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UVODNIK
Novim obletnicam naproti …
Pred vami je letošnja prva številka spletnega časopisa Glas domovine. Zunaj je vreme že pomladno,
drevesa cvetijo in ptice žvrgolijo, kar nas ponese nazaj v pomladne mesece konec 80. let prejšnjega
stoletja, ko se je rojevala slovenska pomlad.
V začetku leta je minilo 25 let, odkar sta sveti sedež in evropska skupnost priznala samostojno
Slovenijo. Nekatera mednarodna priznanja smo sicer prejeli že v letu 1991, večina pa je sledila v prvi
polovici leta 1992. Mednarodno priznanje Slovenije je sklepno dejanje osamosvojitvenega procesa. S
tem je Demos izpolnil predvolilni program do zadnje pike.
V februarju smo se spomnili 30. obletnice izida 57. števlke Nove revije, ki je s seboj prinašala
Prispevke za slovenski nacionalni program. Ravno ta besedila 16 intelektualcev so bila podlaga za
oblikovanje Demosovega programa osamosvojitve. V 57. številki so bile izražene težnje po samostojni
poti Slovenije. VSO je ta dogodek obeležil z okroglo mizo s takratnima urednikoma in piscema
prispevkov, dr. Dimitrijem Ruplom in Nikom Grafenauerjem. V muzeju slovenske osamosvojitve pa
smo postavili tudi razstavo z naslovom »Zadeva 57«, ki obravnava vsebino izdaje Ampak – Zadeva
57. Gre za zbornik prispevkov in odzivov javnosti – zlasti političnega vodstva – na izid 57. številke
Nove revije. Kakor so nasprotovali takratnim intelektualnim zapisom, so (povečini isti) kasneje
nasprotovali tudi realizaciji osamosvojitve Slovenije.
V marcu smo se spomnili 85-letnice rojstva očeta demokratične Slovenije, dr. Jožeta Pučnika, ki se
nam je vtisnil v spomin z znamenitimi besedami ob plebiscitu 23. 12. 1990: »Jugoslavije ni več. Zdaj
gre za Slovenijo.«, in kadar kaj ni šlo po načrtu: »Gremo naprej!«.
Poleg obletnic boste v tokratni številki našli še reportaže o dogajanju v VSO v prvem tromesečju ter
prispevek o slovenskem grboslovju. Ne pozabimo, da je 7. aprila 1848 slovenski domoljub – študent
Lovro Toman – s somišljeniki prvič javno razvil slovensko trobojnico. Več o tem pa v naslednji
številki.
Prijetno branje!

Uredništvo Glas domovine
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Ob obletnici rojstva Jožeta Pučnika
Foto: osebni arhiv Vere Ban
Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici se
je 9. marca 1932 rodil dr. Jože
Pučnik, slovenski politik in sociolog,
ki si je aktivno prizadeval za izpeljavo vseh
potrebnih korakov, ki so na koncu pripeljali do
osamosvojitve leta 1991 in tako odigral eno
najpomembnejših vlog v času slovenskega
osamosvajanja..

V

Kot najstnik je v srednješolskem glasilu
Iskanja objavil nekaj kritičnih prispevkov,
zato so mu prepovedali opravljati zaključni
izpit. Brez njega mu je bila pot na univerzo
zaprta, zato je odšel na služenje v

Jugoslovansko ljudsko armado. Po
opravljenem služenju je zaključni izpit
uspešno opravil in se vpisal na ljubljansko
Filozofsko fakulteto, kjer je leta 1858
diplomiral iz sociologije in primerjalne
književnosti.
Tudi v času študentskih let je ostajal
kritičen do kulturne politike v Jugoslaviji.
V Reviji 57 je objavil nekaj kritičnih
člankov, v katerih je odkrito kritiziral
gospodarsko politiko komunističnega
režima.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
Leta 1958 so ga aretirali zaradi
"spodkopavanja socialistične ureditve".
Sojenje je trajalo le nekaj ur, obsojen pa je
bil na devet let zapora. Po petih letih je bil
izpuščen in skoraj nemudoma zopet začel
objavljati, tokrat v reviji Perspektive, kjer
je jasno izražal svoje nasprotovanje
režimu. Nekateri so bili mnenja, da naj bi
ta stroga obsodba služila kot primer za

ustrahovanje, s katerim so pripadniki
takratnega režima poskušali zatreti dejanja
intelektualcev. A učinek je bil obraten –
Pučnik je slovenskim disidentskim
intelektualcem postal idol, o čemer še
danes pričajo nekatera literarna dela –
Pučniku sta posvečeni Smoletova drama
Antigona in Kozakova igra Afera.

Po letu 1966 je emigriral v Nemčijo.
Ljubljanska univerza mu ni želela izdati
dokumentov o diplomiranju, zato se je tam
ponovno vpisal na dodiplomski študij,
diplomiral in kasneje tudi doktoriral iz
sociologije ter filozofije.

Socialdemokratske zveze Slovenije. Leta
1990 je bil izbran za voditelja
Demokratične
Opozicije
Slovenije
(DEMOS). Ta koalicija je pod Pučnikovim
vodstvom
zmagala
na
prvih
večstrankarskih volitvah v Sloveniji po 2.
svetovni vojni, v vladi pa je zavzel mesto
podpredsednika.

Leta 1989 se je vrnil v Slovenijo in postal
predsednik novoustanovljene opozicijske
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
C

Kot DEMOS-ov vodja in podpredsednik
vlade je sodeloval pri osamosvajanju
države in pripravi ter izvedbi plebiscita. Po
osamosvojitvi in vseh mednarodnih
priznanjih samostojne Slovenije je
ugotovil, da je med strankami preveč
napetosti, zato je sprožil postopek
razpustitve DEMOS-a in ustanovil
socialdemokratsko stranko. Po letu 1992 je
iz stranke odstopil in vodenje prepustil
Janezu Janši. Ostal je poslanec v državnem

zboru, ob koncu mandata leta 1996 pa se je
iz politike dokončno umaknil. Ostal je
častni član socialdemokratske stranke
Slovenije (kasnejše SDS).
11. 1. 2003 je v Nemčiji umrl. Pokopan je
v svojem domačem kraju, Črešnjevcu pri
Slovenski Bistrici. Posmrtno, leta 2006, je
prejel red za izredne zasluge Republike
Slovenije. Leta 2007 pa so letališče Brnik
uradno preimenovali v Letališče Jožeta
Pučnika.
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
C

»Neodtuljiva pravica vsakega naroda
je, da je suveren, da si organizira svojo
samostojno državo in da oboje brani
proti
vsem
velikoideološkim
in
velikodržavnim posegom. Pri tem je
popolnoma vseeno, ali gre pri
ideologijah za črno, rdečo ali zeleno
internacionalo in pri velikodržavnosti
za germanizem, panslavizem ali pa za
jugoslovanstvo.«
(NR, str. 140)

»Slovenci smo v svoji kratki politični
zgodovini imeli vedno opraviti s
politiki, ki so vse preradi pozabljali, da
so v prvi vrsti politiki slovenskega
naroda in da je njihova prekleta
dolžnost skrbeti predvsem za interese
slovenskega naroda.
…Morda bo jutri boljše.«
(NR, str. 143)
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
C
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ZAPISI OSAMOSVOJITELJEV
C

Vir: arhiv VSO Koroška
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DOGAJALO SE JE

KAPLJA NA VEDRU – film o škofu dr. Jožefu
Smeju na Senovem

V

petek, 3. februarja 2017, je bil v
župnišču na Senovem predvajan nov
slovenski dokumentarno-igrani film o
škofu Smeju z naslovom Kaplja na vedru.
Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki
Združenja
za
vrednote
slovenske
osamosvojitve Krško - Kostanjevica na Krki s
predsednico VSO Posavje mag. Martino
Prevejšek. Gostitelj večera je bil duhovnik
Janez Turinek, član VSO Krško - Kostanjevica
na Krki.
Film o škofu dr. Jožefu Smeju, ki bo letos 15.
februarja praznoval svoj 95. rojstni dan,
prikazuje njegovo življenje, delo in njegovo
bogato osebnost. Poleg škofovske službe se je
ukvarjal z znanstvenoraziskovalnim in

literarnim delom, pri čemer se je posvečal
predvsem raziskavam kulturne in slovstvene
zgodovine Prekmurja, prekmurskega jezika,
književnosti in politike. Označimo ga lahko
kot velikega ustvarjalca, domoljuba in
duhovno velikega človeka.
Po ogledu filma sta spregovorila tudi njegova
ustvarjalca, režiser David Sipoš in izvršna
producentka Jolanda Pinterič. Predstavila sta
nastajanja filma in svoje pozitivno doživljanje
Prekmurja, dobrote in odprtosti prekmurskih
ljudi ter poseben občutke, ki se v človeku
vzbudijo, ko je v stiku z duhovno veličino
škofa dr. Jožefa Smeja.
Foto in tekst: VSO Posavje
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DOGAJALO SE JE
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
četrtek, 9. februarja, je v prostorih
Muzeja slovenske osamosvojitve v
Ljubljani potekala prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku, obeležitvi
obletnice smrti našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. Uvodoma je navzoče
pozdravil predsednik Združenja VSO Aleš
Hojs, osrednji govornik na prireditvi pa je bil
predsednik Območnega odbora Združenja
VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica
Matjaž Lulik. V umetniškem programu sta z
ljubezensko pesmijo in domoljubnimi recitali
Prešernove poezije nastopila učenka solo petja
Glasbene šole Sevnica Sara Praznik ter
dramski igralec in pesnik Tone Kuntner.
Prireditev je povezovala članica predsedstva
Združenja VSO Martina Prevejšek.

V

Leta 1991 je bil Slovenski kulturni dan oz.
Prešernov dan uradno razglašen tudi za dela
prost dan, kar je dvignilo nekaj prahu češ da bi
to pomenilo banaliziranje dneva, posvečenega

kulturi. Kot posledica tega se je obeleževanje
tudi obletnice pesnikovega rojstva, 3.
decembra,
kar
je
postal
nekakšen
»alternativni« praznik. Danes se praznujeta
oba, kljub temu da je samo 8. februar razglašen
za državni praznik. Praznujejo ga tudi Slovenci
na Koroškem, v Italiji in drugod.
Na predvečer praznika, 7. februarja, se na
osrednji državni proslavi tradicionalno
podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade
Prešernovega sklada, najvišje priznanje za
kulturne dosežke.
Ob tem dnevu se spomnimo tudi Poezij, zbirke
izbranih vrhunskih Prešernovih pesmi, med
katerimi je tudi Zdravljica, slovensko državno
himno, ki jo objavljamo v nadaljevanju. G.
Tone Kuntner pa je za ta večer izbral tudi
nekaj domoljubnih odlomkov iz Prešernovega
opusa.
Foto: arhiv VSO
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DOGAJALO SE JE
SONETNI VENEC (7/14)
Obdajale so utrjene jih skale,
ko nekdaj Orfejovih strun glasove,
ki so jim ljudstva Tracije surove
krog Hema, Ródope bile se vdale.
De bi nebesa milost nam skazale!
otajat Kranja našega sinove,
njih in Slovencov vseh okrog rodove,
z domačmi pesmam' Orfeja poslale!
De bi nam sŕca vnel za čast dežele,
med nami potolažil razprtije,
in spet zedinil rod Slovenšne cele!
De b' od sladkôte njega poezije
potihnil ves prepir, bile vesele
viharjov jeznih mrzle domačije!
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DOGAJALO SE JE

SONETNI VENEC (8/14)
Viharjov jeznih mrzle domačije
bile pokrajne naše so, kar, Samo!
tvoj duh je zginil, kar nad tvojo jamo
pozabljeno od vnukov veter brije.
Oblóžile očetov razprtije
s Pipínovim so jarmam sužno ramo
od tod samó krvavi punt poznamo,
boj Vitovca in ropanje Turčíje.
Minuli sreče so in slave časi,
ker vredne dela niso jih budile,
omólknili so pesem sladki glási.
Kar niso jih zatrle časov sile,
kar raste rož na mladem nam Parnasi,
izdíhljeji, solzé so jih redile.

18
Glas domovine – 11/IV – 20. 4. 2017

DOGAJALO SE JE
SONETNI VENEC (9/14)
Izdíhljeji, solzé so jih redile
s Parnasa mojga rožice pričjoče:
solzé 'z ljubezni so do tebe vroče,
iz domovinske so ljubezni lile.
Skeleče misli, de Slovenec mile
ne ljubi matere, vanj upajoče,
de tebe zame vneti ni mogoče,
z bridkostjo so srcé mi napolnile.
Željé rodile so prehrepeneče,
de s tvojim moje bi ime slovelo,
domače pesmi milo se glaseče;
željé, de zbudil bi Slovenšno célo,
de bi vrnili k nam se časi sreče,
jim moč so dale rasti neveselo.

19
Glas domovine – 11/IV – 20. 4. 2017

DOGAJALO SE JE
ELEGIJA SVOJIM ROJAKAM
Zemlja kranjska, draga mati!
kdaj bo utihnil najin jok?
Al’ kdéj bova vídla vstati,
bratov jaz, ti čast otrók?
Glej, kak’ ljubi sreča tebe,
ti drží odprt svoj rog,
Kranjc! ozrì se okrog sebe,
njé darí štej krog in krog!
Skrite štej gorá zaklade,
zméri pólje tí ravnín,
paš bogatih zelenjade,
štej domove ti dolin;
in po cestah štej vozóve,
in po trgih štej druhal,
štej, ki nosi jih čolnóve
Save in Ljubljance val;
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DOGAJALO SE JE
naše čvrste štej junake,
milih deklic cvet poglej,
uma bistrega rojake
z mano štej ino povej:
kaj de čast očetov glása
nima v pesmah starih dnóv,
kaj de v zgodbah zdanj’ga časa
brati slave ni sinóv?
V sedem gričih je prebival
volk, in jastreb tankovíd,
ko je že Navpórt umival
več sto lét Emone zid.
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DOGAJALO SE JE
Kaj de tuj’c ne vé od mesta,
ko de tu meglè je dom,
ko de skozi pelje cesta
tje, kjer val morjá se lom’?
Kaj de vedno še zakriva
zêmljo našo temna noč,
kaj de slave ljubezniva
zarja Kranjcam ne napóč’?
Itaka ni b’la bogata
žita, vina, kónj, ljudí,
tesna, majhena, gorata,
vènder davno že sloví,
ker jo ljubil je do smrti,
vsak ji sin ostal je zvest,
mimo Itake vse čŕti,
kar Odísej vidi mést.
Krajnc, ti le dobička išeš,
bratov svojih ni ti mar,
kar ti bereš, kar ti pišeš,
more dati gótov d’nar!
Kar ni tuje, zaničuješ,
starih šeg se zgublja sled,
pevcov svojih ne spoštuješ,
za dežele čast si led! —
Tiho pesem! — bolečine
ne razglašaj naših ran,
če nečast te naša gine,
dómu, Kranjc moj, zvest postan’!

(Pesmi so vzete iz spletne izdaje Prešernovih Poezij: http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp, 3. 2.
2017)
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DOGAJALO SE JE
Nagovor Matjaža Lulika, predsednika VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig,
Brezovica na proslavi ob kulturnem dnevu, 9. 2. 2017
b neki razstavi v moji službi je po
koncu vodstva pristopil k meni
varnostnik iz ene od bivših
jugoslovanskih
republik
in
poskušal
modrovati: »Slovenci niste toliko vojaški
narod, kot ste kulturni«. Odgovoril sem: »Res
je, da nam kultura veliko pomeni, a v zadnji
vojni smo zmagali!«

O

Tale zgodba nam nakazuje dve lastnosti, s
katerimi se je slovenski narod izkazal v bližnji
zgodovini: 1. Slovenci imamo do kulture
poseben odnos. 2. Slovenci smo lahko odlični
vojaki, če se tako odločimo. V vojnah 20.
stoletja smo bili v ozemeljskem smislu vedno
zmagovalci. In zdaj pride na vrsto žalostni del:
na političnem parketu so bili možje prevečkrat
sloni v trgovini s porcelanom. Res je, da so po
bitki vsi generali pametni, toda po prvi
svetovni vojni bi zadostoval preudaren pogled
na jezikovno karto in dejstva bi bila na dlani.
Avstrijci, tisti nemško govoreči, so nam bili
pripravljeni odstopiti boroveljski sodni okoliš,
toda v Ljubljani so z referendumom, katerega
za nas ugoden razplet je bil iluzoren, postavili
koroške kraje z večinskim slovenskim
prebivalstvom na kocko. Prav tako so zelo
neodločno podpirali generala Maistra, ki je
imel pogumno in drzno vojaško iniciativo. Le
nekaj mesecev pred vzpostavitvijo rapalske
meje je bila posneta fotografija, na kateri
takratni župan Ivan Tavčar v Codroipu, ki je
oddaljen 60 km od današnje meje, spremlja
mimohod 2. gorskega strelskega polka, takrat
naše vojske. A ko je antanta prebila fronto in
prodrla v notranjost naših dežel, je bil Svetozar
Borojević pripravljen ponovno zavzeti Trst in
Gorico. Tudi tega vrlega moža niso podprli.
Beograd ni bil pretirano zainteresiran za naše
kraje, saj ni šlo za njihove interese.
Nato je sledilo tragično obdobje za naš narod:
fašizem je na ozemlju, ki ga je po prvi svetovni
vojni zavzela italijanska država, preganjal
nekaj najbolj temeljnega, kar pripada
narodu, to je materni jezik. Takrat se je zopet
pokazala ljubezen do slovenske kulture: ljudje
so tvegali življenja za svetinjo, ki se je gradila

stoletja, to je naš narod. Pod krinko gasilskih
društev in verskega življenja so Primorci gojili
slovensko pesem in pisano besedo, duhovniki
so poleg pastirskega dela gojili duha bl.
Slomška, ki je dejal: dolžni smo spoštovati
svoj jezik! Poleg vsega je skupina izrednih
mož ustanovila organizacijo TIGR, ki je s
svojo odločnostjo poslala v Rim ultimativno
sporočilo: Slovenci ne bomo klonili! Ali se
lahko veliko narodov pohvali s tako vojaško
drznostjo
in
ljubeznijo
do
svojega
naroda? To obdobje zopet pričuje o tem, da
smo Slovenci lahko odlični vojaki!
Ko nadaljujemo časovni lok v obdobje II. sv.
vojne, vsakega resnega domoljuba navdajajo
mešani občutki. Komaj so se zacelile rane iz
prejšnje vojne, že je začela divjati nad našo
deželo nevihta ne dveh, temveč treh
totalitarnih režimov … Kar nekaj desetletji
smo poslušali mite o borbi proti okupatorju, ki
je bila v veliki meri krinka za komunistično
revolucijo. Samo na Notranjskem so komunisti
pred ustanovitvijo katerekoli vaške straže ubili
več ljudi, večinoma domoljubov, ki so skrbeli
za versko življenje in ljudem z gospodarsko
uspešnostjo dajali delo, pobili več Slovencev,
kot jih je bilo umorjenih med obema vojnama
zaradi fašizma. Na Štajerskem je partija pred
napadom nacistične Nemčije na Sovjetsko
zvezo zaradi pakta Hitler - Stalin prepovedala
vsak upor. In tudi kasneje: vsakdo, ki je želel
organizirati obrambo izven okrilja komunistov,
je bil umorjen! Vsak umor človeka je žalosten,
a najbolj tisti, ko brat ubije brata … Leta 1945
zato ne moremo govoriti o osvoboditvi, saj
smo okupirali same sebe. Sledila so desetletja
gospodarske neuspešnosti, zatiranja svobode
mišljenja, govora in pisane besede ter
krščanskih korenin, ki so bile nepogrešljivo
vpletene v tkivo slovenskega naroda …

Konec 80. let prejšnjega stoletja je večina
Slovencev rekla: dovolj je tega! Zakaj smo l.
1991 poprijeli za orožje in s tem tvegali
življenja? Zaradi naše kulture! Takrat smo
spoznali, da se lahko naša dediščina in
nadaljnja ustvarjalnost ohranita in razcvetita le
24
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v samostojni državi. In takrat je nekaj
pogumnih, sposobnih in vrlih ljudi spoznalo
resnično naravo zveri, vzrejene od krvi
mučenikov in nacionaliziranih, tj. nakradenih,
tovarn. Spoznali so, da se marksistična
buržoazija, ki je imela zaslombo v takratni, vse
prej kot ljudski armadi, zlepa ne bo želela
odpovedati svojim privilegijem. Proces
osamosvojitve se je začel z besedami, ki so jih
na glas izrekli in zapisali kulturniki: Slovenci
potrebujemo svojo samostojno državo! Ne
le to. Sporočilo 57. številke NR je bilo med
drugim: Slovenci potrebujemo parlament in
demokracijo! Svetla točka tega obdobja je bila
enotnost in kirurška natančnost, da smo lahko
osamosvojitev izpeljali pravno neoporečno in
učinkovito. Poudariti velja, da je novo nastala
slovenska država takrat ponudila roko vsem
njenim prebivalcem, ne glede na versko ali
nacionalno ozadje. In še nekaj velja poudariti,
kar se premalokrat pove: srčni podporniki
osamosvojitve so bili takrat pripadniki
pomladnih strank in pa naša diaspora v
Argentini (ter seveda v ZDA, Kanadi, dr.
Ljubo Sirc na primer VB itd.). To pa je bilo
boleče za sile kontinuitete! Medtem ko sta
Janez Janša in Tone Krkovič nevarno tvegala
življenji za dobrobit našega naroda, je kasnejši
obrambni minister R. Jaklič podpisoval izjavo
za demilitarizacijo Slovenije …
Spoštovani prisotni, ne pozabimo: skrajna
levica (če zmerna sploh obstaja?) je neverjetno
militantna takrat, ko gre za komunistično
revolucijo, in neverjetno
gandijevskopacifistična takrat, ko je treba braniti svojo
dediščino, svojo kulturo, svoj narod, celo svoje
telo …
Žal vemo, kako se je nadaljevala pot
samostojne Slovenije. Svojim vzvodom moči
se sile kontinuitete niso odpovedale. Doživeli
smo mnogo, premnogo divjega lastninjenja,
medijskih manipulacij, laži, norčevanja iz
pravne države, kar pomeni kršenja človekovih
pravic. Preveč je bilo tega! Toda tukaj smo
zbrani ljudje, ki nam domovina nekaj pomeni!
Naj nam te slabe stvari ne odvzamejo poguma,
saj smo v razmerah, ki so nam bile na
razpolago, dosegli ogromno, skoraj nemogoče.

Pred nami je mnogo nalog, zato ni časa za
počitek. Slovenski narod moramo ozavestiti,
da bo spoštoval svojo vojsko, ki je pravzaprav
tudi del naše kulture! Rodilo se bo še mnogo
naših otrok. Njim smo dolžni že od ranih dni z
zgledom privzgojiti ljubezen do jezika, likovne
umetnosti, običajev, bontona, vsega, kar se je
tu oblikovalo skozi stoletja. Zato večkrat
ugasnimo televizijo, vzemimo naše otroke v
naročje in jim preberimo kaj iz knjig,
čeprav to po celem dnevu zahteva napor.
Odpovejmo se čemu drugemu in jih vpišimo v
glasbene šole, da bodo tudi s pesmijo opevali
našo domovino! Če želimo stabilno družbo,
potrebujemo
izobražene
ljudi, to pomeni
stabilno šolstvo! In ne pozabimo naših
policistov in vojakov, ki skrbijo za našo
varnost in red. Prizadevajmo si, da bodo imeli
boljšo opremo in plače! Dalje: ukvarjajmo se s
tem, kako graditi infrastrukturo, ceste, šole,
knjižnice, in ne s tem, kako naj otrokom v
imenu človekovih pravic (gre seveda za
zlorabo) odvzamemo bodisi mater bodisi
očeta! Predvsem pa: zavedajmo se, da država
smo mi in če država financira umetnika, smo
mi njegov delodajalec. Nismo dolžni
financirati tiste dejavnosti, ki se ima za
umetnost, ko žali slovenske vrednote,
slovensko državo in krščanstvo! Naj jih v
demokraciji, ki jo imamo zaradi domoljubov, v
skladu s svobodo govora podpirajo iz svojih
žepov tisti, ki to hočejo. Ampak mi tega nismo
dolžni! To ni kulturni boj, ampak zdrava
pamet. Imejmo toliko samozavesti, da rečemo
večkrat bobu bob in jo uporabimo!
Mi pa, ki smo tukaj zbrani: obiščimo kdaj
strelišče, pustimo se podučiti od inštruktorjev
in vsake toliko vadimo rokovanje z orožjem,
saj je to del splošne izobrazbe vsakega
treznega človeka!
In za zaključek: vsak domoljub je dolžan
ljubiti svoj narod, zato svojih bratov in sester v
krvi ne sme mučiti s predolgimi govori!
Spoštovane gospe in gospodje, uživajte naprej
v kulturnem programu ter razstavi!

Matjaž Lulik
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VSO Posavje na ogledu državnega zbora, celic
UDBE in Muzeja slovenske osamosvojitve
Tekst in foto: VSO Posavje

V

ponedeljek, 20. februarja 2017, smo se člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve
pokrajinskega odbora Posavje odpravili na ekskurzijo v Ljubljano.

Dopoldne smo si pod strokovnim vodenjem ogledali Državni zbor Republike Slovenije,
spoznali zgodovino njegovega nastanka in gradnje. Ogledali smo si avlo s stensko poslikavo Slavka
Pengova, ki nas popelje skozi zgodovino slovenskega naroda, ter veliko dvorano, v kateri potekajo
seje Državnega zbora.
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Sledil je ogled celic Udbe v sosednji zgradbi parlamenta na Beethovnovi 3, kjer nas je sprejela ga.
Marta Keršič iz Študijskega centra za narodno spravo. Skozi zgodbe obsojenih političnih nasprotnikov
režima nam je opisala delovanje tajne politične policije Udba, ki je imela v tej zgradbi politični zapor.
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Zatem smo se dobro okrepčali v znameniti Gostilni Šestica.

Za konec smo si ogledali še Muzej slovenske osamosvojitve, v katerem nas je vodička popeljala skozi
zgodovinsko obdobje osamosvajanja Slovenije.
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»Zadeva 57« - Prispevki slovenskih intelektualcev k
osamosvojitvi
Foto: arhiv VSO in Robert Fojkar
V sredo, 22. februarja 2017, je ob 30. obletnici 57. številke Nove revije Združenje za vrednote
slovenske osamosvojitve (VSO) v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve v Ljubljani pripravilo
razstavo in okroglo mizo "Zadeva 57", Prispevki slovenskih intelektualcev k osamosvojitvi.
Uvodoma je prisotne pozdravil predsednik VSO, Aleš Hojs.
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Na okrogli mizi, ki jo je povezoval zgodovinar mag. Jurij Pavel Emeršič sta sodelovala glavni in
odgovorni urednik Nove revije ter pisca prispevkov za slovenski nacionalni program dr. Dimitrij
Rupel in Niko Grafenauer. Gosta sta orisala takratne razmere, današnji pogled na takratno analizo
stanja slovenske družbe znotraj Jugoslavije ter pritiski, ki so se vrstili na urednika po izdaji 57.
številke. Grafenauer se spominja, da je že sama Nova revija dosegla jugoslovansko pozornost in
pozornost partije, vprašanje pa je, kako to, da so izid 57. številke sploh dopustili. Prispevki za
slovenski nacionalni program, ki so bili objavljeni v 57. številki Nove revije so zastavili nacionalni
program, ki ga je podedoval Demos in je bil izhodišče za osamosvojitev Slovenije.
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Okrogli mizi je sledila otvoritev razstave »Zadeva 57«, ki govori o nasprotovanju zoper 57. številko
Nove revije. Sedem let kasneje, so bili v reviji Ampak – Zadeva 57 zbrani zapisi in objave, ki so se
norčevali iz avtorjev in vsebine 57. številke Nove revije.
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Nekaj citatov iz revije Ampak – Zadeva 57, zbornika prispevkov in odzivov javnosti – zlasti
političnega vodstva – na izid 57. številke Nove revije.

»Slovenski izgnanci, ki so odšli po letu
petinštirideset, pa so to državo –
Jugoslavijo s Slovenijo v njej – hoteli,
vendar so hoteli drugačno. Država,
kakršna je nastala po njihovem porazu,
je bila komunistična. Sovražili so jo in
ona je sovražila njih. Državo so izgubili,
a še z večjo močjo so se oprijeli
domovine. Mati – Domovina – Bog.«
(Drago Jančar, Slovenski eksil)

»Zares: kako je mogoče, da v kakem
narodu beseda sprava ne pomeni
prijateljstva, bratstva in ljubezni,
ampak ravno nasprotno, najbolj
zavrženo politično psovko? Kako je
mogoče, da kak narod domovino ljubi
zmeraj s črnim gnevom v duši? Kako je
mogoče, da kak narod, ne da bi trenil z
očesom, dovoli, da se mu razseli po
svetu 600.000 njegovih ljudi? Kako je
mogoče, da iz leta v leto mirno
ugotavlja asimilacijo tisočev in tisočev
na svojem obrobju? Da ga do dna ne
pretrese samomorilska groza, ki se vsak
dan dogaja v njegovih vrstah?

»Očitno je, da opisane krizne družbene
razmere, ki so sicer del splošnega
socialnega dogajanja v Evropi, a jih
vendarle močno zaznamuje tudi zelo
specifičen položaj Slovencev kot naroda
brez prave zgodovinske retrospektive in
zelo nerazvidne nacionalne prespektive,
na moč negativno vplivajo na samo-zavest
Slovencev, torej na njihovo eksistencialno
moralo, ki se nenehoma iznakazuje v
moralizem, s tem pa v temelju prizadeva
tudi tako imenovano kvaliteto življenja.
Hkrati je seveda treba vedeti, da Slovenci
kljub
vsemu
nismo
le
žrtev
makrozgodovinskih razmerij, kakršna nam
določajo naš majavi nacionalni položaj in
z njim vred tisto socialno resničnost, ki jo
je Dušan Pirjevec v svoji razpravi
Vprašanje naroda (Vprašanje o poeziji.
Vprašanje naroda, 1978) označil kot
realiteto blokiranega socio-nacionalnega
gibanja, pač pa ob vseh zunanjih pritiskih
tudi sami nenehoma generiramo takšno
socialnopolitično degradirano stanje.«
(Niko Grafenauer, Oblike slovenskega
samomora)

Ob vsem tem je lahko brezbrižen le
globoko notranje nesvoboden narod. In
tu so korenine slovesnskega eksila.«
(Drago Jančar, Slovenski eksil)
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Nekaj o grboslovju - heraldiki
Za uvod – povsem na kratko.

- Na

visoki in ozki brvi
Menim, da je prav, da se ob 25-letnici, ki
smo jo praznovali v lanskem letu, zazremo tudi
v področje slovenske (državne in upravne)
simbolike, kamor sodi vsa heraldika
(grboslovje) in emblemografija (znakoslovje).
Eno izmed težav predstavlja tudi pomanjkljivo
slovensko izrazoslovje, če ga le primerjamo z
onimi v sosednjih kulturah. Razlogov za to je
več: eni so zgodovinski, saj smo bili v
preteklosti dolgo pod avstrijskimi oblastmi in
nas je tako tudi v kulturi heraldike obvladovala
nemščina. V novoveškem zatonu viteških
časov se je mnogo izrazov pozabilo. Po koncu
prve svetovne vojne smo z izstopom iz
srednjeevropskega kulturnega okolja vstopili v
južnoevropsko (balkansko). Tedanja SHS in
kasnejša Kraljevina Jugoslavija sta dušili
osamosvajanje slovenske kulture. Med drugim
je bila prepovedana celo uporaba slovenske,
torej nekoč kranjske, štajerske in primorske
heraldike, kakor tudi uporaba slovenskih
narodnih barv (zastavoslovja) v obliki
slovenske narodne zastave. Po drugi svetovni
vojni je bila sprememba v tem, da smo
slovenske narodne barve sicer lahko
uporabljali na zastavi tedanje naše socialistične
republike, vendar z obvezno ideološko oznako,
rdečo zvezdo. Šele leta 1966 je bila v Sloveniji
pod tedanjo ZKPOS (Zveza kulturno
prosvetnih organizacij) izvedena prva razstava
lokalne heraldike v Jugoslaviji nasploh in še to
v okvirju narodne ornamentike (DELO, Stanka
Godnič). V SRS smo lahko uporabljali le t. i.
republiški grb (Slika 1- A), ki je bil, kot
simboli ostalih jugo republik, izdelan po
tedanjem sovjetskem vzoru. V primerjavi z
drugimi (socialističnimi) »grbi« lahko rečemo,
da je bil simpatičen (barvit, lep) ter splošno
sprejemljiv.
(Po dolgi blodnji čez divjo hosto, te ta kaj
lahko privede na izhodišče tvoje poti.)

slovenskega poimenovanja. Tako je tudi v
semiotiki, vedi o znamenjih, kamor lahko
štejemo tako heraldiko kot emblemografijo. Za
lažje razumevanje sledečih tekstov povemo, da
v Sloveniji znake, izdelane po grboslovnih
pravilih, imenujemo grbi, znake, izdelane
izven teh pravil, torej po svobodnih
oblikovalskih zakonitostih, pa emblemi. Prve,
za izdelavo zelo zahtevne, izdelujejo heraldiki,
druge pa oblikovalci in arhitekti. Med obema
zvrstema znakoslovja so velike pojmovne
razlike. Medtem ko so po njunih likovnih in
slikovnih videzih te razlike mnogokrat komaj
zaznavne, ju po medsebojnem videzu lahko
razlikuje samo izkušen heraldik – grboslovec,
običajni emblemograf pa največkrat ne. Ker se
obe vedi v svojem ustvarjanju poslužujeta tudi
zoologije in botanike, lahko njuno razlikovanje
primerjamo z zoološko razliko med zajcem in
kuncem, ki sta po zunanjem videzu skoraj
enaka, v zoološki stvarnosti pa sta to dve
različni živali. Podoben primer se nam kaže
tudi v botaniki, na primer lipa in lipovec, ki ju
po videzu komaj razlikujemo, v stvarnosti pa
sta to dve različni drevesi.
V Sloveniji nimamo rešenega prvega
temeljnega vprašanja, ali naj našo državo
predstavlja grb ali nek emblem, splošni simbol,
navadni znak? Ker sicer govorimo in pišemo le
o grbu, menim, da velja odločitev za grb in nek
splošni znak. Dejansko pa ne vodimo
državnega grba, temveč državni emblem. Kot
zagovornik zgodovine se te manj znane
problematike lotevam iz heraldičnega in ne

Ali grb ali emblem? – Kaj je eno in kaj
drugo?
Pomembna pomanjkljivost slovenskega
izrazoslovja je v tem, da v tu obdelovanih
vedah za mnoge pojme in tudi znake nimamo
SLIKA 1-A
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emblemografskega vidika.

S samostojno državo tudi začetki
slovenske heraldike.
Vzcvet osamosvojitvene lipe.
Po osamosvojitvi v začetku devetdesetih let
je naša kultura, ki obravnava simboliko,
oživela. Sicer s težavami, a je zadihala. Že v
začetku junija 1991 je Delo objavilo sestavek,
ki je opozarjal na to, da se osamosvajamo,
nimamo pa še nikakršne lastne državne
simbolike.
Takoj po junijski vojni smo ustanovili prvo
vseslovensko heraldično genealoško in
veksilološko (torej grboslovno, rodoslovno in
zastavoslovno) društvo Slovenski ščit, od leta
1997 dalje imenovano Heraldica Slovenica. Na
teh področjih smo se trudili (po zgledu
srednjevropskih kultur), za Slovenijo urediti
tako, da bi nas občinska, pokrajinska in
državna simbolika kar najprimernejše in
strokovno neoporečno predstavljala same pred
seboj, obenem pa tudi pred svetovno javnostjo.
Seveda bi morali to izvajati na način, ki ga ta
kulturni svet še po osemstoletni tradiciji
razume, sprejema in neguje.
Oblasti so nam šle na roko, kajti
potrebovale so naše znanje. Na tem področju je
z razumevanjem tedanjega stanja mnogo
pripomogel tedanji notranji minister Igor
Bavčar s svojo ekipo sodelavcev. Vsaj nekaj
let smo te teme v naše medije lahko pisali in
risali tako, da so se naša občinstva seznanjala z
vso to tematiko. Velika zahvala gre tedanjemu
županu Ljubljane Jožetu Strgarju, ki je našemu
društvu pomagal, kjer je le mogel. Sicer pa
tedaj o tej vedi (snovi, tvarini) mnogi, tudi na
odgovornih
mestih,
razen
nekakšnega
poljudnega znanja, niso imeli nobenega
strokovno utemeljenega in sprejemljivega
vedenja. Saj ga niso imeli kje dobiti, kajti tisto,
kar je na voljo v različnih enciklopedijah,
zadošča komaj za temeljna imenovanja v
heraldiki kot vedi. Toda ta dobrovoljnost
oblasti (medijev) do dela na državni simboliki
je začela v letu 1997 nekako kopneti, kar je
uspešno dušilo tudi naša prizadevanja.

Slovensko ljudstvo »demokratično
izbira svoj »grb«.
Pri tedanjem iskanju slovenske državne
simbolike sem s kar petimi grbi tudi sam
aktivno sodeloval, zato so mi razmere poznane.
Na javnem natečaju za državni simbol je bila

predložena množica vsakovrstnih simbolov,
med njimi tudi nepopolen predlog za grb, sicer
idejno delo kiparja Pogačnika. Po sestavi
znaka je bilo videti, da se avtor sicer
spogleduje s heraldiko, ki pa ji strokovno ni
kos. Toda dr. F. Bučar je strokovno komisijo
razpustil in samovoljno izbral prav tisti
osnutek s samo dvema barvama. To potrjuje v
tedanji komisiji prisoten odličen oblikovalec
Dane Petek (sicer tesni sodelavec žal že
pokojnega M. Licula), ki pove, da jih je gesta
predsednika tedanje slovenske skupščine
nemalo začudila. Vsak ugovor bi bil zaman. –
Slika 2 A . Da je bil ta »že sprejeti izdelek še
sprejemljiv« kot državni simbol, je zasluga
zgodovinarja,
sfragistika
(srednjeveško
pečatoslovje) dr. Boža Otorepca iz SAZU, ki je
kot poznavalec temeljev heraldike zahteval, da
mora simbol vsebovati vsaj vse tri slovenske
barve, torej tudi rdečo. Ker te na že izbrano
podobo ni bilo moč kam vkomponirati, so obe
borduri ščitovih stranic obarvali rdeče. Tako
nastali »grb« stilistično ne sodi v
srednjevropsko, temveč v ibersko heraldiko.
Po strokovnih merilih »državni grb« tudi
sicer ostaja na ravni splošnega emblema. Ko
sem dr. F. Bučarja kasneje vprašal, čemu tako
zanikrna rešitev državnega simbola nove
države, se je izgovarjal na pomanjkanje časa,
kar pa sploh ne drži. Ker je enako ravnal pri
kasnejši izbiri državne zastave, sem mnenja, da
je šlo za osebno avtokratstvo. – Slika 2 B.
(Cvetoča lipa ni zdržala zamaha Krpanove
mesarice.)

SLIKA 2-A in 2-B

Grb kot primarni simbol države
Slovenije
Po še ne uzakonjenih heraldičnih merilih
ima naš državni simbol naslednje (heraldične)
pomanjkljivosti: oblika ščita ne sodi v nobeno
zvrst heraldično priznanih ščitov in ga ni moč
39
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vstaviti v nobeno umetnostno zgodovinsko
obdobje. To, da je v preteklih umetnostno
zgodovinskih časih obstajala tudi takšna
oblika, seveda dejstva ne opravičuje, kajti v
srednjeveških časih je bil vsak ščit unikatni
izdelek. Torej je bilo ščitov vsaj sto tisoče in
več. Grb mora biti upodobljen po heraldično
normiranih atributih zato, da ga je mogoče
blazonirati. »Blazoniranje« pomeni grb
heraldično strokovno, na čim krajši, vendar
jasen način opisati tako, da njegov »opis«
omogoča heraldično upodobitev vsepovsod in
v vsakem času. V tem pa je izvedljiva njegova
pravna zaščita v posebnem heraldičnem pravu,
kjer ima torej blazon pravno konotacijo.
Za primer blazon švicarskega grba; grški križ
na rdečem ščitu, oziroma hrvaški; petkratni
rdeči karo na srebrnem ščitu.
Heraldična umetnost ima svoje atribute
normirane, kar pomeni, da ne more vsaka
ideja, torej tudi kot predmet, nastopati v grbu
kot atribut. Praviloma mora biti naš odnos do
grba zelo podoben odnosu do osebe pred nami.
Ker lik Triglava sploh ni heraldični atribut, ga
kot takšnega heraldični leksikoni nikoli niso
akceptirali (sprejeli). Tja ni sodil zato, ker ga
ni moč blazonirati. V heraldiki so znani
različni »trizobi«, vendar z enako visokimi
vrhovi (»zobmi«). Edina izjema evropske
heraldike v tem smislu je eden izmed grbov
pruske knežje rodbine Lobkoviz, ki je podoben
grbu s Triglavom. Našega ne moremo
blazonirati, ker konice nimajo enakih nagibov,
niti nimajo enako visokih konic, vrhov. Opisna
formulacija »nekoliko« (višji), seveda ni
sprejemljiva, ker ni ekzaktna, ne pove natanko,
koliko je to. Ta pomanjkljivost onemogoča
uvrstitev tega simbola v heraldiko.
Velika večina držav na svetu se želi svetu
predstavljati s svojo zgodovino, torej
ponazoriti, kako globoke korenine ima njihova
kultura. Slovenci imamo najmanj osem stoletij
(heraldične) zgodovine, s katero pa se (še)
nismo sposobni uspešno predstavljati svetu.
Pravega reda ni v državni simboliki, ni ga v
Slovenski vojski, sodstvu in policiji, v
priznanjih, odlikovanjih,itd. Vsi navedeni bi
morali specifičnost svoje simbolike utemeljiti
v primarnem državnem simbolu. Primarnih
državnih simbolov, grba in zastave, takšnih,
kot so, ni mogoče pravno ustrezno uzakoniti
zato, ker niso strokovno niti projektirani niti
izdelani. – (Slika 2 A in 2 B)

(Barvitemu metulju ni uspelo vzleteti iz
bubinega oklepa.)

Stroka je (tudi uradno) izvršila
svoje poslanstvo.
Izvoljene oblasti pa lastno istovetnost tajijo.
Pred leti smo v okrilju Ministrstva za kulturo
in v okviru Arhiva RS ustanovili posebno
strokovno komisijo za heraldično, veksilološko
in sigilografsko vedo, katere naloga je bila
izdelati slovenski kulturi primerna in
sprejemljiva strokovna izhodišča, predvidena
za
temelj
HVS registra
(Heraldični
veksilološki in sigiolografski register RS).
Komisijo je vodil dr. Vladimir Žumer, celoto
pa je sestavljalo osem priznanih strokovnjakov
za posamezne navedene vede, pomembne za
utemeljitev vseh treh imenovanih področij. Ko
je bilo delo odgovorno pripravljeno za
predložitev našemu parlamentu in objavljeno
na spletni strani Arhiva RS, je tedanji direktor
dr. Matevž Košir akcijo neutemeljeno prekinil,
komisijo pa razpustil. Kmalu za tem je bil
direktor sicer zamenjan, akcija pa tudi pod
novim vodstvom dr. Matičem ni bila izvedena.
Tedanja ministrica za kulturo Majda Širca
predloga komisije ni predstavila parlamentu in
tako je dovršeno delo naše komisije ostalo brez
želenega in pričakovanega rezultata, kakor je
še danes.
(Skratka nog nismo uspeli izvleči iz prelestne –
močvare.)

Rogača iz soseske ne moremo
udomačiti.
Sicer pa ga niti ne potrebujemo. – Slika 3 A
V iskanju najprimernejšega državnega
simbola pred 25. leti so se mnogi pri
nas
navduševali
nad
malo
znanim
karantanskim simbolom, črnim panterjem. Iz
karantanske zgodovine ga je izkopal dr. Joško
Šavli (ekonomist) in se trudil dokazati, da je to
nekaj našega, slovenskega. V tedanjem zanosu
lastne države so mnogi začeli propagirati ta
davni simbol. Za splošno uporabo so ga dali
izrisati arh. Darku Useniku, ki o kakšnih
heraldičnih zakonitostih ni vedel nič. Podoba
panterja, takšna kot je, ne sodi v nobeno od
heraldičnih umetnostno zgodovinskih obdobij.
Razlog za črno barvo panterja je v njegovi
sfragistični (pečatoslovni) osnovi, saj splošni
pečati niso imeli druge barve, razen barve
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SLIKA – 3A
srednjem veku pa največkrat kar črne.
Premalo je znano, da ta črni panter v
tedanji Karantaniji še ni imel pomena
»državnega simbola« Karantanije, saj tedaj
držav in državnih simbolov v današnjem
smislu sploh še ni bilo. Države, podobne
sedanjim, so se začele razvijati šele po
francoski revoluciji leta 1789. Prave
Karantanije že zdavnaj ni bilo (od 7. do zač.
11. stol.), ko se je heraldično obdobje z grbi,
približno sredi 12. stoletja (1150), šele začelo.
Kasnejši karantanski knezi so bili germanskega
(nemškega) rodu in panter je bil njihov osebni
plemiški grb. Po tedanjih srednjeveških
zakonitostih so z osebnim grbom uradno ščitili
svoje ozemeljske posesti, kar je Karantanija
(plemenska skupnost!) tudi bila. Karantanijo, v
nekaterih obdobjih kar obširno in močno
plemensko skupnost zelo raznorodnih ljudstev,
je združeval knez. Odtod kneževina z
osrednjim sedežem v Pragi. Le manjši del
karantanskega obsega je bil poseljen z
ljudstvom slovenskega porekla. – Slika 3 B

Srednjeevropske zgodovinske vede črnega
panterja sicer štejejo (tudi) za karantanskega,
vendar kot enega izmed mnogih tedanjih
starogermanskih simbolov in ne kot izvirno
slovenskega. Pri dokazovanju izvirnih temeljev
naše narodne samobitnosti se lahko naslanjamo
le na zgodovinsko dokazna gradiva, tista, ki jih
evropska kultura priznava. Sicer si ustvarjamo
medvedjo uslugo. Da to velja tudi za
prisvajanje simbola črnega panterja, so me
opozorili priznani evropski zgodovinarji,
udeleženci nekaterih mednarodnih strokovnih
kongresov.
(Divji rogač otepa z rogovi in zabada s parklji.)

Orel, ugledna ptica, kroži še vedno
visoko.
Močna frankovska (bavarska) plemiška
rodbina Andechs je v 13. stoletju pridobila v
last velika posestva na današnjem slovenskem
ozemlju. Celoto teh ozemelj so ti gospodje
imenovali za Kranjsko in jo označevali s
svojim grbom - rdečim orlom na srebrnem belem ščitu. To je bil prvi zgodovinsko in
mednarodno pravno priznan simbol te
podalpske dežele, ki je kot kasnejša Dežela
Kranjska obsegala zahodni del današnje
Slovenije. - Slika 4 A Andechška rodbina je
odšla v zgodovino, nasledila jo je knežja
rodbina Babenberških, ki pa se je že sredi 13.
stoletja poslovila za vedno. Njihovo kranjsko
posest so za več kot 650 let nasledili
Habsburžani . Še po Meranski rodbini
podedovane (enake) grbe dežele Tirolske in
pokrajine Kranjske so za inkorporacijo teh
posesti naredili tako, da so rdečega orla v grbu
pustili deželi Tirolski, za inkorporacijo
Kranjske pa so le to uredili v deželo, ji sicer
pustili v grbu orla, vendar pa so po heraldični
normi njegovo rdečo barvo zamenjali za njej

SLIKA – 4A
SLIKA - 3B

41
Glas domovine – 11/IV – 20. 4. 2017

sledečo, modro. To je veljalo za salomonsko
rešitev zadeve, saj bi Habsburžani tedaj svoji
Kranjski lahko v grb postavili svojega rdečega
leva. Tako ima slovenska dežela Kranjska svoj
zgodovinski, priznan simbol že od začetka 12.
stoletja s tem, da so mu Habsburžani sredi 13.
stoletja zamenjali rdečo barvo z modro. Dežela
Kranjska ima svoj lasten grb, modrega orla na
srebrnem-belem ščitu že več kot 650 let. –
Slika 5 A

slovenska narodna barva modra. - Slika 6 A
in Slika 6 B. Če upoštevamo starost tega,
sicer kranjskega, simbola, lahko Kranjci (sicer
tudi sinonim za Slovence) že skoraj osem
stoletij (od 13. stol. dalje) identificiramo naše
slovenstvo v srcu Evrope. Po istem simbolu pa
imamo od 1849 naprej ne samo kranjske,
temveč tudi slovenske narodne barve, belo
modro in rdečo. Z modro barvo kot temeljno
slovensko narodno barvo pa tudi odstopamo od
našega srednjeevropskega prostora, kajti
narodna barva naših sosed Italije in Madžarske
je zelena (na belem), narodna barva dveh
drugih sosed, Avstrije in Hrvaške, pa rdeča (na
belem). Po modrem Triglavu pa imamo modro

Toda rdeči in modri orel sta bila v črnem
odtisu – enaka. Za razlikovanje so kranjskemu
orlu v 14. stoletju dodali prsno predpono, ki so
jo okrasili z belo-rdečim šahiranim vzorcem. –
Slika 5 B
barvo približno sedemdeset let, od tega le 25
let na mednarodnem polju. – Kljub vsemu pa
Slovenijo ločujejo od srednje Evrope strme
stene Alp z ostrimi vrhovi.

Po karantanskem panterju bi bila
psevdoslovenska narodna barva črna (na
belem) in v zastavi vsaj ena od barv - črna
(pravzaprav nemška narodna barva). Po
sprejetju kranjskega modrega orla za osnovo
slovenskim narodnim barvam (1849) je
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Nekoč v višine pregnan orel motri
svojo domovino
Naj povemo tudi to, da je kljub množici
heraldičnih orlov (nemški, avstrijski, poljski,
furlanski, moravski…), ki se med seboj seveda
razlikujejo, naš kranjski modri orel praktično
edinstveni simbol v svetovni heraldiki. Kot
takšen je odlična osnova za simbol slovenske
države, kakršen je bil že predstavljen s
kompletnim elaboratom za oblikovanje novega
»logotipa« (merili so na nov grb) in novega
slogana Slovenije leta 2006. Temu izhodišču
pa se sami Slovenci bolestno izogibamo zaradi
neke pretekle lokalne politike. Če se ozremo
po Slovaški ali Hrvaški opazimo, da sta imeli
obe v času druge svetovne vojne (pod
nacizmom) iste državne simbole, kot jih imata
danes, pa se njuni državljani ob to sploh ne
obregajo. Tudi v tem smislu ostajamo Slovenci
pred evropsko zgodovinarsko in heraldično
srenjo nerazumljeni. Na vprašanje, če naj v
slovenski kulturi negujemo zgodovinska
izročila (tudi kulturo semiotike), lahko
odgovori vsak kulturno osveščen posameznik
sam.
Modri orel iznad Triglava bo nekoč pristal na
(že od davnine) svojih tleh.
Slika 7 A, Slika 7 B, Slika 7 C, Slika 7 D.

Vprašanje lahko dopolnimo s podobnimi
podvprašanji: ali bi lahko živeli brez glasbene
kulture (narodna glasba, koncerti, opera …)?
Ali bi lahko živeli brez upodabljajoče kulture
(slikarstvo, kiparstvo, galerije …)?
Zagotovo pa je imel dr. Josip Vidmar prav:
Slovenci se lahko v svetu uveljavljamo in
obstanemo le z lastno kulturo (ne z vojsko ali
ekonomijo). Ni pa povedal, da je temelj

obstoja izvirna ljubezen do domovine, tista

ljubezen, ki jo premnogi naši lahkomiselno ali
pa brezvestno utapljajo v bodisi zgodovinskih,
bodisi v modernih naplavinah strupene in
moreče brezbrižnosti.

Prepričan sem, da bi brez spoštovanja,
negovanja in nadgradnje vsega, kar smo v več
kot tisočletju na svoji zemlji ustvarili in
dosegli s kulturo, ostajali nerazumljeni,
neprepričljivi, neznani. Le naši kulturi zvestim
in vestnim (brezekstremnim) Slovencem smo
lahko hvaležni za to, da smo prebrodili neurja
in poplave brezumno navrženih, uničujočih
ideoloških, političnih in ekonomskih zablod, ki
niso bile nujno, še manj ne obhodno potrebno
zlo, preživeli, obstali in še vedno ohranjamo
svoj jezik. Globoke rane lahko celimo le z
lastno požrtvovalnostjo in še to ob zavedanju,
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da neizbrisne brazgotine le počasi odnaša čas
globoko v zgodovino.
150117 – Valt Jurečič, AIH
Članek je za Glas domovine prispeval Valt
Jurečič, heraldik in veksilolog, predsednik
heraldičnega in veksilološkega
društva
HEROLD Slovenija, član HGG ADLER

(Heraldische, Genealogische Gesellschaft
Adler) s sedežem na Dunaju, FIAV
(Federation International d´ Association
Vexillologique) s sedežem v Luksemburgu. Od
leta 1994 je tudi član AIH
(Academie
International d' Heraldique) v Parizu, kjer je s
tem nivojem strokovnosti in visokim
priznanjem iz celega sveta včlanjenih le 70
članov.
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