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Prolog

 »Avtor ideje za novo revijo je Tine Hribar«, je ob dvajsetletnici Nove revije 
zapisala Spomenka Hribar. In dalje: »Spominjam se, da sva 'tuhtala' o njej in 
jo pretehtavala v dolgih pogovorih – tehtajoč med strahom in pogumom. Pra-
vim med strahom in pogumom, kajti tisti čas je bil temačen.« Tudi o naslovu 
nove revije sta se zakonca, ki ju je tajna politična policija skrbno nadzorovala 
pod kodnima imenoma Filozof  in Filozofinja, precej pogovarjala. Spomenki »je 
prišel na misel naslov Ampak, češ: že že, je že res, AMPAK … je še druga stran 
medalje. Spominjam se, da smo ga premlevali tudi v prijateljski družbi, ki se je 
tedaj zbrala pod idejo o novi reviji. Morda bi ta naslov celo obveljal, če se zgolj 
tehnični izraz 'nova revija' – po dolgem premlevanju in polemikah v javnosti, 
predvsem v politiki – ne bi uveljavil kot ime revije same. Torej Nova revija!« 
Toliko o avtorstvu ideje in genezi imena Nova revija.

Ob tem ne gre pozabiti, opominja Spomenka ob jubileju, na Nika Gra-
fenauerja, Udba ga je skrbno obdelovala pod kodnim imenom Granik, kajti 
»njegova neverjetna energija, vztrajnost, njegovo poznanstvo z vsemi literati in 
kulturniki v najširšem smislu, vse to je bilo tisto odločilno, da smo zbrali šest-
deset podpisnikov pod pisno zahtevo za novo revijo.« Morda je ob tem zanimi-
vo še to, da so se podpisi kulturnikov pod zahtevo alias predlog alias pobudo za 
novo revijo zbirali tudi nekega toplega dne v začetku junija, daljnega leta 1980, 
na vrtu gostilne Rio v Ljubljani.
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*

Predlog za novo, mesečno slovensko revijo, s podpisi šestdesetih vidnih 
slovenskih kulturnikov, je bil 10. junija 1980 – skupaj s spremnim, iniciativnim 
pismom, podpisali so ga Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana 
Makarovič, Boris A. Novak in Dimitrij Rupel – odposlan takratnemu predsedni-
ku slovenske Socialistične zveze delovnega ljudstva Mitji Ribičiču, poleg tega 
pa še v vednost predsedniku predsedstva socialistične Slovenije Viktorju Av-
blju, predsedniku Skupščine SRS Milanu Kučanu, predsedniku Izvršnega sveta 
Skupščine SRS dr. Antonu Vratuši, predsedniku Društva slovenskih pisateljev 
Tonetu Pavčku, predsedniku Izvršnega odbora slovenske kulturne skupnosti 
Ivu Tavčarju, ter dostavljen zaradi objave tudi glavnemu uredniku Dela Jaku 
Koprivcu. Zanimivo, da takrat najbolj odločujoči politični asociaciji, tj. komu-
nistični stranki (beri: predsedniku Francetu Popitu) niso neposredno poslali 
predloga – posredno že, saj so bili skoraj vsi navedeni naslovniki pomemben 
del komunistične oblastne elite. To glavni pobudnik in pretežni avtor vsebine 
predloga za novo revijo Tine Hribar razloži tako, da so jim šli že kar preveč na 
živce! 

Takratna pobuda za Novo revijo, zapiše Tine Hribar petnajst let pozneje, 
»ni bila samo vprašanje neki skupini manjkajočega glasila«, pri tem misli na 
sodelavce Problemov, ki so jih po smrti Dušana Pirjevca leta 1977 oz. konec se-
demdesetih, tj. na vrhuncu 'svinčenih let', kariero služeči souredniki, pretežno 
lakano-marksisti, izrinili iz uredništva, »ampak vprašanje intelektualnega in na-
cionalnega preživetja. V tej pobudi s podpisom šestdesetih zelo vidnih kulturni-
kov je poleg nove, postmodernistične naravnanosti v kulturi izpostavljena tudi 
neogibnost repolitizacije kulturnikov. Podprt je bil pluralizem samoupravnih 
interesov, toda z jasno pripombo, da ta podpora ne obstaja na teoretiški, mar-
več zgolj na politični ravni, glede na spopad 'med samoupravnimi in restalinizi-
rajočimi tendencami'. Nacionalna problematika v pobudi ni posebej omenjena. 
Tudi zaradi previdnosti ne.« 

*

Po številnih peripetijah in spopadih (enopartijska slovenska socialistična 
oblast je seveda »upravičeno« slutila, kakšen nenadzorovan in zato nevaren duh 
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Niko Grafenauer (foto Dragan Arrigler, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Tine Hribar (vir: dokumentacija Tineta Hribarja) 
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Andrej Inkret (foto Janez Pukšič, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije) 
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Svetlana Makarovič (foto Nace Bizilj, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije) 
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Boris A. Novak (foto Miško Kranjec, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije) 
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Dimitrij Rupel (foto Miško Kranjec, vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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bo izpuščen iz steklenice) – na eni strani f ronte je stala politika skupaj s kultur-
nimi etabliranci in na drugi strani pobudniki, podprti tudi s pisateljskim dru-
štvom – je končno, maja 1982, izšla prva številka in prvih 128 strani Nove revije. 

Glavni in odgovorni urednik je postal Tine Hribar. Od takrat dalje slovenske 
zgodovine ni več mogoče pisati brez posebnega poudarka na tem mesečniku 
in t. i. krogu sodelavcev Nove revije. Postali so inkarnacija našega kritičnega in 
ustvarjalnega razmišljanja v 80. letih prejšnjega stoletja ter intelektualni prvo-
borci tako za parlamentarno demokracijo kot tudi za nacionalno samooprede-
litev in sledečo državno samostojnost Slovenije. Pri tej splošni opredelitvi tudi 
ne smemo pozabiti, da Nova revija ni bila le »politična« publikacija, čeprav je po 
tem najbolj poznana, ampak je ves čas, pravi Filozofinja alias Spomenka Hribar, 
»strmela za tem, da je bila duhovni prostor.«

Naj bo tako ali drugače, pri mukotrpnem, dvoletnem nastajanu nove revije 
v Novo revijo, od junija 1980 do maja 1982, in njeni predigri v letu 1979, mi sam 
od sebe prihaja na misel Vergilov verz iz Eneide: »Toliko truda je stal spočetek 
rimskega ljudstva«, kjer bi lahko »rimsko ljudstvo« zamenjali z »Novo revijo«. 
Ker pa je po težavnem rojevanju novonastala slovenska mesečna revija začela 
veliki, dolgi in zmagoviti pohod, ki je ključno prispeval k demokratizaciji in 
samostojni slovenski državi, torej k našemu preoblikovanju iz naroda v nacijo, 
bi velikega rimskega pesnika lahko priredili tudi takole: »Toliko truda je stal 
spočetek slovenske nacije.« In predvsem o tem govori ta knjiga.



Nastajanje in nastanek  

Nove revije

Čuječa in prizadevna slovenska tajna politična policija, ponarodelo Udba, 
je seveda spremljala »novorevijaško« predigro v letu 1979 in celoten akt njenega 
skoraj dvoletnega formalnega nastajanja ( junij 1980–maj 1982). Žal je večina 
dokumentov te mračne asociacije uničenih in zato si, hočeš – nočeš, pri opi-
sovanju tajnega zalezovanja rojevanja Nove revije (in tudi njenega nadaljnjega 
življenja) lahko pomagamo samo z ostanki z udbaškega smetišča. Kakorkoli 
že, prvi ohranjen udbaški namig na novo revijo ali bolje rečeno detektiranje 
predpoiskusa, iz katerega je junija 1980 nastala javnosti že dobra znana po-
buda za novo revijo, najdemo v dokumentu naše tajne policije, datiranem z 
31. oktobrom 1979. 

Dokument, ki bo sedaj prvič javno predstavljen, je bil poslan Viktorju Av-
blju, Francetu Popitu, Milanu Kučanu, Sergeju Kraigherju, Stanetu Dolancu, 
Andreju Marincu in predsedniku Republiškega sveta za varstvo ustavne uredi-
tve Stanetu Markiču ter članom tega “Udbo usmerjujočega” političnega orga-
na (Antonu Vratuši, Mitji Ribičiču, Francu Šetincu, Janezu Zemljariču, Janezu 
Vipotniku in Ludviku Golobu). Tu najdemo, med drugimi tajnimi vsebinami, 
tudi naslednje stavke: »Dimitrij Rupel se je v imenu skupine nekaterih bivših 
sodelavcev [ukinjenih] 'Perspektiv' dogovarjal z glavnim urednikom ČGP [Ča-
sopisno in grafično podjetje] Delo Jakom Koprivcem, da bi v okviru ČGP Delo 
izdajali novo literarno revijo z naslovom Kulturni magazin. Jedro uredništva 
bi sestavljali Dimitrij Rupel, Niko Grafenauer, Taras Kermauner, Tomaž Šala-
mun, Veno Taufer, Drago Jančar, Marjan Rožanc in še nekateri iz te generacije. 



V Kulturnem magazinu bi objavljali literarne prispevke domačih avtorjev, ki bi 
bili tako 'kvalitetni, da lahko 'jutri izidejo v Evropi'.«1 

*

Podobno, a malce razširjeno vsebino, mislim več kot samo o novi reviji, 
najdemo v splošnem udbovskem poročilu za leto 1979: »Skupina bivših članov 
ukinjene revije 'Perspektive' (Ivo Urbančič, Niko Grafenauer, Taras Kermauner, 
Tine Hribar in Dimitrij Rupel) je v tem letu načrtovala izdajo zbornika v spo-
min Dušana Pirjevca z naslovom 'Mišljenje na koncu filozofije', kjer bi objavili 
lastne ocene ter članke nekaterih znanih anarholiberalcev iz drugih republik in 
tujine. Prizadevanje, da bi ta zbornik izšel v okviru revije 'Problemi' zaenkrat ni 
uspelo. Prav tako so poizkusili, da bi v okviru 'Dela' izdajali mesečnik 'Kulturni 
magazin'. Jedro uredništva bi tvorila ta skupina.«2 

Tu moram »metodološko« razložiti, da je naša Udba, sledeč seveda zvez- 
no/tajno terminološko klasifikacijo, takrat navedene posameznike iz obeh 
pravkar citiranih dokumentov »teoretično« popredalčkala kot anarholiberal-
ce (tudi anarholiberale, anarholiberaliste). Toda pozor, “predsedstvo SFRJ je  
9. 7. 1984 obravnavalo delovanje anarholiberalov in ugotovilo, da ‘termin 
anarholiberalizem ne izraža pravega pomena in bistva ideološke orientacije, 
pa tudi njihovega praktičnega delovanja’. Na osnovi ugotovitev o značilnostih 

1 Poskus ustanovitve nove literarne revije, Informacije uprave za analitiko, 31. oktober 1979, samo 
za osebno informacijo, str. 8, AS 1931, RSNZ, mikrofilmski žepki (odslej: MFŽ) A–21–83/a. Tu bi 
pripomnil dvoje. Prvič, Uprava za analitiko takratnega republiškega sekretariata za notranje zadeve je 
predvsem neposredno sodelovala z operativnimi oddelki in operativno analitiko (X, oddelek) Uprave 
službe državne varnosti RSNZ alias Udbe ter izsledke v obliki različnih edicij (Informacije RSNZ, In-
dikativni bilten RSNZ, Informativni bilten RSNZ, Posebne informacije RSNZ, Varnostna ocena, Po-
sebna obvestila, Dnevni pregled dogodkov in pojavov, Mesečni pregled subverzivno-propagandnega 
delovanja tujih občil in Dnevni pregled tiska) posredovala predvsem najožji, delno pa tudi malce širši 
slovenski politični eliti. Iz vsega tega je razvidno, da je ta uprava v bistvu bila analitični podaljšek Udbe 
in hkrati poročevalec za slovensko komunistično kasto. In drugič: vsi oglati oklepaji v knjigi so avtor-
jevi (torej moji) vstavki.

2 Poročilo o realizaciji programskih nalog SDV RSNZ SR Slovenije za leto 1979, nedatirano  
(76 strani), poglavje: Notranja problematika, podpoglavje: Pregled dela po sektorjih, tretja točka: So-
vražno delovanje z anarholiberalističnih pozicij, str. 46, AS 1931, RSNZ, š. 1463, MFŽ A–11–12.
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“Analitična” uprava – oktober 1979: Poskus ustanovitve nove literarne revije (vir: Arhiv Slovenije) 
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njihovega delovanja je ocenilo, da je to v bistvu ‘meščanska desnica, ki jo sestav- 
ljajo razni idejni tokovi od psevdoliberalov do nacionalistov in drugih izrazitih 
antikomunistov’. Na osnovi teh ugotovitev Predsedstvo SFRJ za anarholibera-
listično strukturo notranjega sovražnika sedaj uporablja termin ‘MEŠČANSKA 
DESNICA’.”3

*

Nadaljujem s kronologijo Udbe vizavi nove revije in ob tem ugotavljam, da 
do junija 1980 nastopi o novi slovenski reviji udbovska tišina oz. bolje rečeno: 
nisem o tem našel nobenih tajnih zapisov. Morda niso ohranjeni, morda se še 
skrivajo kje v labirintih udbovskega arhiva, morda je Delova zavrnitev začas- 
no ustavila razmišljanja »anarholiberalov« o novi reviji, morda pa je napeto 
obdobje takratnega Titovega umiranja ( januar–začetek maja 1980) ohromilo 
»anarholiberalne« aktivnosti v tej smeri. Iz pisarije sekretariata Sveta za kulturo 
pri SZDL, junij 1980, o tem dokumentu bo še govora, bi se dalo sklepati, da je 
inciativa »anarholiberalov« iz oktobra 1979 za novo revijo v okviru ČGP Delo 
enostavno ugasnila, citiram: »Znano je, da so z oblikovanjem nove revije pričeli 
pred nekaj meseci v reviji Teleks in sicer v obliki zamisli, da bi le-ta izhajala kot 
literarni mesečnik Teleksa – Dela. Toda tako, kot je ta aktivnost v okviru Tele-
ksa vznikla, je tudi usahnila, ne da bi sploh bila s strani neposrednih iniciatorjev 
izdelana temeljitejša programska zasnova nove revije.«4 

No, 17. junija 1980, torej teden dni potem, ko je bila podana nova pobu-
da oz. je že bil posredovan programski predlog s 60 podpisi Socialistični zvezi 
delovnega ljudstva in nekaterim drugim naslovnikom, za novo, mesečno revi-
jo, se zbudi tudi tajna policija in zopet takole brifira slovensko komunistično 

3 Priročnik za delo milice na področju varstva ustavne ureditve (107 strani), SRS, RSNZ, Ljubljana, 
junij 1985, uradna tajnost, strogo zaupno, natisnjeno v 1500 izvodih, razmnoževanje ni dovoljeno,  
str. 20, opomba 6, AS 1931, RSNZ, š. 2262.

4 Stališča sekretariata Sveta za kulturo v zvezi s predlogom za novo revijo, Ljubljana, 23. junij 1980, 
str. 1–2, AS 537, RKSZDL, š. 1375. Kot bomo kmalu videli so bila ta SZDL stališča javno objavljena v 
Delu 26. junija 1980. 
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vodstvo: »V krogu pesnikov in pisateljev srednje generacije so zadnje dni inten-
zivno zbirali podpise za izdajanje nove literarne revije.«5

*

Sledi nenavaden in po mojem mnenju nesmiseln pasus tega tajnega do-
kumenta oz. vsaj njegov začetni del, citiram: »Po izjavi Mance Košir naj bi se 
ideja o novi reviji 'rodila pred več kot letom dni na RK SZDL in CK ZKS, in to 
iz spoznanja, da slovenski literati resnično nimajo možnosti objavljati svojih 
literarnih del.' Takrat naj bi Mitja Rotovnik [iz SZDL] predlagal Dimitriju Ru-
plu, da napravi koncept Nove revije. Rupel je izdelal idejni osnutek revije, ki 
naj bi izhajal v okviru tednika Teleks. V tem osnutku je Rupel ugotavljal, da 
slovenskemu kulturnemu prostoru manjka 'dinamičnosti, diferenciranosti, ino-
vativnosti, problematičnosti oziroma problemskosti, družbene in družboslov-
ne relevantnosti, polemičnosti, pa tudi modernega utripa, vedrine in odmevno-
sti.' [...] Ruplovega osnutka revije v uredništvu Dela [Teleks je spadal pod ČGP 
Delo] niso sprejeli, zato je aktivnost pri pripravi revije začasno zamrla.«6

O tem, da se je nekaj dogajalo na relaciji med Delom in »anarholiberalci« 
(Niko Grafenauer, Tine Hribar, Drago Jančar, Taras Kermauner, Marjan Ro-
žanc, Dimitrij Rupel, Tomaž Šalamun, Veno Taufer in Ivo Urbančič) glede nove 
revije v letu 1979, je poročala, kot sem dokumentiral, že Udba sama, toda, da 
bi se ideja za novo revijo v inačici iz leta 1979, kaj šele v znamenitem predlogu 
nove revije iz začetka junija 1980, porodila v vrhu oblasti, je iz trte izvito. Res 
je sicer, da je bila, kot je bilo zapisano v (že omenjenih) stališčih sekretariata 
Sveta za kulturo pri Predsedstvu RK SZDL do junijskega predloga za novo re-
vijo (Delo, 26. junij 1980, str. 16) »v okviru Društva slovenskih pisateljev, Sveta 
za kulturo Predsedstva RK SZDL in Predsedstva CK ZKS, že nekajkrat izraže-
na načelna podpora zamisli o ustanovitvi nove revije«, toda ta zgolj »načelna 

5 Priprave na izdajanje nove literarne revije, Informacije uprave za analitiko, 17. junij 1980, samo za 
osebno informacijo, dostavljeno: Viktorju Avblju, Francetu Popitu, Milanu Kučanu, Sergeju Kraigher-
ju, Stanetu Dolancu, Andreju Marincu in predsedniku ter članom republiškega sveta za varstvo ustavne 
ureditve, str. 1, AS 1931, RSNZ, MFŽ A–21–83/b.

6 Prav tam.
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“Analitična” uprava – junij 1980: Priprave na izdajanje nove literarne revije (vir: Arhiv Slovenije) 
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podpora« je bila daleč od tega, da bi oblast sama predlagala ustanovitev neke 
nove »anarholiberalne« revije! Zatorej, bog si ga vedi danes, kaj je resnično o 
tem izjavila Manca in kako je to razumel in nato prenesel tajni politični policiji 
nek nesposoben ali površen ovaduh.

*

Dalje zapišejo v istem dokumentu iz 17. junija 1980 tajni analitični po-
licaji: »Med nekaterimi novinarji Dela krožijo govorice, da je tekst predloga 
za ustanovitev revije 'kritika dosedanjega stalinističnega obnašanja politike do 
slovenskih kulturnikov'.« In tudi: »Ponovna oživitev ideje o izdajanju revije v 
mesecu maju in juniju 1980 je povezana s kritiko Teleksa [s strani] marksistič-
nega centra pri CK ZKS, v kateri je bila posebej izpostavljena rubrika, ki jo je 
urejal Rupel. Ta kritika je spodbudila Rupla in nekatere njegove sodelavce, da 
zapustijo Teleks in si najdejo 'svoj prostor' v novi kulturni reviji. Drugi povod je 
bila polemika v časopisu Tribuna, ki je obtožil 'srednjo generacijo' [po udbov- 
sko anarholiberalce] privatiziranja revije Problemi.«7

In še: »Nov predlog za izdajanje samostojne literarne revije so oblikovali 
Dimitrij Rupel, Niko Grafenauer, Tine Hribar in Taras Kermauner. V začetku 
junija so po sestanku pri Tarasu Kermaunerju v Avbru začeli široko akcijo za 
zbiranje podpisnikov. [...] Kasneje je skupina, ki jo sestavljajo Dimitrij Rupel, 
Niko Grafenauer, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak in Andrej Inkret [tu ud-
bovci spregledajo Tineta Hribarja!], predlog nekoliko popravila.« In končno: 
»Marjan Rožanc je predlagal, da bi v primeru, da revija ne bi našla pravega 
odmeva pri družbenopolitičnih delavcih, sami zbrali finačna sredstva in izdali 
nekaj številk v samozaložbi.«8

*

No, slovenski tajni policaji v tem pravkar opisanem junijskem poročanju 
Avblju, Popitu, Kučanu, Kraigherju, Dolancu, Marincu in še nekaterim drugim 

7 Prav tam.

8 Prav tam, str. 2.
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političnim prvokategornikom niso najbolj natančni. Namreč, »idejo« za tokrat- 
no pobudo alias predlog za novo slovensko revijo je, takoj po Titovi smrti, torej 
po četrtem maju 1980, »dal Tine Hribar, ki je napisal tudi programsko besedilo 
zanjo. Z njim je odšel k prijatelju Niku Grafenaurju, ki je s strastjo poprijel za 
samo idejo in z vso vnemo iskal med svojimi prijatelji sopodpisnike zanjo.«9 O 
tem podpisovanju tajni policaji zapišejo, kot že omenjeno, da se je zbiranje za-
čelo po začetno-junijskem sestanku »anarholiberalov« pri Tarasu Kermaunerju 
v kraški vasici Avber. Poleg tega je Peter Jambrek, pomemben tvorec pisateljske 
ustave iz leta 1988, ki ga sicer ne najdemo med podpisniki, takrat je plaval še v 
režimskih vodah, napisal leta 1992, da se je pobuda podpisovala tudi »nekega 
toplega junijskega dne na vrtu gostilne Rio v Ljubljani.«10

Natančno slediti nastajanju pobude in podpisovanju ni lahko opravilo. Na-
mreč, takrat so se glavni pobudniki velikokrat sestajali, bili so tudi dobri prija-
telji in tudi »pomoči« Udbe pri tem ni veliko, ker je večina te dokumentacije 
uničene.  Kakorkoli že, iz »neudbovskih« virov je razvidno, da so se podpisi 
zbirali pod Hribarjevim originalnim tipkopisom programskega besedila. Ker so 
iniciatorji, tik preden so bili na tem, da ga odpošljejo, zbrali le 57 podpisov, ho-
teli pa so lepo, zaokroženo šestdeseterico pobudnikov, je Niko Grafenauer tik 
pred zdajci pridobil še Kostjo Gatnika, Tine Hribar Maksima Sedeja in Dimitrij 
Rupel Jašo Zlobca. 

*

Ko je bilo tako zbranih 60 podpisov, sta Niko Grafenauer in Tine Hribar 
izbrala »spremne« podpisnike, navajam Nika: »S Tinetom Hribarjem sva sku-
paj pretehtala in tudi izbrala šesterico (poleg naju še A. Inkreta, S. Makarovič,  
B. A. Novaka in D. Rupla), ki je podpisala iniciativno pismo […]. Podpisniki 

9 Spomenka Hribar, Prijateljstvo Nova revija, Nova revija, januar/februar/marec 2010, št. 335/337, 
str. 131. Primerjaj tudi prispevek Spomenke Hribar, Nova revija za prihodnost, Ampak, mesečnik za 
kulturo, politiko in gospodarstvo, junij/julij 2002, str. 10: »Avtor ideje za novo revijo je Tine Hribar.«

10 Peter Jambrek, Ustavna demokracija, DZS, Ljubljana 1992, str. 62, op. 26 (odslej: Peter Jambrek, 
Ustavna demokracija).
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tega pisma smo se zbrali, ker je bilo to najbolj prikladno, v Ruplovem stanovan- 
ju v Gradišču.«11

Ker je bilo Ruplovo stanovanje – Dimitrija so tajni politični policaji obde-
lovali pod kodnim imenom Negativ – ki je ležalo nad Šumijem, slovitim boem-
skim kulturniškim lokalom, ozvočeno, kar je razvidno iz ohranjene udbovske 
dokumentacije, je čudno, da so udbovci v opisanem poročanju s sestanka pri 
Dimu o končni redakciji Hribarjevega predloga za novo revijo sicer pravilno 
ugotovili peterico od šestih končnih redaktorjev, toda Tineta Hribarja, glavne-
ga pobudnika ter primarnega tvorca predloga pa niso detektirali!

*

Dobro, šesterica »prvoborcev« za novo revijo je sedaj, 10. junija 1980, v 
Dimitrijevem stanovanju, imela pred seboj skoraj osemstranski Hribarjev pro-
gramski tekst s 60 podpisniki, ki ga je nato zgolj neznatno stilsko popravila (kar 
rokopisno na obstoječo vsebino) in dodatno napisala ter podpisala kratko sprem- 
no pismo, kjer glavnega naslovnika Mitjo Ribičiča, predsednika Socialistične 
zveze, obvešča, da mu »pošilja predlog za ustanovitev nove slovenske revije« 
in prosi »za razgovor o vseh odprtih problemih v zvezi z njo«, če je mogoče, 
»še v tem mesecu.«12 Nato je Tine Hribar še isti dan (rokopisno) redigiran pro-
gramski tekst oddal v tipkanje Milki Klančar in prav tako isti dan je tipkarica 
zaupano delo opravila. To je Tineta stalo 200 dinarjev, toda bolj pomembno je 
dodati, da je zaradi večjih črk (ne zaradi redakcije) tekst narasel na dobrih devet 
strani in da so originalne rokopisne podpise nadomestila »natipkana« imena in 
priimki pobudnikov. 

Sedem primerkov spremnega pisma in pretipkanega, dokončnega teks-
ta predloga (s 60 podpisniki) je nato Spomenka Hribar takoj – priporočeno –  

11 Nova revija in izzivi časa, pogovor v uredništvu,  Nova revija, nov.–dec. 1988, št. 199/200, str. 8. 
Primerjaj tudi Dimitrij Rupel, Slovenski intelektualci, Mladinska knjiga, 1989, str. 181, intervju Darke 
Zvonar Predan in Melite Forstnerič Hajnšek z Borisom A. Novakom (»Iz 'vojne redakcije' Nove revije v 
Belo hišo«), priloga Večera, 15. marec 2014, str. 15 in intervju Patricije Maličev z Borisom A. Novakom 
(»Herojstva se zmeraj drago plačajo«), Delo, Sobotna priloga, 21. februar 2015, str. 6.

12 Spremni dopis k predlogu, Ljubljana 10. junij 1980, AS 1589/IV, CKZKS, š. 499.
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oddala na pošto (sedmim naslovnikom) in tako se je 10. junija 1980 začelo mu-
kotrpno, skoraj dvoletno rojevanje nove revije v Novo revijo. V živalskem svetu 
ni najti tako dolgotrajnega nastajanja novega bitja!     

*

Če povzamem, kot že povedano v Prologu in delno tudi v prejšnjih odstav-
kih, je bil »predlog za ustanovitev nove slovenske revije«, ime takrat še ni bilo 
izbrano, s podpisi šestdesetih vidnih slovenskih kulturnikov, 10. junija 1980 –  
skupaj s spremnim, iniciativnim pismom, podpisali so ga dan poprej Niko 
Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak 
in Dimitrij Rupel – odposlan takratnemu predsedniku slovenske Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Mitji Ribičiču, poleg tega dan v vednost predsedniku 
predsedstva socialistične Slovenije Viktorju Avblju, predsedniku Skupščine SRS 
Milanu Kučanu, predsedniku Izvršnega sveta Skupščine SRS dr. Antonu Vratu-
ši, predsedniku Društva slovenskih pisateljev Tonetu Pavčku, predsedniku Izvr-
šnega odbora slovenske kulturne skupnosti Ivu Tavčarju, in dostavljen zaradi 
objave tudi glavnemu uredniku Dela Jaku Koprivcu. Partiji oziroma njenemu 
vodji Francetu Popitu niso neposredno poslali predloga, ker so jim šli komunis- 
tični oblastnik že vse preveč na živce.

Iz partijskega dela arhiva je (pričakovano) razvidno, da je takratni sekretar 
ZKS Franc Šetinc posedoval kopijo predloga za novo revijo, skupaj s spremnim 
pismom – verjetno je na sedež partije na Tomšičevo 5 v Ljubljani  »novorevija-
ška« dokumentacija pripotovala s Socialistične zveze – in oba dokumenta je tov. 
partijski sekretar, 20. junija 1980, cok in pok poslal tistim vodilnim slovenskim 
komunistom, ki od pobudnikov nove revije niso dobili direktne »vednostne« 
pošte. To so bili: Sergej Kraigher, Stane Dolanc, Andrej Marinc in France Popit. 

*

Okej! Sedaj je bila nova pobuda za novo revijo kulturnikov uradno oddana 
Socialistični zvezi alias f ronti (SZDL je bila namreč naslednica Osvobodilne 
f ronte) in močno podkrepljena tako s samim vsebinskim tekstom pobude/pred- 
loga kot tudi s 60 uglednimi »kulturnimi« podpisi. 


