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te, taka interpretacija je najbolj 
poštena in čista. Pa žal ni vedno 
tako. Hitro pridemo do pogosto 
videnega enostranskega prika-
zovanja zgodovine zaradi nepo-
znavanja, v mnogih primerih 
pa žal kljub poznavanju dejstev. 
Interpret prikaže le tisti vidik, ki 

»paše« v njegov koncept.
Če se vrnem na začetek; 
dejstva, da je bil prav dr. 

Ehrlich tisti, ki je prvi 
jasno zapisal in vztra-

jal pri vzpostavitvi 
slovenske državne 

suverenosti kot teme-
lju rešitve slovenskega 

narodnega vprašanja, ne 
moremo kar izbrisati. O samo-

stojni Sloveniji je govoril že v 30. 
letih svojim Stražarjem, tudi v 
pridigah na Svetih Višarjah, kjer 
je ideja o neodvisni državi zorela 
in se leta 1941 prelila v politični 
program, poimenovan Slovenski 
problem. To so dejstva, o katerih 
govorijo dokumenti, shranjeni v 
knjižnicah in arhivih. Prav tako 
je neizpodbitno dejstvo, da so dr. 
Ehrlicha maja 1942 likvidirali čla-
ni komunistične varnostno-ob-
veščevalne službe (VOS), saj je kot 
človek jasnih vizij in odličen vo-
ditelj predstavljal hudo nevarnost 
komunistom. Edini je bil namreč 
sposoben organizirati upor proti 
okupatorju mimo njih.

Kje je sicer slovenska osamo-
svojitvena misel intenzivneje 
živela: doma ali v izseljenstvu?

Po koncu druge svetovne vojne pa 
vse do 80. let prejšnjega stoletja je 
bila slovenska osamosvojitvena 
misel zagotovo intenzivnejša 
zunaj domovine. S sabo v svet so 
jo ponesli številni begunci, ki so 
bili, ker se niso strinjali z novim 

režimom, označeni za politično 
emigracijo. Misel na samostojno 
Slovenijo je živela naprej v begun-
skih taboriščih v Avstriji in Italiji; 
France Dolinar je imel v Seniga-
liji (begunsko taborišče v Italiji 
ob obali Jadranskega morja) več 
predavanj s to temo, leta 1948 pa 
je v taboriščni tiskarni v Špitalu 
izšla njegova brošura Slovenska dr-
žavna misel. Ehrlichov sodelavec, 
stražar Ciril Žebot je že leta 1946 v 
Rimu ustanovil Akcijski odbor za 
zedinjeno in suvereno slovensko 
državo ter izdajal list Slovenska 
država … S slovensko razselitvijo 
po svetu se je razselila tudi misel 
na samostojno Slovenijo.

V domovini je bila ta misel uti-
šana, ustrahovana in nezaželena. 
Bila je ena najbolj prepovedanih 
in omejena na šepetajoče omem-
be. Dokler se ni v 80. letih počasi 
otoplilo in se je, tudi s pomočjo 
misli iz izseljenstva, lahko v buj-
nosti razcvetela.

Ali lahko torej razstavo vidi-
mo tudi kot svojevrstno reha-
bilitacijo politične emigracije?

Tako kot so bili slovenski pesniki 
in pisatelji, ki se jih v nekdanji 
Jugoslaviji ni smelo omenjati, 
so bili tudi politično usmerjeni 
posamezniki, za katerih delova-
nje in ideje nismo 
smeli vedeti. Kaj 
ni po tridesetih 
letih samostojne 
države, o kateri so 
tudi sami sanjali, 
že skrajni čas, da 
dobijo svoje mesto 
v zavesti Sloven-
cev tudi v domovini?

Katero gradivo ste uporabili 
pri postavitvi razstave?

Na razstavi predstavljamo knjige, 
glasila, časopise, plakate, letake 
ter arhivsko gradivo, ki je v veliki 
večini iz zbirk NUK, skenograme 
nekaterih manjkajočih kosov 
pa so nam prijazno posredovali 
iz Knjižnice Dušana Černeta v 
Trstu. Gradivo je nastajalo v raz-
ličnih obdobjih, v NUK pa s(m)o 
vse to vestno shranjevali in 
ohranili tudi za prihodnje rodove. 
Velika večina gradiva je iz Zbirke 
knjižničnega gradiva Slovencev v 
zamejstvu in po svetu.

Ko omenjate izseljenske knji-
ge, revije, dokumente, si ne 
morem kaj, da ne bi pomislil 
na svetopisemsko spoznanje: 
kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen. Pove-
dano drugače: publikacije, ki 
so kot prepovedana literatura 
pristali v razvpitem D fondu 
NUK, zdaj tvorijo jedro raz-
stave, ki pripoveduje o tem, 
kako smo dozorevali za lastno 
državnost. Kako morda tudi 
osebno doživljate ta »para-
doks«?

Zelo sem vesela, da je tako ime-
novani D fond previharil različne 
viharje in še vedno ostaja corpus 
separatum, kar pomeni, da lahko 
vso nekdaj prepovedano litera-
turo vidimo na enem mestu, 
na policah drugo zraven druge. 
Vesela sem tudi dejstva, da so se 
moji predhodniki knjižničarji že 
od vsega začetka zavedali, da med 
sloveniko (knjižnično gradivo v 
slovenskem jeziku, o Sloveniji in 
Slovencih, slovenskih avtorjev, 
slovenskih založb) spada tudi gra-
divo, ki nastaja zunaj meja naše 
dežele. V NUK je tako prihajala 
tudi prepovedana literatura, ki 
so jo shranili v posebnih prosto-
rih, dostop do nje pa je bil precej 
otežen. Vsa literatura, povezana 
s slovensko osamosvojitveno mi-
slijo, se je samo po sebi umevno 
znašla v D fondu. Svetopisemska 
primerjava z zavrženim ka-
mnom, ki je postal vogelni, je zelo 
na mestu. Premalo se zaveda-
mo, da so naši ljudje, ki so se ne 
vedno po svoji želji razkropili po 
svetu, negovali tisto, česar nam 
v domovini zelo in kronično pri-
manjkuje: domoljubja, ljubezni do 
slovenskega jezika in predanosti 
slovenstvu ter predvsem zaveda-
nja o pomembnosti dejstva, da 
imamo lastno državo.

Ljudje, ki jim dajete besede 
skozi razstavo, o samostojni 
Sloveniji seveda niso ne le 
sanjali, temveč so bili zanjo 
pripravljeni veliko narediti 
in se za to idejo tudi žrtvo-
vati. Katere osebnosti so pri 
tem najbolj izpostavljene?

Sanjali so v metaforičnem smislu, 
saj so vendar svoje sanje tudi 
udejanjali. Pisali so, predavali, 
razširjali misel o samostojni Slo-
veniji, za katero so verjeli, da se bo 
uresničila. Zagotovo razstava ne 
našteje vseh, ki so se zavzemali za 
slovensko neodvisnost, nekatere 
pa je nujno treba izpostaviti. Poleg 
Lamberta Ehrlicha, Cirila Žebota 
in Franceta Dolinarja, ki sem jih 

že omenila, so v »izseljenskem« 
delu predstavljeni še Ruda Jurčec 
(Argentina), Mirko Javornik (ZDA) 
in Franc Jeza (Italija), v »sloven-
skem« delu pa Jože Pučnik in 
France Bučar.

Eno izmed imen, ki ga z raz-
stavo iz temačnega obrobja 
postavljate v središčno luč, je 
torej tudi Franc Jeza. Razisko-
valec arhivov Igor Omerza 
zanj pravi, da bi prav on moral 
imeti ulico in spomenik v Lju-
bljani, ne pa kakšni na silo in 
mimo dejstev oklicani očetje 
slovenskega naroda. Kaj je pri 
tem človeku, ki ga je Udba po-

Vprašanje ste te dni najbrž 
slišali že večkrat, a ga velja 
ponoviti: Od kod res zanimiv 
in vabljiv naslov razstave?

Za naslov razstave o slovenski 
osamosvojitveni misli sem izbra-
la stavek, ki me je ob prebiranju 
in preučevanju gradiva najbolj 
nagovoril. Povezuje in na sku-
pen imenovalec umešča posa-
meznike in skupine, ki so skozi 
zgodovino razmišljali in delovali 
v smeri samostojne in neodvisne 
Slovenije. Njegov avtor profesor 
Oton Muhr, ki je na slovenskih 
gimnazijah v Trstu in Gorici 
poučeval latinščino in grščino, je 
v spominu dijakov ostal kot eden 
prvih razglaševalcev slovenske 
države. Ob prebiranju pričevanj o 
njem je pred mojimi očmi vstala 
podoba »učitelja slovenske domo-
vinske ljubezni. Dihala je iz vsakega 
njegovega namiga mimo strogo učne 
snovi, vodila pa je slej ko prej k vrhun-
skemu cilju, imenovanem slovenska 
država.« Tako je svojega profesorja 
latinščine opisal njegov nekdanji 
dijak, pokojni Saša Martelanc, 
Muhrove sanje pa so dale naslov 
naši razstavi.

Če za hip še ostaneva pri sa-
njah. V javnosti pogosto govo-
rimo o »tisočletnih sanjah« o 
slovenski samostojnosti. Vaša 
razstava sicer ne sega tisoč-
letje nazaj, temveč se začenja 
leta 1848. Zakaj prav takrat?

Slovenci smo narod z zgodovino. 
Povezovali smo se že pred tisoč 
leti v državi Karantaniji, v 16. 
stoletju nas je kot Slovence prvič 
označil in zapisal Primož Tru-
bar, v 18. stoletju je prevladalo 
prepričanje o enem, slovenskem 
narodu. Pomlad narodov leta 1848 
pa je prinesla prvi jasno izražen 

in zapisan korak k ideji ene, 
skupne entitete vseh pripadnikov 
slovenskega naroda. Politični 
program Zedinjena Slovenija, 
ki ga je oblikoval celovški stolni 
kaplan Matija Majar Ziljski in ga 
objavil v Kmetijskih in rokodelskih 
novicah, je namesto razdrobljeno-
sti na dežele Koroško, Kranjsko, 
Štajersko in Primorsko zah-
teval skupno kraljevino 
Slovenijo v okviru Av-
strijskega cesarstva 
in enakopravnost 
slovenskega jezika v 
javnosti.

Prva izrecna omemba 
samostojne slovenske 
države je iz leta 1941, pove-
zana pa je z imenom dr. Lam-
berta Ehrlicha. Morda bo to 
pri kom izzvalo začudenje, saj 
nam je prevladujoče zgodovi-
nopisje o njem skušalo vcepiti 
podobo likvidacije vrednega 
izdajalca, ne pa nosilca drža-
votvorne misli. Če vas malce 
izzivam: Ali ni takšno razbija-
nje predsodkov povezano tudi 
z določenimi tveganji, morda 
celo z očitki t. i. revizionizma?

Če začnem z zadnjim delom vaše-
ga vprašanja: zdi se mi, da očitki 
o revizionizmu vedno pridejo od 
tistih, ki česa ne marajo slišati 
oziroma slišano ne sodi v njihov 
miselni svet in predstave, ki ga 
o tem svetu imajo. Zgodovina 
je veda, ki se z novimi odkritji 
dokumentov, dejstev, materialnih 
virov … kar naprej revidira in se 
tudi mora revidirati. Zgodovino 
sestavljajo dogodki, ki stojijo v 
prostoru in času, interpretiramo 
jih na različne načine. Pomembno 
pa je, da pri tem upoštevamo vsa 
znana dejstva, vire in dokumen-

Kakšen je bil razvoj osamosvojitvene misli od pomladi narodov leta 
1848 do rojstva samostojne in neodvisne Republike Slovenije leta 1991?

Konec decembra so v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) pripravili spletno razstavo, ki pred 
obiskovalce razgrne pregled slovenske osamosvojitvene misli; z njo, kot so zapisali razstavi na 
pot, »predstavljamo spomin naših osamosvojitvenih teženj in aktivnosti, ki so del bogate pisne 
kulturne dediščine in spomina našega naroda«. Na virtualni sprehod po razstavi z naslovom 
»Sanje imajo to čudno lastnost, da se včasih uresničijo« vabimo skozi pogovor z njeno avtorico 
Heleno Janežič, skrbnico zbirke knjižničnega gradiva Slovencev v zamejstvu in po svetu.

1941.
leta je prvič jasno zapi-
sana misel o samostoj-

ni Sloveniji

Misel o saMostojni slovenski 
državi se je rodila iz želje po 

slovenski deMokratizaciji in 
pluralizaciji.
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imenovala »Separatist«, tako 
posebnega, da na svoj način 
izstopa iz galerije likov vaše 
razstave?

Ne bi se mogla bolj strinjati z 
Igorjem Omerzo, da bi prav Franc 
Jeza v Ljubljani zaslužil ulico in 
spomenik. Bil je neomajen v svoji 
veri v neodvisno Slovenijo in je v 
številnih publikacijah – večino je 
izdal v samozaložbi – osvetljeval 
prednosti in nujnosti lastne drža-
ve v svobodi. Leta 1948 je prebe-
gnil v Italijo, Udba mu je ves čas 
sledila in na različne načine želela 
»pasivizirati« njegovo delovanje. 
Kritično misel o Jugoslaviji je 
začel razvijati konec 50. let, v 60. 
letih pa je prevzel odločilno vlogo 
znotraj independističnega gibanja 
v Trstu. V 60. je organiziral velike 
propagandne akcije z letaki, ki so 
Slovence pozivali, naj se trudijo za 
neodvisnost in samostojnost Slo-
venije. Letake je natisnil na lastne 
stroške in jih ob koncih tedna, 
ko so Slovenci prihajali v Trst, 
zatikal za brisalce jugoslovan-
skih avtomobilov s slovenskimi 
registrskimi tablicami. Neomajno 
je izražal svoje misli v prid celotne 
narodne skupnosti, vendar nikoli 
v sovražnem tonu in žaljivo do 
oseb. Pokopan je v kraški zemlji, 
svojci pa so na nagrobnik vklesali 
njegove besede: »Slovenija mora 
postati dežela svobodnih in vedrih 
ljudi. Če to nismo mogli biti mi, ljudje 
starejše generacije, naj postanejo to 
nove, mlade slovenske generacije. 
Neodvisno in demokratično Slovenijo 
hočemo ustvariti predvsem zanje.«

Jeza je torej sanjal o demo-
kratični Sloveniji … Ali je 
mogoče iz vaše razstave dobiti 
odgovor tudi na vprašanje, 
v kolikšni meri je misel o 
samostojni slovenski državi 
hkrati ali celo najprej misel o 
slovenski demokratizaciji in 
pluralizaciji?

Sprehod skozi 150 let naše zgodo-
vine govori, da se je misel o samo-
stojni slovenski državi rodila iz 
želje po slovenski demokratizaciji 
in pluralizaciji. Nekako je iz nje 
dozorela. Želela bi izpostaviti tudi 
dejstvo, da se je slovenska osamo-
svojitvena misel kalila skozi zapi-
sano besedo in politiko in ne skozi 
silo. Med redko izjemo poskusa 
uporabe sile pri uveljavljanju ideje 
o samostojnosti lahko štejemo 
le diverzantsko skupino Janeza 
Topliška, ki pa jo je Udba že v kali 
onemogočila.

Do kdaj bo razstava na ogled? 
Ali v NUK v jubilejnem letu 
slovenske državnosti pri-
pravljate še kakšen podoben 
projekt?

Razstava je na spletnem naslovu 
www.nuk.uni-lj.si/Plebiscit na ogled 
od 23. decembra 2020, ko smo 
obeležili 30. obletnico plebiscita za 
samostojnost in neodvisnost, tam 
bo tudi trajno dostopna.

Rezultat plebiscita nas je 
nedvoumno pripeljal do nastan-
ka samostojne Slovenije, kar 
bomo v jubilejnem, 30. letu naše 
državnosti obeležili tudi v NUK. 
Iščemo možnosti za postavitev te 
iste razstave še v fizični obliki, v 
pripravi je tudi knjižica o pregle-
du slovenske osamosvojitvene 
misli. S Slovenskim etnografskim 
muzejem pa sodelujemo pri pro-
jektu Vtisi 30, katerega rezultat bo 
razstava, posvečena osebnim spo-
minom posameznikov – Slovenk 
in Slovencev v izseljenstvu na čas 
slovenske osamosvojitve.

Bogomir Štefanič
bogomir.stefanic@druzina.si

V SloVeNiJi sta v začetku 90. let potekala procesa osamosvajanja in 
demokratizacije. Prvi je bil uspešno zaključen, drugi pa ne. Ljudje, ki 
so v bivšem sistemu zasedali pomembne položaje, zasedajo pomemb-
ne položaje tudi kasneje. Zato so danes na mnogih odgovornih mestih 
ljudje, ki si neodvisne in demokratične Slovenije niso želeli, in njihovi 
nasledniki. Zato mnoge v teoriji neodvisne ustanove v praksi niso ne-
odvisne. Zato je narobe prav in prav je narobe. Zato je resnica laž in laž 
je resnica. Zato ob skrajno levih vladah ni protestov in medijskih kritik, 
ob sredinski vladi pa je vse narobe.

ČASNiK.Si /kolumnist Simon Kravanja

lUStrAciJe ni bilo … jasne obsodbe prejšnjega režima pa tudi ne. na 
moje presenečanje so par let po padcu realsocializma postkomunistič-
ni levičarji že delili naokrog moralne nauke. Vključno s tistimi, ki so v 
prejšnjem sistemu igrali pomembno vlogo in so ga branili (skoraj) do 
konca. V Italiji so bili (post)komunisti v defenzivi, ker so zagovarjali 
propadlo idejo komunizma kljub temu, da so sami spoštovali pravila 
parlamentarne demokracije. V Sloveniji pa so se postkomunisti vedli 
kot moralni zmagovalci padca berlinskega zidu.

PortAl PlUS /kolumnist andrej Capobianco

Ker Slovenija ni v resnici, zlasti ne v ekonomskem, zato tudi ne v poli-
tičnem in civilnodružbenem smislu, naredila neke resne diskuntinuite-
te s prejšnjim režimom, je v sistemih in podsistemih slovenske države 
ostala tista stara elita, ki se reproducira in vleče niti na svoj način, ki 
niso v skladu z vladavino prava. na način, ki je pogosto arbitraren in ni 
v korist dela za skupno dobro državljank in državljanov.

tV SloVeNiJA – oddaja Intervju /pravnik dr. Matej avbelj

 > žebljico na glavico

PrVI LISt doKuMenta Sloven-
Ski problem, KI ga hranI nuK.

doLInar je brošuro Sloven-
Ska državna miSel IZdaL Leta 
1948 V begunSKeM taborIšču 
V šPItaLu Pod PSeVdonIMoM 
Peter LeVIčnIK.

naSLoVnICa KnjIge CIrILa 
Žebota, KI je bILa V SLoVenIjI 
tudI uradno PrePoVedana.

gLaSILo StraŽarjeV naša vez 
IZ toronta.

gLaSILo SlovenSka pot je IZ-
hajaLo V buenoS aIreSu Med 
LetI 1953 In 1966.

KondICIjo SLoVenSKe oSaMo-
SVojItVene MISLI So PoMagaLI 
VZdrŽeVatI študijSki dnevi 
draga, KI jIh Že od Leta 1966 na 
Pobudo ProfeSorja joŽeta Pe-
terLIna organIZIra društVo 
SLoVenSKIh IZobraŽenCeV IZ 
trSta.

LetaK, KI ga je franC jeZa šIrIL 
Med SLoVenSKIMI obISKo-
VaLCI trSta, PošILjaL Pa jIh je 
tudI na raZLIčne naSLoVe V 
SLoVenIjo.

naSLoVnICa ZnaMenIte  
57. šteVILKe nove revije, KI je 
IZšLa Leta 1987 In PrIneSLa 
PrISPeVKe Za SLoVenSKI naCIo-
naLnI PrograM.

N a porajajoči se mehki totalitarizem v ZDA, ne zelo druga-
čen od trdega komunističnega totalitarizma, so krščan-
skega pisca Roda Dreherja opozorili emigranti iz Evrope, 
ki so imeli izkušnje z življenjem za železno zaveso. V ZDA 

danes naprednjaki (progressives), kjer imajo oblast, poskušajo mar-
ginalizirati vsakogar, ki zagovarja tradicionalne krščanske vredno-
te, in omalovažujejo ustavno pravico do verske svobode. Vodstva 
tehnoloških korporacij vzpostavljajo »nadzorniški kapitalizem« 
(surveillance capitalism), cenzurirajo mnenja, s katerimi se ne stri-
njajo, in izrivajo po njihovem neprimerne osebe iz javne debate. 
Tako kot v trdem, komunističnem totalitarizmu so prvi na udaru 
izobraženci. »Narobe misleči« visokošolski učitelji imajo težave pri 
napredovanju, »nazadnjaškim piscem« založniki zavračajo objave, 
premalo napredni uredniki nimajo kariernih možnosti.

V svoji najbolj znani knjigi Benediktova možnost (Benedict Op-
tion) Dreher zagovarja, da je mogoče živeti pristno krščansko ži-
vljenje le, če se izoliramo od post-krščanskega barbarizma in vzpo-
stavimo dinamično krščansko proti-kulturo. V najnovejši knji gi o 
mehkem totalitarizmu Ne živite v lažeh (Live Not by Lies) sicer ne iz-
reče, da izolacija ni mogoča, a se to razume samo na sebi, ko za zgled 
postavi velikane krščanskega protikomunističnega odporništva: 
Tomislava Kolakovića, Aleksandra Solženicina, Vaclava Bendo, 
Aleksandra Ogorodnikova in Jerzya Popieluszka. Po teh zgledih 
kristjan ne more biti konformist, ki bi se zaradi potrošniškega udo-
bja izogibal trpljenju, zavzeti se mora za resnico in pravico.

Dreher si verjetno ni predstavljal, da bo del njegovih zloveščih 
napovedi dobil pospešek ob osebi, ki je sam ni cenil: ob kmalu biv-
šem predsedniku ZDA Trumpu. Dominantne internetne korpo-
racije so izkoristile nerede ob zadnjem Trumpovem zborovanju 
v Washingtonu, da so mu trajno preprečile dostop do družbenih 
omrežij ter da onemogočajo delovanje tistim socialnim mrežam, 
ki še servisirajo Trumpa in njegove podpornike.

Da so ukrepi vzradostili dediče slovenskih komunističnih zlo-
čincev, ne preseneča. Ko so se po gospodarskem kolapsu komu-
nizma znašli na napačni strani zgodovine, si sedaj domišljajo, da 
so kršitelji svobode izražanja po novem dobri fantje. Preseneča 
pa, da molčijo številni izobraženci na obeh straneh oceana, ki se 
razglašajo za svobodomislece in liberalce. K sreči ne vsi. Angela 
Merkel je odločno obsodila, da se za nedoločen čas arbitrarno ome-
ji svobodo govora komurkoli. Svobodo govora po njenem lahko 
omeji le sodišče na osnovi zakona. Podobno samopašno cenzuro 
zavrača najbolj znani ruski disident današnjega časa Aleksej Na-
valny. ZDA so dvakrat reševale Evropo pred totalitarizmom, morda 
bodo tokrat potrebovale pomoč iz Evrope.

Novi, mehki 
totalitarizem

 > na prepihu
MAteJ KoVAČ
javnost@druzina.si


