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UVODNIK
Spoštovani bralci in bralke spletnega časopisa Glas domovine!
Za nami je že več kot polovica koledarskega leta in pred nami je nova številka spletnega
časopisa Glas domovine, v kateri posebno mesto namenjamo 30. obletnici slovenske pomladi.
Gre za edinstveni čas v zgodovini slovenskega naroda, ko so se ljudje po več kot štirih
desetletjih začeli prebujati. Aretacija četverice JBTZ je v ljudeh sprožila odziv, na katerega
partijski vrh ni bil pripravljen. Ljudem je bilo v tistem trenutku dovolj tiranije, kršenja osnovnih
človekovih pravic, podrejanja tujemu gospodarju, zato so z zborovanji na ulicah prestolnice
zahtevali samostojno državo, spoštovanje človekovih pravic in demokratično ureditev države.
Vse to smo v treh letih dobili, tudi četverica JBTZ je bila, sicer šele po osamosvojitvi 1995.
leta, oproščena vseh obtožb, 30 let kasneje pa se zdi, da smo cilj dosegli prelahko…. Ni
navdušenja, ni proslavljanja tridesetletnice teh prelomnih dogodkov, ljudi je zajela močna
apatija do vsega, kar se ne tiče njih osebno. Zanimivo je tudi, da je tako začetek pomladi kot
letošnja tridesetletnica sovpadata s 120 in 150 letnico 1. slovenskega tabora, ki je potekal 1868
v Ljutomeru. Tako taborsko gibanje kakor aktivnosti Odbora za varstvo človekovih pravic sta
unikuma v zgodovini Slovenstva zaradi svoje mobilizacijske moči. Taborsko gibanje, še bolj
pa zborovanja v podporo četverici JBTZ, sta pokazatelja, da smo Slovenci močni le toliko,
kolikor smo med seboj povezani in složni. Individualistični stolp, ki si ga zidamo v višave,
nikomur ne koristi. Slovenija se je po tridesetih letih zopet znašla na točki, ko bo ključno, ali se
bomo znali povezati in zavzeti za boljši jutri in pokazati svojo moč raznim lobijem in skupinam,
ki jim vrednote slovenske osamosvojitve niso blizu.
Glas domovine je začel izhajati decembra 2013, z namenom, da širi glas domoljubja. V letu
2013 smo praznovali 25-letnico JBTZ. Letos Uredništvo spletnega časopisa praznuje peto leto
izhajanja. Veselimo se vsake številke, saj z vsako novo izdajo dodamo delček k poznavanju
slovenske zgodovine nastanka države. V počastitev 30-letnice slovenske pomladi in 5-letnice
izhajanja spletnega časopisa smo za vas pripravili jubilejno izdajo, posvečeno dogodkom, ki so
pred 30-imi leti pognali kolo demokratizacije in odločilno prispevali k osamosvojitvi Slovenije.
V jubilejni izdaji najdete oris časa slovenske pomladi, zgodovinska dejstva, arhiv slik iz tistega
obdobja, ki sta nam jih v uporabo izročila Janez Janša in dr. Božo Predalič, predstavitev knjige
Toneta Kuntnerja Zamrznjena pomlad, ki je izšla ob 30-letnici slovenske pomladi, reportažo o
dogodkih v počastitev 30-letnice slovenske pomladi, ki smo jih pripravili v VSO, ter izbrane
odlomke oz. pesmi iz zbirke Zamrznjena pomlad, ki z literarnega vidika osvetljujejo čas
demokratizacije Slovenije.

Prijetno branje!
Uredništvo Glas domovine

3
Glas domovine – 18/V – 29. 8. 2018

IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
30 let slovenske pomladi
letošnjem letu se spominjamo 30 letnice slovenske pomladi, obdobja, ki je pognalo
ljudi na ulice z zahtevo po demokratični Sloveniji. V času slovenske pomladi 19881991 so nastale prve politične stranke po II. svetovni vojni, izdan je bil politični
dokument Majniška deklaracija (1989), s katerim smo zahtevali samostojno Slovenijo,
izvoljena je bila Demosova vlada, ki je po 1991. letu postala osamosvojitvena vlada in še mnogo
drugih mejnikov bi našli v teh treh letih. Eden od teh je tudi proces proti četverici JBTZ.

V

Foto: arhiv VSO: Uvodna stran zbirke Zamrznjena pomlad z avtogramom avtorja
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
Aretacija četverice

A

retacija četverice sodi med najpomembnejše dogodke procesa slovenske
osamosvojitve. Aretacija je sprožila dolgo zadrževano energijo nezadovoljstva zaradi
slabih razmer v takratni državi Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ).
Proces proti četverici JBTZ
(kratica označuje začetnice
priimkov akterjev: Janša,
Borštner, Tasič, Zavrl) je bil
neke vrste katalizator, ki je
sprožil odzivnost slovenskega
naroda na krivice, ki so se
dogajale
po
celotni
Jugoslaviji. Slovenija je v
času Jugoslavije (1945-1991)
ekonomsko
in
duhovno
nazadovala.
Ekonomsko
gledano je bila Jugoslavija
prezadolžena, kajti svojih

Foto: Osebni arhiv Janeza Janše

dolgov ni bila sposobna več vračati. V nekdanji totalitarni državi so bile množično kršene tudi
temeljne človekove pravice, država pa je pod vplivom srbske hegemonije težila k centralizaciji.
Zborovanja na Roški cesti
v Ljubljani so pomenila
začetek masovnega gibanja
Slovencev, ki so si želeli
živeti v drugačni, bolj
demokratični
državi.
Nacionalno
zavest
Slovencev je sprožilo tudi
dejstvo, da je sojenje
civilistom pred vojaškim
sodiščem
potekalo
v
srbohrvaščini.
Slovenci
smo si preprosto želeli
živeti v normalni državi,
kjer se bodo upoštevale
človekove pravice. Tedanja Foto: Osebni arhiv Janeza Janše
komunistična oblast je
deloma zaradi dogajanja na Roški in aktivnosti Odbora za človekove pravice, deloma pa zaradi
pričetka demokratičnih sprememb v Evropi (padec Berlinskega zidu, padec Ceaucescujevega
režima,…) spoznala, da zgolj z represijo ne bo mogla več obvladovati ljudi. Zato je bila
pripravljena vsaj navidezno popustiti in je kasneje pristala na večstrankarske volitve.
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
J – B –T – Z
J

B

T

Z

Janša Janez

Borštner Ivan

Tasič David

novinar tednika Mladina,
ki je tedaj veljal za
oporečniški časopis.
Tednik je opozarjal tudi
na nepravilnosti in
privilegije Komunistične
partije (KP) in
Jugoslovanske ljudske
armade (JLA). Janša je bil
s svojim kritičnim
pisanjem že nekaj let trn v
peti vodstvu KP.

praporščak v službi
JLA, ki je
novinarjem
Mladine izročil
vojaški dokument,
iz katerega je bilo
razvidno, da je
tedanja oblast
pripravljala
represivne ukrepe v
državi.

novinar
tednika
Mladina

Zavrl
Franci
odgovorni
urednik
tednika
Mladine

Prikaz večjih zborovanj v podporo JBTZ

21. 6. 1988
Kongresni trg – zborovanja se je udeležilo 30. 000 ljudi
22. 7. 1988
Mostec – zborovanja se je udeležilo 15.000 ljudi
27. 7. 1988
Roška cesta – zborovanja se je udeležilo 8.000 ljudi
21. 11. 1988
Trg revolucije – zborovanja se je udeležilo 10.000 ljudi
8. 5. 1989
Kongresni trg – zborovanja se je udeležilo 20.000 ljudi
(Vir: Igor Omerza. JBTZ – Čas poprej in dnevi pozneje, 2013)
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
Uvod v aretacijo
e 27. aprila 1988 je »četica ljubljanskih udbovcev« Peter Prebil, Miran Frumen, Drago
Isajlovič, Samo Žorž in Brane Ferfolja vdrlo v objekt računalniškega podjetja Mikro Ada
in preiskalo prostor, še posebej pazljivo so preiskali pisalno mizo Janeza Janše, ki je bil
že več let trn v peti Komunistične partije in vrha JLA. (Omerza: JBTZ, 7). Iz prisluha
telefonskemu pogovoru med Francijem Zavrlom in Janezom Janšo so sklepali, da je Janez Janša
preko neke vojaške osebe dobil pomemben vojaški dokument, ki je vseboval podatke, da se v
državi pripravlja izredno stanje oziroma represija.

Ž

Dne 31.5.1988 ob 6.20 zjutraj je Služba državne varnosti (SDV) skupaj s kriminalisti najprej
opravila hišni preiskavo pri Janezu Janši na Gornjem trgu v Ljubljani, nato pa še v prostorih
Mikro Ade. Preiskava je potekala brez sodnega naloga, posneta pa je bila z videokamero, ki je
po letu 1990 skrivnostno izginila.
Istega dne sta bila aretirana Janez Janša in Ivan Borštner, nekaj dni kasneje, 4. junija, pa še
David Tasič. Glede na dogajanje je Franci Zavrl upravičeno predvideval, da bo naslednji na
vrsti, zato je poiskal izhod v sili na Psihiatriji v Polju ter se tako izognil zaporu.
Ljubljansko sodišče je 27. julija 1988 obsodilo Borštnerja na štiri leta, Tasiča na pet mesecev,
Janšo in Zavrla pa na leto in pol zapora. Obtoženi so bili izdaje vojaške skrivnosti.
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
Odbor za varstvo človekovih pravic
ri dni po aretaciji Janeza Janše je bil v
prostorih
tednika
Mladine
ustanovljen Odbor za varstvo pravic
Janeza Janše, ki se je 6. junija 1988
preimenoval v Odbor za varstvo človekovih
pravic. Odbor za varstvo človekovih pravic,
imenovan tudi Veliki ali Bavčarjev odbor, je
vodil Igor Bavčar.

T

Odboru je poleg številnih manjših dogodkov
uspelo organizirati pet množičnih zborovanj
v podporo Janši, Borštnerju, Tasiču in
Zavrlu. Od 3. maja 1988 do 4. avgusta 1989,
ko se beleži zadnji pristop, je Odbor pridobil
blizu 109.804 individualnih članov ter 1153
kolektivnih podpornikov. Skupno je imel
Odbor najmanj 200.000 podpornikov.
Odbor je podpiralo med 50-60%
prebivalstva, Zvezo komunistov pa le 8%.
(Omerza, JBTZ, 271)
Foto: Osebni arhiv Janeza Janše

Foto: osebni arhiv Janeza Janše
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
Zborovanja v podporo četverici
Protesti in zborovanje na Roški cesti v Ljubljani

S

ojenje je trajalo devet dni, od 18.
do 27. julija 1988. Ljudje so v
tem času množično prihajali
pred stavbo vojaškega sodišča na
Roški. Na zborovanja v podporo
četverici so ljudje prinašali cvetje,
transparente in deklamirali. Udeležba
je konstantno rasla in prehajala v
kritično maso, ki je rodila slovensko
pomlad. Ob izreku sodbe 27. 7. 1988,
ko je bila četverica JBTZ tudi
izpuščena iz pripora, se jih je zbralo
8.000. Roška cesta je postala rojstni
kraj slovenske pomladi in demokracije.

Foto: Osebni arhiv Boža Predaliča

Foto: Osebni arhiv dr. Boža Predaliča
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA
Zamrznjena pomlad
počastitev 30. letnice slovenske pomladi je bila pri založbi Karantanija, katere direktor
je David Tasič, eden od akterjev četverice JBTZ, izdana knjiga pesnika Toneta
Kuntnerja z naslovom Zamrznjena pomlad. Urednica nove pesniške zbirke Toneta
Kuntnerja, Viktorija Muha, je o zbirki dejala: »Naslov knjige Zamrznjena Pomlad je
prispodoba za osamosvojeno Slovenijo, ki je obstala, »zamrznila«, v primežu današnjega časa.
Slovenska Pomlad je za Kuntnerja najsvetlejše obdobje slovenske zgodovine, zato jo piše z
veliko začetnico.«

V

V knjigi je simbolično zbranih 30 pesmi, od Menartove Slovenske pomladi, do Prešernove
Elegije svojim rojakom. Kuntnerjevi verzi se prepletajo v dialog z odlomki del Ivana Cankarja.
Knjiga je prava izpoved ljubezni do domovine.
V nadaljevanju objavljamo izbor pesmi iz najnovejše pesniške zbirke pesnika in igralca,
predvsem pa velikega domoljuba, Toneta Kuntnerja.
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IZ KULTURNEGA HRAMA –JUBILEJNA IZDAJA
Janez Menart: Slovenska pomlad
Drevo slovenstva raste tisoč let
in zdaj prišla je vélika pomlad,
ko odcvetèl je hrepenenja cvet
in že zori svobode zlati sad.
Sad, ki zori, ni dar bogatih tal
in sončnih dni in blagega dežja.
Iz upanja pognal je sredi skal
in rastel iz skrbi in iz gorja.
In zdaj zori. In milostljivi Čas
je med sinovi našega rodu
vseh dob in let in dni določil nas
za zadnjo stražo svetega sadu,
da ga z drevesa tisočletnih nad
še zadnji hip nam ne ukrade tat.

Tone Kuntner in Janez Menart nazdravljata samostojni Sloveniji 1991. Foto: Osebni arhiv Toneta Kuntnerja
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IZ KULTURNEGA HRAMA – JUBILEJNA IZDAJA

Ivan Cankar: Lepa naša domovina
»Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli,
za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s
tisočerimi obrestmi!
Naša domovina je boj za prihodnost; ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in
najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo
vzrasla naša domovina: vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom.
Tedaj bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine, na suženjstvu
zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu, zasmeh pravici…«
(iz črtice Lepa naša domovina, 1909)

Ivan Borštner. Foto: Osebni arhiv Janeza Janše

Z besedami: »Jaz, bratje, pa vem za domovino! Spet ste mi pokazali zvezdno
pot do nje …«, je Ivan Borštner pozdravil zbrano množico na Roški cesti ob
izpustitvi iz zapora 27. 7. 1988.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Tone Kuntner: Pojem ti hvalnico
Pojem ti hvalnico, domovina,
kakor se tudi spodobi za sina,
ko mu tujina razjeda srce.
Rečem jim, ko me sprašujejo zate,
da si dežela srečnih ljudi,
kajti ne vem, če ni kdo med njimi,
ki ti pogubo in žalost želi,
rečem jim, da so obdelana polja,
da nam pšenica dvakrat zori
in da strastna življenjska volja

žene ljudi,
ljudi na zemlji,
ljudi pri strojih,
ljudi pri peresu,
rečem jim, da je svoboda, pravica
in rečem jim, da sem ponosen nate,
ker tebi enake dežele ni.
In ker te ljubim, domovina,
mi nikar ne zameri takih laži!

Foto: Osebni arhiv Janeza Janše
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Tone Kuntner: O tebi pojemo
O tebi pojemo in te slavimo,
ki s tabo cvetimo isto pomlad,
ko razsipavaš duh po pomladi,
da vsa dežela po tebi diši.
O tebi pojemo in te častimo,
ko te udarjajo divji vetrovi
in te klesti sovražen vihar,
ti krhka, lomljiva – lipa slovenska.
Tebi pojemo slavo in čast,
čeprav ne rodiš hranljivih sadov,
le cvetiš, ko cvetiš –
in nam pomagaš prestajati zime.
Tone Kuntner: Ni me sram
Ni me sram vzdihniti: o domovina,
ne sram izreči: slovenska Pomlad,
niti slovenska niti Pomlad.
Ni me sram reči: udejanjali sanje,
ne sram imenovati jih,
ki so jih sanjalo in udejanjali.
Ni me sram, da sem sanjal z njimi
in da sem bil zraven tiste dni,
ko smo sanje udejanjali.
Ni me sram zreti resnici v oči.
In tudi ne sram odkrito priznati,
da me resnica boli.
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IZ KULTURNEGA HRAMA
Tone Kuntner: Vsak more in mora
Vsak more in mora nekaj storiti,
da preživimo to dolgo zimo,
vsak nekaj zase in eden za drugega,
vsak v svoji hiši, na svojem pragu,
med polji, na cesti,
na skupnih poteh …
Zgodaj, prezgodaj je padel sneg,
hudó, prehudó je pritisnil mraz,
pregloboko nas je zamedlo.
Ne znajdemo se in ne najdemo se.
Daleč, predaleč smo
eden od drugega.
Vsak more in mora nekaj storiti.Jaz se bom trudil
zbuditi pomlad.
Tone Kuntner: Zgodil se je čudež
Zgodil se je čudež,
še pomnite, bratje,
prišlo odrešenje:
bratstvo med brati;
in z bratstvom pomlad
v vsa naša srca,
v vse naše hiše,
po vsej domovini
in zdomstvih sveta.
In spremenila
brezupnost v upanje!
A nismo zoreli in rasli, bratje,
s čudežem
tistih pomladnih dni!
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REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV
Združenje VSO je obeležilo 30 let slovenske pomladi
četrtek, 31. maja, je ob 30. obletnici
slovenske pomladi, 30. obletnici aretacije
JBTZ, 30. obletnici ustanovitve Odbora za
varstvo človekovih pravic v Muzeju VSO potekal
kulturno umetniški dogodek v počastitev
demokratičnih sprememb v procesu slovenske
osamosvojitve.

V

Uvodoma je navzoče pozdravila Viktorija Muha,
urednica nove pesniške zbirke Toneta Kuntnerja, ki
je izšla ob 30-letnici slovenske pomladi. Kulturni
dogodek so z verzi in umetniško besedo velikih
Slovencev Ivana Cankarja, Janeza Menarta in
Franceta Prešerna soustvarjali pesnik in domoljub
Tone Kuntner, dramski igralec Bine Matoh in
učenka mag. Martine Prevejšek na Glasbeni šoli
Sevnica Sara Praznik, ki nam je zapela nekaj
domoljubni pesmi in uglasbeno pesem Slovenska
pomlad.
Zaključno misel je podal David Tasič, eden izmed
četverice JBTZ: »Dolga pot do ozdravitve družbe se
začne pri posamezniku. Odmrznimo pomlad,
volimo pomlad!«
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REPORTAŽA ZADNJIH DOGODKOV
Na koncu je sledila zdravica Janši, Borštnerju, Tasiču in Zavrlu in naši domovini s pohorskim
sauvignonom, ki ga je ob obisku v Sloveniji leta 1996 pil sv. papež Janez Pavel II, ki je med
prvimi priznal Slovenijo.
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Izšla je osemnajsta številka spletne revije Glas domovine!
Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na
tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki
na povezavi (gumb spodaj).
V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO.
Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts
Twitter: @VSO_Slovenija

ISSN: 2350-4684
Glas domovine
Urednica: Simona Pavlič
Prelom: Goran Čule
Izdaja: Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zaloška 65, 1000 Ljubljana
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