jugoslovanske konfederacije" in ustavnim
statusom pokrajin v Srbiji. Tadić ni imel nič proti opredelitvi slovenskega naroda za ali proti Jugoslaviji, opozarjal pa je, da so se srbskemu narodu (in samo
njemu) s "konfederalizacijo" države vsilile politične rešitve, ki so ga postavile
v neenakopraven položaj v odnosu do drugih narodov Jugoslavije. To njegovo
stališče naj bi izviralo iz elementarnega čuta pravičnosti, ne pa iz ozkega nacionalnega čustvovanja. Sam je vedno obsojal represivne ukrepe proti mladim
Albancem. Tisti, ki so nameravali Kosovo oddvojiti od Srbije in so množico mladih Albancev potisnili v avanturo upora, naj bi bili po Tadićevem mnenju še
vedno zaščiteni kot redke divje zveri. Se slovenska javnost sploh zaveda, je spraševal Tadić Dimitrija Rupla, da srbska republika nima nič z drakonskimi kaznimi, ker na Kosovu nima nobenih pristojnosti? Pohvalil je Ruplovo razumevanje
za pravice Albancev, čeprav je priznal, da mu je povsem nepojmljiva Ruplova
popolna ravnodušnost nad nesrečo srbskega naroda, ki je na Kosovu obkrožen
z diluvialnim surovim sovraštvom, diskriminacijo in brezzakonjem tamkajšnjih
oblasti. Ruplu je svetoval več občutka za pravico in manj nacionalne pristranosti. Seveda, je priznaval Tadić, Srbi bi se morali z Albanci dogovoriti, kako bodo
živeli skupaj v državi in isti republiki, ampak samo pod enim pogojem: srbska
republika bi morala ponovno pridobiti status, ki ga imajo ostale jugoslovanske
republike. To pa predpostavlja opustitev "avstroogrsko-kominternovske" strategije večne nevarnosti pred "velikosrbskim hegemonizmom" in vzpostavljanje
zaupanja v srbski narod – nič večjega kot ga uživajo ostali narodi v Jugoslaviji.70
Intervju z Ruplom in Tadićev odziv sta povzročila plaz reakcij. Uveljavljena
raziskovalka srbskih kritičnih intelektualcev v osemdesetih letih Jasna Dragović Soso je polemiko, ki je sledila, opredelila "kot eno izmed največjih polemik v
jugoslovanskem tisku po drugi svetovni vojni." Po njenem mnenju sta Rupel in
Tadić po tej javni razpravi "uradno" pridobila status nacionalistov.71 V naslednji
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izdaji je Duga objavila devet neposrednih odzivov na Ruplov intervju in feljton
o vojaški upravi na Kosovu leta 1945, ki jo je prav tako spodbudil intervju z
Ruplom.72 Uredništvo Duge je priznalo, da je pričakovalo buren odziv javnosti. Čeprav se z mnogimi Ruplovimi stališči niso strinjali, nikoli niso bili v dilemi, ali naj objavijo intervju. Tako kot bi bilo neumno trditi, da Slovenci mislijo
tako kot Rupel, tako bi bilo naivno trditi, da njegova stališča nimajo nikakršne
zaslombe. Rupel je po njihovem mnenju odgovarjal pogumno in pošteno. Če
bi se resnično želeli bolje spoznati, je izpostavilo uredništvo, ne bi smeli biti
gluhi za drugačna stališča. Dialog ni samo smrt stalinizma, ampak tudi dokaz
zrelosti.73 Med odzivi v Dugi najdemo tudi mnenje Matevža Krivica. Po njegovem mnenju netenje prepira med Slovenci in Srbi uspeva tako nekaterim Slovencem, politikom, ki trdovratno branijo status quo v Jugoslaviji in se upirajo
demokratičnim spremembam, kot to uspeva nekaterim kulturnim Srbom, ki so
slovenske književnike obkladali z "arijci" (namig na Miodraga Bulatovića). Krivic Ruplu ni prizanašal, obtožil ga je, da je delil nepremišljene, neodgovorne in
žaljive izjave. Ko je bral Ruplove nonšalantne izjave o Kosovu, so se mu dvigali
od ogorčenja lasje. "In tudi od strahu, kam bi nas privedlo, če bi tako res mislila
večina Slovencev."74 Seveda so v Srbiji zaskrbljeni zaradi situacije na Kosovu, ker
vedo, da ni v nevarnosti samo Kosovo, pač pa celotna Jugoslavija. Če bi Trst
leta 1945 ostal v Jugoslaviji in bi štirideset let kasneje tam italijanski iredentisti
vzklikali "Trieste – Republica", Rupel prav gotovo ne bi bil tako ravnodušen.75
Ostali odzivi so prihajali predvsem iz Srbije in so izražali ogorčenje in nacionalno užaljenost. Dejan Galjak iz Novega Beograda je na primer pripomnil, da
njega tudi ne motijo fantiči, ki vzklikajo "Kosovo – republika", moti pa ga, če ti
fantje posiljujejo, pretepajo, streljajo, skrunijo grobove.76
V Dugi se je oglasil tudi slovenski novinar Zoran Medved. Sporni intervju
je bil za Medveda potrditev tistega, kar so mnogi vedeli že prej: gre za provokativnega zanimivega, retorično občasno šarmantnega, vendar "do zla boga"
površnega sogovornika. Medved je naštel več nedoslednosti in napak, med
drugim glede Janeza Janše, ki ni bil več zaposlen na ZSMS, kot je trdil Rupel. S
tem naj bi Rupel sugeriral, da zagovarja ZSMS stališča, ki se jih je v resnici odrekla na zadnjem kongresu. Medveda je motilo tudi to, da je Rupel kot razlog za
nacionalistično obnašanje Slovencev navedel delavce iz drugih republik. Tako
je izpadlo, kot da so ti ljudje sami krivi zato, da so postali dežurni krivci v očeh
slovenskega malomeščanstva. Če lahko kaj takega izjavlja preprosti delavec,
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ki krivi za svoje težave "Bosance", pa si česa takega profesor sociologije ne bi
smel privoščiti. Lahko bi na primer uporabil rezultate relevantnih socioloških
raziskav Silve Mežnarić. Ruplu naj bi pomenila svoboda govora tudi svobodo
poljubnega izbora dejstev. Najmanj kar bi lahko Rupel naredil je, da bi kot človek znanosti govoril o stvareh, ki jih zares pozna, je zaključil Medved.77
Burni odzivi so presenetili tudi samega Rupla. V kasnejšem intervjuju (leto
1989) za revijo Start je Rupel priznal, da ga po intervjuju za Dugo niso več vabili
na kulturna srečanja v Beograd. Dobil naj bi več kot petdeset pisemskih groženj, grozili so mu tudi po telefonu. "Bilo je i ogavnosti, poput one kad su mi
poslali novinski izrezak sa mojom slikom premazanom možete misliti čime…
…"78 Kot odgovor na žolčne odzive je napisal besedilo, ki ga je Duga objavila 8.
avgusta 1986. Rupel se je tokrat na polemiko veliko bolje pripravil in je preučil tako zgodovinski kot sociološko perspektivo. Priznal je, da je svojeglava
oseba in da ni govoril v nikogaršnjem imenu, razen svojem, predvsem pa ni
hotel nikogar provocirati ali žaliti. Nenavadno se mu je zdelo, da med tistimi,
ki so ga prepričevali, da ne razume Kosova, ni bilo nobenega Albanca – samo
Srbi. V intervjuju je poskušal izpostaviti predvsem problematiko politične in
epistemološke arogance, zato je tudi govoril o intelektualcih in razumevanju
(po Maxu Webru "Verstehen"). Aroganca ni značilna samo za velike narode: Srb
se obnaša do Albanca kot do državljana drugega reda, Albanec preganja soseda
Srba ali Črnogorca, Slovenec je vzvišen nad "Bosancem". V tej točki naj bi bili
vsi narodi v Jugoslaviji podobni Britancem v Indiji. Težave odnosov na ravni
večina – manjšina (pri čemer so Albanci in Slovenci včasih manjšina in včasih večina) je potrebno urejati v veliko mero občutljivosti in previdnosti, je bil
prepričan Rupel. Primerjavo s Trstom in Celovcem naj bi Rupel uporabil zato,
da bi pokazal na relativno vrednost zgodovinskih argumentov. Življenje v isti
državi omogoča po Ruplu sporazumno in zakonito reševanje sporov. Nasilje na
Kosovu, v Sloveniji ali v Beogradu je kaznivo dejanje iste vrste. Rupel se je bal, da
pravne države ne bo mogoče uveljaviti dokler so sodišča pod političnim nadzorom, dokler podjetja niso zares samostojni gospodarski subjekti in dokler narodi nimajo možnosti samostojnega upravljanja s svojo usodo.79
Ko je Rupel govoril o albanskih mladeničih, ki vzklikajo romantično-nacionalne parole, naj bi mislil predvsem na kratkovidnost verbalnega delikta: v državi, kjer je človek kaznovan za nekaj prostodušnih besed, ne more biti pretirane
demokracije. Z represijo ni mogoče trajno urejati družbenih in mednacionalnih
odnosov. Če človek pripada določeni skupini, še ne pomeni, da ima zato točno
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določene lastnosti. Na primer: levičarji v Južni Ameriki, črnci v Južni Afriki ali člani
Solidarnosti na Poljskem so lahko tudi zelo neprijetni sodržavljani, lahko tudi so
nasilni, kar pa ne pomeni, da so vsi pripadniki teh skupin zločinci. V intervjuju je
po lastnih besedah poskušal predvsem opozoriti na to, da ni mogoče pristajati
na načelo, da so krivi ali nedolžni celotni narodi. Rupel se je zavedal zapletenosti
položaja v jugoslovanski zvezni državi. Kaj storiti, ko se v okviru ene republike
pojavijo sporni pojavi, ki obremenjujejo celotno državo? Logičen odgovor je:
uporabiti neko nad-republiško instanco, ki bi v tem primeru posredovala. Obstoječe federalne institucije naj bi bile po njegovem mnenju v jugoslovanskem primeru tudi izvorno republiške, prave nepristranske instance v Jugoslaviji bi morali
šele ustanoviti. Nad-republiško posredovanje se običajno sprevrže v arbitriranje
neke republike (ali več njih) v zadevah druge republike.80
V nadaljevanju odziva je poskušal Rupel argumentirano odgovoriti Ljubomirju Tadiću, od katerega se je razlikoval že v pojmovanju marksizma in socializma. Nacionalno vprašanje je preveč zapleteno, da bi ga lahko obravnavali
zgolj z marksističnega stališča, je trdil Rupel, dilema nacionalno ali razredno
je po njegovem mnenju napačna. Slovenska (ali katerakoli druga) nacionalna
identiteta v NOB in tudi kasneje ni bila vprašljiva. Jugoslavija je drugačna kot
Nemčija ali Italija, kjer so se kulturne razlike zmanjšale na račun političnega
centra (Prusija, Piemont). Tadić dojema razvoj od konfederacije k federaciji kot železni zakon zgodovine, je ugotavljal Rupel. Centralizacija naj bi imela
po Tadiću demokratski, decentralizacija pa protidemokratski značaj, kar naj
bi bila stara marksistična zabloda. Po Ruplovem mnenju Slovenci verjamejo v
SFRJ samo zato, ker so prepričani, da je SFRJ najboljši okvir za razvoj slovenske
narodne skupnosti. Slovenija je v ustavnem smislu država, je trdil Rupel, ima
več kot kulturno avtonomijo, in je prostovoljna članica federativne skupnosti.81
Z Ruplovim odgovorom se je polemika šele pričela. Slovenski tednik Teleks
je si je razložil Dugin uredniški izbor s časom kislih kumaric. V spopadu z vročino na plaži še najbolj pridejo prav močne začimbe. Vprašanje "kdo neti prepir
med Srbi in Slovenci" ne pušča dvoma o tem, ali prepir je ali ga ni, nejasno je le,
kdo ga neti. Potem ko so povzeli intervju in odzive, so pri Teleksu ugotavljali, da
je Dugino vprašanje obetalo preveč: odgovora noče biti. Morda bi kdo pomislil
tudi na jezikovne zagate. Za intervju se je Rupel z novinarko pogovarjal v srbščini, odgovor pa je napisal v slovenščini in so ga za Dugo prevedli. Mogoče je imel
prav Ljubomir Tadić, ko je trdil, da se Slovenci in Srbi prepirajo zaradi plotov.82
Polemika med Tadićem in Ruplom je pripeljala tudi do polemike med beograjsko revijo Duga in zagrebško revijo Danas. Zagrebška revija Danas, ki jo
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je izdajala Vjesnikova medijska hiša, je prav tako izpostavila senzacionalističen
značaj intervjuja. Pri reviji Danas so se najbolj posvetili Ruplovemu in Tadićevemu dojemanju jugoslovanske federacije. Komentator Gojko Marinković je
kritično besedo namenil predvsem Tadićevim tezam. Strinjal se je, da je Srbija
zaradi dveh pokrajin drugačna kot ostale republike. Po drugi strani pa je edina
republika, ki ima v federaciji kar tri glasove. Tadić je trdil, da izhaja iz razrednih
izhodišč. Bi se v Jugoslaviji res kaj bistvenega spremenilo v razrednem smislu,
če pokrajine več ne bi imele svojega glasu v federaciji? Marinković je menil, da
je Jugoslavija po ustavi poleg skupnosti enakopravnih narodov tudi skupnost
skupnega dela. Zahteve Srbije, da bi bila enakopravna ostalim republikam, so
po njegovem mnenju povsem legitimne, vendar se v tem primeru ne bi spremenilo nič bistvenega – tri oligarhije bi zgolj zamenjali z eno. Po Marinkovićevem
mnenju je licemerno imeti sam sebe za marksista, pa vendar govoriti z jezikom
pragmatizma. Licemerno je tudi zagovarjati razvoj samoupravljanja, v resnici
pa zahtevati močno državo ali kritizirati birokracijo, da je razredno podredila
nacionalnemu, v resnici pa ostajati na pozicijah nacionalnega. Kdo neti prepir
med Srbi in Slovenci? Nihče, si je odgovoril Marinković. Rupel je Slovenec, Tadić
je Srb, "pa nisu valjda oni srpski i slovenski narod."83
V Dugi se je ponovno oglasil Ljubomir Tadić, ki je v osnovi ponovil svoje
teze o "antidemokratski decentralizaciji" Jugoslavije z ustavo leta 1974 in omejeni suverenosti Srbije.84 Glavni urednik Duge Grujica Spasović je ugotavljal, da
se je polemika preselila v druge medije. Nedeljna Borba, ljubljanski Dnevnik,
Beograd 202, Teleks, Nedeljna Dalmacija, Politika in TV Beograd naj bi poročali korektno. Izjemo naj bi predstavljala dva medija: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, kjer je njihov dopisnik Viktor Meier85 pisal "budalaštine" o tem, kako
Slovenci več ne marajo prišlekov iz drugih republik, razen Albancev, ker delajo
dober sladoled, ter zagrebški Danas. Spasović je obtožil komentatorja Danasa
Gojka Marinkovića, izraža simpatije do Ruplovih stališč, podtika Tadiću izjave, ki jih ni izrekel, da je polemiko zreduciral na nestrinjanje nekaterih Srbov
s Ruplom in da je Dugi podtikal lansiranje novice o slovensko-srbskem sporu.
Marinković naj bi namigoval, da hoče Duga Slovence in Srbe spreti, v resnici pa
naj bi Duga počela ravno nasprotno. Objavili so 21 pisem na to temo, odzvali pa so se prebivalci vseh republik in pokrajin.86 Gojko Marinković je seveda
zavrnil obtožbe novinarskega kolega iz Beograda. Potožil je, da z revijo Duga že
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dolgo ni mogoče argumentirano polemizirati, ker naj bi imel ta medij "vedno
prav". Zatrdil je, da se je distanciral tako od Ruplovega kot od Tadićevega recepta za prihodnost Jugoslavije in da gre za posameznika, ki imata diametralno stališče in kot taka reprezentirata dva pola: vizijo unitarne, monolitne Jugoslavije
in vizijo krhke, konfederativne Jugoslavije.87
Vzporedno s polemiko o naravi federacije in nacionalizmu, ki se je razvila iz
odmevov na intervju, je vzplamtela polemika med Dimitrijem Ruplom in novinarko, ki ga je intervjuvala (Zdenko Aćin). Rupel je novinarki v prvi vrsti očital,
da ni upoštevala njegove avtorizacije. Pritoževal se je tudi nad krajšanjem njegovega odgovora, predvsem pa ga je razjezil napačen prevod njegovega odziva, ki
naj bi bil na mnogih mestih povsem napačen. Na primer: besedo "posilstvo" naj
bi prevedli v "nasilje".88 Zdenka Aćin je očitke, da je intervju delno falzificirala,
odločno zavrnila. Rupel naj bi po njenih navedbah izkoristil avtorizacijo za maličenje poteka intervjuja, izločil naj bi tudi njena vprašanja in komentarje, na kar
ni hotela pristati. O tem naj bi ga obvestila po telefonu, Rupel naj bi objavo potrdil. "Mislila sem, da sem se pogovarjala s poštenim intelektualcem," je zaključila
Zdenka Aćin, "vendar sem razočarano odkrila Dimitrija Rupla."89 Rupel z odgovorom ni bil zadovoljen. Pritožil se je častnemu razsodišču Društva slovenskih
novinarjev in komisiji Društva slovenskih pisateljev Slovenije za zaščito pisanja
in mišljenja. Oporekal je trditvam, da je po telefonu potrdil objavo intervjuja, trdil
je, da je zavrnil objavo stavkov, ki jih je prečrtal v avtorizaciji.90 Javni spor med
novinarko in Ruplom se je v rubriki Pisma bralcev nadaljeval še daleč v jesen.
Novinarka je Ruplu očitala, da vztrajno vara sebe in druge,91 Rupel se je pritoževal,
da ga "zaslepljena in zaripla" Zdenka Aćin zmerja, hkrati pa navaja lažne podatke.
Priznal je, da ima nje in njenih beograjskih prijateljev, ki mu pišejo sramotilna
pisma, dovolj. Predvsem ima sovraštva do Slovencev (od intervjuja v Dugi do znamenitega "memoranduma SANU").92 Osnutek memoranduma Srbske akademije
znanosti in umetnosti je v javnost prišel 24. septembra 1986, ko je beograjska
revija Većernje novosti objavila nekaj pasusov iz osnutka in srbsko akademijo
obtožila nacionalističnega šovinizma.93 Zdenka Aćin je v zadnjem odzivu ponovila očitke na Ruplov račun. Spraševala se je, kako lahko Rupel trdi, da "memorandum SANU" zaničuje Slovence, če pa besedilo ni bilo objavljeno.94
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Polemika Rupel – Tadić je dobila takšne razsežnosti, da je moralo reagirati tudi slovensko politično vodstvo. Predsednik predsedstva CK ZKS Slovenije
Milan Kučan je 7. septembra 1986 govoril na proslavi stote obletnice Predilnice
Litija. Pohvalil je dobre rezultate delovne organizacije in opozoril, da izhod iz
krize ne bo mogoč, če se bo ohranjalo vse gospodarske subjekte. Proslavo je
izkoristil za komentar polemike o sporih med Slovenci in Srbi. Vprašal se je,
kdo povzroča mednacionalne prepire. Delavci zagotovo ne, preveč so odrinjeni od možnosti, da bi bili to oni. Po njegovem mnenju je polemika spregledala
temeljno vprašanje: kako vzpostaviti razvito, duhovno in materialno bogato
družbo socialističnega samoupravljanja, ki bo v prihodnosti povezovalo jugoslovanska narode in narodnosti. Preteklost in zgodovina v prihodnosti ne bosta
imeli tako pomembne vloge, poleg tega naj bi vpleteni v polemiko pokazali,
da zgodovine ne poznajo dobro. Ni naključje, da je bila povsod po Jugoslaviji
tako dobro sprejeta knjiga Janka Pleterskega Narodi, Jugoslavija, revolucija, ki
je tudi dobila prestižno NIN-ovo nagrado Dimitrije Tucović. Senzacionalistične
polemike po Kučanovem mnenju onemogočajo identifikacijo pravih nevarnosti za skupno življenje: birokratski etatizem, ki omogoča, da se na jugoslovanskem prostoru spopadajo "združenim delavcem odtujeni nacionalni kapitali kot zaščitniki svojega združenega dela."95 Očitno je septembra 1986 Milan
Kučan (vsaj v javnosti) ostajal v okvirih uveljavljenih tez v ZKJ, po katerih je bil
nacionalizem kot napačna zavest v trdni zvezi z vprašanem družbene lastnine.
V razmerah jugoslovanske socialistične ureditve naj bi se pravi razredni konflikt odvijal med "interesi delavskega razreda" in "birokratsko-tehnokratskimi
interesi". V tem okviru razlage nacionalizma je bilo dovolj prostora za razlike
med zagovorniki večjega poenotenja države (Srbija) in zagovorniki povečanja
pristojnosti federalnim enotam (Slovenija).96 Kučan je v tem kontekstu svaril
pred nevarnostjo, da bi pozitivnim prizadevanjem za samoupravno integracijo države očitali unitarizem, in obratno, da bi izenačevali uveljavljanje nacionalnih oziroma republiških interesov z nacionalizmom. Svoboda narodov ni
nasprotje sožitja, ampak njegov pogoj. Igračkanje z etiketami vsemu narodu
je neodgovorno. Polemike ne odražajo razpoloženja Slovencev do Srbov, je bil
prepričan Kučan, ampak praksa bratstva in enotnosti. Kljub temu bi morali po
njegovem mnenju Slovenci razmisliti, zakaj jih drugi v Jugoslaviji vidijo tako
enostransko: "To je naša domovina. V njej živimo skupaj z drugimi narodi in
narodnostmi. Zato ne more biti narejena zgolj po naši podobi, toda tudi ne
more biti takšna, da se v njej naša lastna podoba okrni ali popolnoma izgubi."
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Delo, 8. 9. 1986, št. 209, str. 6.
Marko Zajc, "Razumevanje jugoslovanstva v Sloveniji (in Slovenije v jugoslovanstvu) v začetku osemdesetih let", Prispevki za novejšo zgodovino 56, št. 2 (2016), str. 141.
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Na koncu je Kučan izrazil prepričanje, da bodo Srbi in Slovenci skupaj z drugimi utrjevali jugoslovansko skupnost na ustavnih načelih.97

Zaključek
Prva ugotovitev, ki jo lahko utemeljimo na osnovi analize obeh primerov, je, da
je imela Ruplova afera veliko večji odziv v jugoslovanski javnosti kot Mastnakov
proces. Bi lahko to pomenilo, da sta bila nacionalizem in federacija bolj "vroči"
temi kot vprašanje civilne družbe in svobode govora? Za oba primera je izrednega pomena jugoslovanski kontekst. Primera vključujeta jugoslovanski kontekst
na drugačen način. Mastnakov primer je usmerjen v pravno in demokratično
legitimnost, Ruplov pa v nacionalno vprašanje v okviru jugoslovanske države.
Mastnak operira tudi s pojmom nacionalnega, Rupel razvija svoje argumente v
okviru paradigme demokratizacije in civilne družbe. Poleg upoštevanja pravic
posameznika bi morali v Jugoslaviji po Ruplu upoštevati tudi pravice narodov.
Afera Rupel je bila mogoča samo zaradi obstoja vsejugoslovanske javnosti,
afera Mastnak (in njen konec) pa je bila mogoča zgolj v poznem sistemu jugoslovanske federacije. To odpira vprašanje razmejitve slovenske in jugoslovanske javnosti – lahko govorimo o eni, jugoslovanski javnosti ali o slovenski in
jugoslovanski javnosti kot nekakšnem podaljšku? Lahko ločimo obe javnosti?
In obratno, si lahko predstavljamo slovensko javnost brez jugoslovanske? Na
mestu je tudi vprašanje fokusa javnosti. Slovenske revije so bile tudi tematsko
usmerjene v Slovenijo (bile so slovenske tudi po vsebini), jugoslovanske teme
so obravnavali bodisi z vidika Slovenije, bodisi kot nekakšno vmesno cono
med domačo in zunanjo politiko. Revije kot Danas in Duga pa so nastopale
kot jugoslovanski časopisi za jugoslovanski medijski trg, čeprav jih je opredeljevalo tudi okolje republik, v katerih so jih izdajali. Jugoslovanske javnosti po
svoji strukturi niso bile enake, prav tako niso bile jasno razločene kot javnosti
posameznih republik in pokrajin, predvsem pa so imele do simbolnega centra
države različna razmerja. Problematiko nacionalizma oziroma nacionalnega
vprašanja lahko opredelimo kot ključno. V tistem trenutku so se vsi vpleteni v
polemiko otepali etikete nacionalizma, čeprav je bila interpretacija nacionalnega vprašanja v središču njihove agende. V primeru polemike okoli Ruplovega
intervjuja lahko opazimo, da so vsi udeleženci v polemiki zavračali poistovetenje dejanj posameznikov s celotnim narodom, vsi so trdili da se zavzemajo za
demokracijo in vsi so zagovarjali pravno državo in pravičnost v Jugoslaviji.
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Kaj nam povedo polemiki z vidika intelektualca kot političnega/družbenega akterja? Kakšna intelektualca sta bila Rupel in Mastnak leta 1986? Težko bi ju
umestili v eno od kategorij, ki smo jih opredelili zgoraj. Mogoče lahko s pomočjo omenjene teorije ujamemo njuno prehajanje v različne moduse (vloge). Po
teoriji Zygmunta Baumana lahko oba akterja vsekakor opredelimo kot postmoderna interpreta. Politične moči v tem trenutku nista imela, vendar so imele
njune interpretacije v obravnavanem zgodovinskem trenutku veliko prostora v
javnosti. Po drugi strani lahko opazimo močno tendenco, da bi postala intelektualna "legislatorja". Tomaž Mastnak je bil vključen v delovanje ZSMS, njegove
teze so imele že v obravnavanem obdobju veliko teže pri politikah slovenske
mladinske organizacije, v obdobju transformacije ZSMS v liberalno stranko
(leto 1989) pa je Mastnak predstavljal skupaj s Slavojem Žižkom intelektualno
hrbtenico organizacije z močnim "legislatorskim" nabojem. Dimitrij Rupel je
bil leta 1987 odgovorni urednik Nove revije, ki je izdala Prispevke za slovenski
nacionalni program in bil za to tudi sankcioniran. Leta 1989 je bil eden izmed
ustanoviteljev Slovenske demokratske zveze, po volitvah 1990 pa je postal slovenski zunanji minister. Medtem ko so se Mastnakovi izleti na področje intelektualnega "legislatorstva" v slovenskem prostoru zaključili v letu 1990, se
je takrat Ruplovo "legislatorstvo" šele pričelo. Umestitev Mastnaka in Rupla v
Gramscijevo shemo je še bolj kompleksna. Rupel v nekaterih ozirih ustreza tradicionalnemu intelektualcu: gotovo je ustvarjal in diseminiral "visoko kulturo"
širši javnosti, sam sebe je dojemal kot avtonomnega in neodvisnega od vladajočega razreda – toda, ali je zastopal interese takratnega vladajočega razreda?
V glavnem ne, čeprav so se nekatera Ruplova izhodišča skladala z usmeritvami slovenskega vodstva (npr. nasprotovanje poenotenju Jugoslavije). Bi lahko
opredelili Mastnaka kot organskega intelektualca? Odvisno od tega, kako opredelimo "razred". Zdi se, da je bil Mastnak organsko navezan predvsem na okolje ZSMS, v tem okolju se je socializiral kot kritični marksistični intelektualec.
To okolje je prav gotovo razvijalo kritično zavest o svojem položaju v okviru
lastnih oblik mišljenja in aktivnosti. Po drugi strani je Mastnak zagovarjal avtonomnost posameznika v odnosu do oblasti, kar ga približa tradicionalnemu
intelektualcu.
Na mestu je vprašanje, v kolikšni meri lahko prevedemo Maleševićevo
shemo na slovensko situacijo. Maleševićeva razlaga transformacije nekdanjih
jugoslovanskih intelektualcev je seveda lahko samo shematska. Zanimivo (in
za zgodovino intelektualcev v Sloveniji ne nepomembno) je, da je Malešević ob
strani pustil pomembno kategorijo. Liberalni intelektualci, ki so zagovarjali človekove pravice, pluralizem, pravno državo in podobne ideje, naj bi bili v Jugo-
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slaviji redki. Dokazov za to trditev Malešević ni priložil.98 Historično-empirični
del prispevka dokazuje, da je bil diskurz človekovih pravic in pluralizma leta
1986 v Sloveniji močno prisoten in da ga je v tem obdobju že uporabljala večina
vpletenih akterjev: od kritičnih intelektualcev in uglednih novinarjev do vodilnih politikov. Njegova tipologija treh skupin jugoslovanskih intelektualcev pa
se v veliki meri sklada s tipologijo slovenskih intelektualcev v osemdesetih, ki jo
je pred leti predlagal pisec teh vrstic. V raziskavi o slovenskem jugoslovanstvu
je slovenske intelektualce iz metodoloških razlogov razdelil na tri kategorije:
"režimski" (npr. vplivni intelektualci starejše generacije, ki so aktivni v ZKS in
imajo politične funkcije), "disidentski" (npr. Nova revija, srednja generacija) in
"levo-liberalni" (npr. Mladina, del ZSMS, mlajša generacija).99 Ne glede na to,
da Maleševićeve sheme ne moremo preprosto aplicirati na slovensko situacijo, je vprašanje prehoda iz "organskih legislatorjev" v "organicistične interprete" aktualno tudi v slovenskem primeru, predvsem v kontekstu transformacije
intelektualcev, ki so bili aktivni člani ZK, v interprete organicističnega slovenskega nacionalizma. A ta relevantna in zanimiva problematika presega ambicije
tega prispevka.

Marko Zajc
THE TWO SUMMER SCANDALS OF CRITICAL THOUGHT
Tomaž Mastnak and Dimitrij Rupel, Slovenian critical intellectuals
between the Yugoslav and Slovenian public in 1986

SUMMARY
The purpose of the present contribution is to carry out a historical analysis of
the role, significance, and position of the critical Slovenian intellectuals in the
Yugoslav and Slovenian public in the last decade of Socialist Yugoslavia (more
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precisely, in 1986). The central focus is on the intellectuals Tomaž Mastnak and
Dimitrij Rupel and their standpoints in the context of the relations between the
Slovenian and Yugoslav public. For our analysis, the contents published by the
media are more important than the decision-making processes in the political
forums that we can follow in the relevant archival sources. We are interested in
the political history of the public rather than in the history of politics as a decision-making process in the circles that wield political power. The critical theories of Zygmunt Bauman, Antonio Gramsci, and Siniša Malešević serve as the
foundations for comprehending the role of the critical Slovenian intellectuals
in the final years of Socialist Yugoslavia. This part is followed by an in-depth
historical analysis of two media scandals in the Slovenian and Yugoslav public.
In the case of Tomaž Mastnak, we are referring to the judicial restriction of social critique; while in the case of Rupel, we have in mind the severe reactions
to his interview. The Yugoslav context is crucial for both examples. Mastnak's
case focuses on legal and democratic legitimacy; while Rupel's example is
related to the national question in the context of the Yugoslav state. Mastnak
also operates with the concept of the national, while Rupel develops his arguments within the paradigm of democratisation and civil society. According to
Rupel, apart from observing the rights of individuals, the rights of the nations
in Yugoslavia needed to be taken into account as well. The affair that involved
Rupel was only possible due to the existence of the all-Yugoslav public; while
Mastnak's case (and its resolution) could only take place in the late system of
the Yugoslav federation. Dimitrij Rupel and Tomaž Mastnak hardly fit into any
of the categories of intellectuals as defined by the aforementioned theoreticians. According to Zygmunt Bauman's theory, both actors can undoubtedly
be defined as post-modern interpreters. At the time in question, they did not
possess any political power, yet in the relevant historical moment, their interpretation made a significant public impact. On the other hand, we can notice
their strong tendency to become intellectual "legislators" as well as the fact that
periodically, they would indeed assume this role. The placement of Mastnak
and Rupel in Gramsci's scheme is even more complex, while Malešević's system
can barely be applied to the Slovenian situation. Nevertheless, the question of
the transition from "organic legislators" to "organicist interpreters" is also applicable in the Slovenian case – particularly in the context of the transformation
of the intellectuals who had been active members of the League of Communists
into the interpreters of organicist Slovenian nationalism. However, this relevant and intriguing topic exceeds the ambitions of the present contribution.
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