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Bolj ko se je približeval konec vladavine Josipa Broza Tita, bolj je bilo čutiti, da 

Jugoslavija po njem, kljub vsem javnim zaklinjanjem, ne bo ostala takšna, kakršno so si 

zamišljali teoretiki samoupravnega socializma in zagovorniki bratstva in enotnosti. V 

federaciji so se vedno bolj odkrito oglašale zahteve po drugačni razdelitvi moči in vpliva, po 

hegemoniji večjih in večji samostojnosti manjših enot. V Sloveniji je imela Nova revija z 

Mladino in Radiom študent, ki so se jim sredi osemdesetih let pridružili še drugi kritični 

mediji, odločilno vlogo pri pripravljanju razpoloženja, v katerem so se lahko razvili odločnost 

in državotvorna izhodišča, potrebna za osamosvojitev. Pri slednjih je imela Nova revija, 

potem ko je v svoj krog pritegnila veliko večino tedanjega humanističnega izobraženstva, 

»anraholiberalcev« in pozneje »meščanske levice«, sploh prvo besedo.  

Še preden pa so poznejši uredniki in drugi ključni sodelavci zasnovali programska 

izhodišča nove revije – ki je šele pred izidom prve številke dobila v naslovu veliko začetnico 

– je njihova dogovarjanja in sestajanja že začela z ovaduhi in s prisluškovanjem nadzorovati 

tajna politična policija SDV, ponarodelo Udba. O vsem, kar so odkrili ali le domnevali, so 

njeni ulužbenci sproti obveščali tedanji politični vrh ter nato tudi zapisali v svojih strogo 

zaupnih analizah, informacijah, zapisnikih in letnih poročilih. Po drugi strani so novorevijaši, 

med katerimi so bili sprva najbolj izpostavljeni podpisniki predloga za ustanovitev revije, 

Tine Hribar, Dimitrij Rupel, Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič, Andrej Inkret in Boris A. 

Novak ter ob njih še Spomenka Hribar, Taras Kermauner, Marjan Rožanc, Drago Jančar, Ivo 

Urbančič, Jože Pučnik,  France Bučar in mnogi drugi to prikrito zalezovanje bolj slutili, kot 

zanj vedeli. So pa zlasti s podporo velike večine v  pisateljskem društvu kmalu tako razširili 

krog vplivnih somišljenikov, da jih oblast, ko so stopili pred javnost, ni več mogla ali si jih 

upala zaustaviti. Čeprav predvsem po objavi Prispevkov za slovenski nacionalni program leta 

1987 v znameniti 57. številki tudi zahtev po sodnem pregonu avtorjev, ne le iz Beograda, ni 

manjkalo.   

Publicist Igor Omerza je v svojih knjigah razkril že vrsto dotlej prikrivanih akcij Udbe, 

s katerimi je za samoupravnim pluralizmom interesov skrivajoči se režim do zadnjega oviral 

in tudi odstranjeval vse, ki bi ga utegnili ogroziti. Zdaj je s svojo raziskovalno vnemo osvetlil 

še veliki in dolgi pohod Nove revije od zapletov ob ustanavljanju prek izida prve številke do 

vrhuncev ob 57. in 95. številki z naslovom Samostojna Slovenija, natisnjeni marca 1990 tik 

pred prvimi demokratičnimi volitvami. Z imeni in dejstvi, ki jih je odkril, je osvetlil delovanje 

in soočil izjave vidnejših akterjev z obeh strani, opisal odločilne dogodke ter navedel in 

reproduciral množico poročil, zapisnikov in drugih dokumentov, najdenih v »opustošenem 

udbovskem arhivu«, kot se je izrazil, ter bralcem postregel tudi z drugimi zanimivostmi in še s 

kakšno anekdoto po vrhu.     

 Nova knjiga Igorja Omerze z verodostojnimi dokumenti, ilustriranimi z izjavami 

udeležencev opisanih dogodkov, po potrebi tudi z avtorjevimi komentarji, niza dejstva o 



nastajanju Nove revije v letih 1979–82 in ocenjuje njen vpliv do leta 1995 ter v marsičem 

pojasnjuje nekatera sočasna in poznejša dogajanja ter povezave v Sloveniji. Dokazuje, da se je 

v ozadju, skrito pred pogledi in ušesi javnosti, dogajalo veliko več, kot se je zdelo. In marsikaj 

ni bilo to, kar naj bi bilo, in obratno. Je pa bilo, kakor koli pogledamo, uvod v današnje stanje. 

Kajti demokratizacija in osamosvojitev bi se prej ali slej zgodili tudi brez Nove revije. Če je 

ne bi bilo, razmišlja tudi avtor, »bi se vsebine, ki jih je producirala, gotovo artikulirale v 

drugačnih oblikah ...« Vendar je bila in zato bosta »Nova revija in krog njenih sodelavcev«, 

vzneseno sklepa svoja razmišljanja Igor Omerza, »kljub minevanju vse slave tega sveta, 

ostala veliki, svetli točki v zavesti in spominu naše majhne nacije.« 


