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Letnik XVIII

tribuna

Teze o Vietnamu
kot resnici sveta
i.
Vietnam ne zahteva več količinskih, statističnih
podatkov, ki bi dokazovali smiselnost takšnega ali
drugačnega zavzemanja stališč. Vietnam postaja kategorija resnice, ki vedno bolj uničuje tisto naravnanost mišljenja, ki po W. Millsovih tezah zahteva,
da je družboslovec le še knjigovodja. Več. Nivoji se
spreminjajo. če je še včeraj bil to kriterij družboslovcu, je to sedaj in tukaj kriterij človeku. človek
prevzema v družbi (in obratno) določene navade, ki
koordimrajo gibanje ljudi v času. prostoru in tretji
dimenziji, ki si jo vsak individuum sam Lzbere.
Vietnamski človek razvija tretjo dimenzijo, kar pomeni, da si jo izbira na doloeen konkreten način.
Kot
individuuma me pač ne zanima razdalja
12.000 km, ki me loči od Vietnama, razmišljam predvsem o tem, da sem tako v vlogi potrošnika kot
proizvajalca v skupnem odnosu in interesu. Od tod
internacionalizem mojega upora. Toda odnos je
ogrožen zaradi imperialistične logike, ki Združenim

državam Amerike veleva, da si z institucijami moči
prilaščajo ne le svobodo «človeka, temveč tega človeka samega.
Grožnja vietnamskemu človeku je grožnja meni,
predvsem pa ameriškemu človeku samerau. Gre tedaj za tri nivoje upora zoper isto; zoper nasilje, zoper neresnico, zoper zunanjo moč nasploh. Vse te
kategorije izražajo sodobno stisko sveta in so kot
take kategorije resničnega sveta. Zadevajo vse. Vietnam je tedaj vse, resnica sveta. Celostno opredeljevanje do Vietnama in proti izvozu ameriške družbene bede se ne omejuje na aktivizem in angažiranost. Ne, tak svet živimo v domišljanju svetlejše
perspektive. V novem svetu si odmišljam moralno
in fizično nasilje, proti katerima se sedaj opredeljujem.
II.
Brez dvoma se ljudje v svetu absolutne polarizacije že sami odločajo na osnovi kriterija Vietnam
za napredno in ne-napredno subjektivno naravnanost. V svetu polarizacije se tedaj pasivnost (v odnosu do Vietnama) nujno kaže kot aktivnost, ki
»šteje« vedno tistemu, ki se opira na kategorijo
(zgolj) moči inštitucij in ne-morale. Seveda pa bi resnično napreden odnos moral vsebovati predvsem
tisto temeljno strukturo, brez katere bi svet še naprej funkcioniral kot svet nasilja; od sovražnosti na
začetku človekove zgodovine pa vse do institucije
Srednjega veka in nuklearne dobe. Ta temeljna
struktura je nadaljna utrditev in razvijanje tistih

primarnih humanističnih in moralnih zametkov, ki
so vedno v zgodovini idej in stvari imeli zdaj naraščajočo, zdaj padajočo vlogo. Pač odvisno od tistega, kar je določen trentek predstavljal v opisani
(pre)vladi enih in drugih sil. Moj poziv ni tedaj nič
drugega, kot iniciativa v smislu sproščanja takih moralnih in materialnih sil, ki omogočajo kontinuiteto
že preseženih človeških vrednot. To ni poziv na moralnost, še manj poziv na institucionalizacijo moči.
Kultura kot bi&tveni del človeške kulture je
ogrožena, ker je ogrožen njen del... vietnamski. Status quo je kulturi neznan. Ona je, ali je ni. Kulturni temelj izključuje pojem sile. Vojna sredstva, ki
so jih stvarili isti možgani, ki so hkrati prebirali
Homerja, uničujejo ustvarjeno in še nedoseženo.
Isti fiziki, ki ljubijo svoje otroke, so v slepi zaverovanosti v stroko, v ihti preseganja obstoječih rušilnih aparatov, pozabili, da jih hkrati ubijajo.
Apologeti moči trdijo. da veliki narodi ne potrebujejo prava, pravo da gre samo malim narodom.
Dialektika teh odnosov je izkrivljena, tako kot so
sicer popačene izvirne in suverene možnosti izpavedovanja množic in individuumov v deželi, kjer je
kultura sinonim za ne-eskalirano ali — še dovoljeno
porabo nasilja.
Vietnam je že primer ponovne koncentracije imperialistidne sile, ki je proces d^olonizacije in relativne osvoboditve malih narodov doživela kot poraz. Poraz pa poizkuša spremeniti v zmago s pomočjo nove formule — neokolonialne vsebine.
nadaljevanje

na 3. strani

2. STHAN TRIBUNA

0 NEZAUPANJU
»Edino, kar je nekaj vredno,« je leta
1870 zapisal Henrik Ibsen v pismu Georgesu Brandesu, »je upor človeškega duha.
V pojmu svobode je dejstvo, da jo je treba nenehno povečevati... Naj vas nikar
ne zmede starost institucij . . . Tudi največje morajo propasti; ni takšne religije,
ki bi je ne bilo moč uničiti. Nemoralna
načela in neestetske norme ne morejo
trajati.«
Ta upor človeškega duha — upor kot
vrednost, ne upor zaradi upora, pač pa
upor za resnico, v imenu katere posameznik more in mora delovati, je bil verjetno
tista sila, ki je vodila Sokrata, da je
spil strup; tisti pogiun, ki je bil potreben
Giordanu Brunu, d si je ostal zvest in
se je dal sežgati na grmadi; upor človeškega duha, ki je pomenil zaupanje v
uspeh in napredek človekovega delovanja,
ki je verjel v prihodnost kot vizijo papolnosti in ki teži k enakosti. Upor, ki je
podžigal k revolucijam in revolucionarnim
odločitvam.
Ta upor duha občudujemo tudi v naši
revoluciji. Vsekakor pa revolucija kljub
svoji zmagi, kljub enkratnemu dejanju, ni
mogla zagotoviti popolnosti, dokončnosti,
enakosti... Že v sami osnovi svoje Iastne
ideologije razred, ki je ztnagal, ne prenese absolutnih in končnih projektov.
Mnogo tistega, kar je bilo zamisel, vodilo,
projekt, se je odtujilo, podvrženo je spreminjanju, izjalovilo se je v nasprotje, zamisli uhajajo in postajajo tisto, kar niso
nikoli želela postati. Potrebna je nova sinteza, sinteza, ki jo bo pemovno moral
opraviti upor, tokrat morda manj zignan,
manj enovit, toda upor, v katerem je skrito dejstvo, da je treba svobodo stalno
povečevati.
Revolucija, ki jo kljub dejstvu, da ni
bila revolucija nas samih, radi sprejemamo za svojo (imenujemo jo našo revolucijo), se je začela in končala »v imenu
ljudstva«. Njen rezultat, njen post festum, pa tudi njena odtujitev in vsi prijetaii in neprijetni zaključki, ki jih vključuje razredu lastna ideologija, so last tistih, v imenu katerih je bila revolucija
izvršena: Iast delovnih ljudi. V trenutku,
ko se postavlja med ljudi in rezultate revolucije medij, ki želi postati arbiter, ki
hoče nekatere uspehe ali neuspehe zamolčati, ki izhaja iz nezaupanja, se prikazuje
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revolucija kot prevarana; ali ni bila izvršena v imenu Ijudstva in si arbiter upravičeno prilašča predpvavice, ali pa je posameznik uzurpiral posebno ugodnost, ki
jo je zanj osebno pomenila revolucijs, se
odtujil svoji družbi in začel delovati v
imenu družbe, ki ji ni več pripadal.
Projekt, kot rečeno, niti ni mogel niti
ni hotel hiti dokončen. Ker se njegova realizacija stalno spreminja v svoje nasprotje po zakonih svojih lastnih ideoloških temeljev, je postalo iskanje nove rešitve, nove sinteze, nujnost: družba sama ne želi
postati statična — s tem bi postala anahronistična, pristaja na spreminjanje, potrebuje predlogov, mora graditi in se izpopolnjevati. Izhodišču dinnmike in stalnih
premikanj se ni odpovedala in se tudi noče odpovedati.
Zaupam, da v proklamirani situaciji
politično bojišče zares želi postati boj šče
idej in projektov in postaja le naključno
in redko sredstvo v boju za osebni prestiž
in uveljavljanje posameznih osebnosti.
Tako današnji čas razumnika ne sme in
ne more pustiti hladnega in nedostopnega.
Celo več: »Narediti se nedostopnega za današnja vprašanja znanosti in družbmega
življenja, ostati hladen in neprizadei ub
novih težnjah osvobojenega in zbeganega
človeškega duha, pomeni biti nemoderen
in nesodoben« (citat iz članka srbskega
revolucionarja ob začetku stoletja). Moramo uresničiti svoje zamisli in ideje, če
hočemo ostati prisotni v družbenem prostoru, če občutimo, da je družba, ki jo
sestavljamo, tudi naša družba, da snw
njen del, da nas prizadeva in revolucionira.
Družba, ki torej izhaja iz spreminjanja,
vključuje svobodo upiranja. V trenutku,
ko postanejo Ijudje v družbi pasivni, zaspijo v spominih na preteklost in na trenutirih lovorikah izpuste revolucijo iz rok.
Razvoj gre neuničljivo svojo pot, stvamost
sama nam naš svet odtujuje, spreminja
se v nekaj, kar postaja nasprotje, anahronizem in bolnik. Družba, ki nima uporrri-

kov, je v agoniji, saj ne pristaja na razvoj, na spreminjanje. Pasivnost je z;;nikanje tistega, kar je po Ibsnovem tnnenju
v človeku resnično vrednota — to je zanikanje ustvarjalnosti. Resignacija je zavedno zatajevanje bolečine.
Dokler je družba tudi moja, se moratn
upirati vsemu, kar mi vsiljuje slabega. V
celoti projekt sprejemam in zaupam v
njegovo trdnost, naprednost in pomembnost v živetem svetu. V tem zaupanju
pričakujem manjše in večje zmote, naprednost želim uresničiti, tidnost povečati.
Zato zasledujem upor vseh posamezriikov,
ki me obdajajo. Zato zasledujem delo vseh
posameznikov, ki z družbo upravljajo.
Zato sem prepričan, da je spreminjanje
stalen boj, družba, ki ne dovoljuje zaupanja v boj in svobode boja, pa nima
več trdnega in naprednega projekta. V
pojmu s v o b o d e je dejstvo, da jo je
treba nenehno povečevati. V pojmu družbe, ki vključuje zaupanje v napredek, je
dejstvo, da jo je treba nenehno izpopolnjevati.
V družbeno dogajanje se mora vključevati posameznik z vso lastno odgovornostjo. »Vzemi človeka kot človeka in njegov
odnos do sveta kot človeški odnos . . . vsak
tvoj odnos do človeka in do narave mora
biti določeno realiziranje stvarnega, individualnega življenja, ki odgovarja tvoji
volji.« (Marx-Engels: Rani radovi.)
Omejevanje kritike, zapiranje polemike
in onemogočanje enakopravnega sodelovanja v političnem prostoru je nezaupanje
v družbeni faktor, v imenu kaNerega je
bila revolucija izvršena. Ce je to nezaupanje v ljudstvo, ki družbo sestavlja in v
imenu katerega družba biva, se revolucija
prikazuje kot prevara. Ker v revolucijo
verjamem, je edini kriterij, ki ga lahko
sprejemam pri urejanju časopisa. kriterij
prizadetosti in osebne angažiranosti v reševanju družbenih in političnih problemov.
Vsekakor je kritika brez prizadetosti,
osebne angažiranosti in želje po izpopolnjevanju družbe brez pomena in brez smisla. Družba, ki ^ v imenu Ijudstva vključuje nezaupanje v Ijudstvo in oncmogoča
upor človeškega duha, je bolnik. V tako
družbo ne verjamem in tudi nočem verjeti. Taka družba ,fe nasprotje tistega, kar
moj svet hoče postati. In tu se začenja
moj upor.
Peter Vodopivec

Vprašanje ZŠJ
Svoje razmišljanje o politični moči tn
ustreznosti Zveze študentov, kot se mi
kaže v delovanju slovenske filialke te
zvezne štvidentovske organizacije, začenjam
s skepso. Sodim, da je poja»v skepse mdikativen v situaciji, kjer se pozicije zaonejo majati, ali pa tedaj, ko so na
najboljši poti, da dobijo polno veljavo.
Upam tn želim si, da bi šlo za zadnji
primer.
Organizacijska struktura, čeprav modificirana na vrsti kongresov, ostaja dediščina tiste povojne organizacije, ki je
slnžila oblasti za transimisijo. Transmisija je bila, kot kaže, v tistih časih, ko
se je med študenti iskalo zavezništvo za
temeljne projekte socializma, potrebna Ln
na mestu. Toda v kasnejših pogojih
sproščanja iai decentralizacije se je takšna
vloga izkazala kot nepotrebna in konservativna. Saim ocenjujem naslednjo stopnjo
v razvoju Zveze študentov kot afirmacijo
političnih konceptov, nasprotujoč:h formalni oblastveni strukturi. Mislim, da je
bila neke vrste avtonomiiost Zveze študentov izpričana v afirmaciji dialoga kot
ustrezne oblike političnega boja. Iz tega
»oprOzicianalnega časa« datira polemična in
politično »sporna« Tribuna, zbori »čas tn
svet« v študentskem naselju ter vrsfca odprtih vprašanj znotraj univerze. Sporedno
so se v sklapu organizacije razvijale še
sindikalne aktivnosti ter posamezne interesne skupine, izvirajoče iz rekreativnih
potreb študentov. Takšno razvejanje organizacije je v kasnejši dobi, lco so bile najhujše ideološke preskušnje mimo, dejansko zameglilo status ZŠJ kot študentovske
politične organizacije. Problemi demokracije znotraj univerze (sveti letnikov na
fakultetah) so bili v glavnem rešeni, ostali
problemi pa na nek način niso zahtevali
neposrednega politionega angažmaja v smislu opredeljevanja »za« ali »zaper«.
Memim, da je dejansko stanje v Zvezi
študentov nadaljevanje takšne »brezzračne« situacije. Problemi, kot jih vidimo
študentje že vrsto let, so gotovo problesni,
ki se ne tičejo ozko organizacije ZSJ:
problem štipendij, problem zaposlavanja,
problem mesta strokovnjatka v družbi,
socialna struktura študentov . . . Ter težave
zahtevajo socialoških analiz m premišljene
dolgaročne politične akcije.
Na vidiku je reorganizacija ZMJ, tako
tudi ZSJ. Kakšne bodo spremembe? O
njih razmišljam s skepso. Merum, da je
vedno bolj pomembno ugotoviti, da s slehernim pa.rcialniin premikom participiramo na globalni družbeni situaciji. V situaciji, ko gre za smotrno vključevanje
v splošne gospodarske, politične in ne
nazadnje moralne probleme družbe, ni
dovolj samo predeljevanje »za« ali »zoper«.
Kot se ml kaže danasnji projekt ZSJ,
se bistvene prilagoditve k smotrnemu političnemu delovanje v smeri od univerze
v družbo in zanjo še ne dagajajo. Vrsta
akcijskihprogramov se ukvarja s posameznimi sekundarniini nalogami ZŠJ, kot je
aktivnost specialističnih odborov in formacij v okviru ZŠJ. Obenem se kažejo
tendence po profesionalizaciji dela v sam©m univierzitetnem odboru, ki zanj materialne zadostitve relativno niso tako
pičleT
Če teče besedaa o rearganizaciji, bi
kazalo prej, in to ravno znotraj ZgJ spregovoriti o smiselnosti nadaljnjega obstoja
študentovske organizacije, t. j . o politični
učinkovitosti njenega delovanja. Ce se strinjamo, da nain transmisija ali opozicija
za vsako ceno — nista potrebni, potem si
moramo v krizi altemativnih rešitev najprej (skeptično) zastaviti vprašanje o obstoju organizacije same. Osebno mislim,
da kaže zastaviti napore za spTemembo
dnevnega reda, kot ga ponavljamo že lep
čas. Nove poti v politični renome m učinkovitost je treba začeti s skepso. Za takšne naloge ZgJ kot politioni organ:zac:ji m
potrebna nobena »re'vreativno-snecialistična« prikolica. Posebno pa za njeno delovanje ni potreben milijonski proračun. S
tem ponavljaiti ž^ večkrat iarečene, a še
veokrat zamolčane zahteve po »prenovi«.
Renesansa, kot jo zahtevam, raste iz bolečine. če si bomo bolečino prikrivali z
zidom oddalienosti, nemoči in samozadovoljnosti v živl.ienju z malimi sprotnimi
užitki, tedaj ŠP dolgo ne bo mogoče verjeti v obstoj ZŠJ.
D. R
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PARTIJA - KULTURA
Zupnik: Prepričanje, naziranje, mišljenje, vera in kolikor ye 3e teh besed — ne
vprašam vas zanje. Kajti ena beseda je,
ki je živa in vsem razumljiva — oblast •..
(Ivan Cankar: HlapciJ

Obe frssedi iz naslova potrebujeta dejinicijo, vendar ]U ne bom prevajal že na
začetku. Pojasnjujeta naj se kot odnos, ki
ga bom skušal kar najnazorneje prikazati,
izhajajoč predvsem iz dogodkov, dobro
znanih naši javnosti iz preteklosti ter iz
razprav, ki na to temo ravno v tem času
potekajo v jugoslovanskem prostoru.
Sveta Lukič je v svojem članku »Partija i književnost« (Encyclopaedia moderna
3/4) opredelil omenjeni odnos kot odnos,
ki participira na stanju drvžbe, ki prehaja
iz revolucionarne dobe v »mirjiodobno«
zivljenje. V zvezi s tem prehodom avtor
omenja pojave, kot so provincializem,
»čaršijska, čevavčičevska
mentaliteta«,
standardizacija živl)enja, »mehanična vegetacija od danes na jutri«, »nekaj začasnega«. Takšne pojave podpirajo in spodbujajo po avtorjevem mnenju »del birokracije«, »obrtniki« in »sloj bolje plačanih
strokovnjakov«- K takšni »filozofiji«. je po
avtorjevem mnenju pripomogla »amerikanizacija« in svetovno malomeščanstvo, prikrita pa je z balkansko mentaliteto, »najhujšo varianto maloposestniških razumevanj«. Avtor pogreša stabilnih pozitivnih
norm, vrednot, tn meni, da takšna situacija pomeni efektivno negacijo vseh konstant. Pravi, da kot nova druzba nismo dali »pozitivnih filozofsko-kulturnih, urbanih
in urbanizatorskih lormulacij, ki bi bile
dovolj splošne. vendar dovolj konkretne,
da vstopijo v živijenje«. Vzrok tega pomanjkanja vidi Lukič v »nedoraslosti, ki
je stvar družbe kot celote«, v »neuspehu

Teze o Vietnamu...

nadaljevanje s 1. strani
Mednarodno sodišee za vojne zločinee
v Vietnamu je kot. ena od mnogih utemeljenih oblifc protesta zoper takšno možnost sveta, ki tepta najelementarnejše že
dosežene pravice človeka, nastalo prav iz
spoznanja stalne odgovornosti vsega 61oveštva v zvezi z vsem tistim, kar je značilno za ne-61ovečnost v Vietnamu. Drugo
zasedanje bo z ugotavljanjem dejstev, ki
predpostavljajo možnost genocida, uporabe posebnih orožij in koncentracijskih taborišč, dejanski prispevek, da se s subjektivno prizadetostjo v celoti zavemo svetovnega brenutka, prostora in našega mesta v njem.
1
III.
V polariziranem svetu je kriterij naprednosti in človečnosti še vedno tisti miselni in akcijski produkt, ki je tukaj. Tak
kriterij ima brez dvoma svojo sedanjo in
preteklo genezo. Prav tej pretekli, ki n\
prav lastna novemu pojavu mlajše intelektualne in delavske generacije v svetovnih
druženih odnosih. tudi slovenskih, pripisujemo pristajanje in konzerviranje tistih
sodobnih mefaanizmov, ki so temeljni
vzrok modernemu nasilju, stiski in nemoči sodobnega človeka. Zgoraj osmišljenemu konceptu je torej mogoče zoperstaviti
še dokaj obstojne nasprotne misli, ki se
npr. kažejo v knjigi C. 2ebota (Slovenija
včeraj, danes in jutri), izdane v Celovcu:
»Kdor pozna Ameriko, ve, da se potem,
ko se je odzvala pozivu za pomoč proti
širokim komunističnim akcijarn za nasilni prevzem Južnega Vietnama, iz dežele
ne bo umafcnUa, dokler komunistična nasilnost ne bo dokončno ustavljena. Poznavalci Amerike pa ttidi vedo, da si Amerika ne bo prisvojila niti pedi vietnamske
zemlje, ne enega samega vinarja vietnamske produkcije. Ko bo ustavljena komunistična nasilnost, se bodo ameriške obrambne sile iz Vietnama umaknile, dežela pa bo tudi potlej deležna ameriške pomoči za gospodarsko obnovo in razcnah.
To je namreč značilnost Amerike, da ne
napada, temveč brani, da ne osvaja, temveč pomaga. V tem oziru je Amerika edinstvesn primer v svetovni zgodovini in glavni steber svetovnega miru. Vkljub vsemu
nasprotnesmu govori^enju raznih Russellov in Dedijerj&v narodi Jugoslavije to vedo prav tako kot drugi evropski narodi.
Tudi razvijajoči se narodi v Aziji in Afriki to vlogo Amerike bolj in bolj spoznavajo in ji želijo uspeha.«

Ne gre za profaniranje tega zapisa, če
smo se poslužili takšnega citata. Gre za
svetel priiner ideološke za&nove, ki je tako čudovito ohranjala družbeni status quo
v najrazličnejših družbenih obdobjih (Avstro-Ogrska, stara Jugoslavija, NOB), in ki
je končno pristala na poziciji najreakoionarnejšega krila ameriške desnice. Citirane misli toliko bolj osve&čajo smisel, koncept In upravičenost novih opredelitev.
Rudi Rizman

njene celotne avantgarde: politikov, ideologov, piscev, umetnikov, znanstvenikov, fU
lozofov«. Iz takšnih razlogov postane kompliciran tudi odnos partije — književnost:
Lukič ga vidi predvsem kot enostranski
odnos, kot laži — ideološko dajanje ocen
o jugoslovanski književnosti. Te ocene so
trojne: 1. ždanovske, ki očitajo buržoazna
zaostalost. zahodni vpliv in »povampirjen
nacionali?em ter šovinizem«, 2. antiždanovske, ki hbčejo ždanove uničiti z ždanovskimi sredstvi: z administrativnimi prepovedmi in ideološko diskvalifikacijo, 3splošno destruktivne, ki ne izbirajo sredstev za diskvalifikacijo, temveč rušijo brez
skrupulov v imenu karierizma, privatnega,
modnega in drobnega opozicionarstva. Avtor na koncu predlaga toleranco in racio
nalne argumente rva relaciji partija —
književnost.
Lukič ugotavlja, da je z odnosom sicer
narobe, da je nepošten in zameglen, ne
sprašuje pa se o razlogih za njegov obstoj. Ta odnos bržkone datira iz tiste dobe,
ko se je v Jugoslaviji, predvsem z NOB,
odločalo o enotnem, okvirnem kriteriju za
rast socialistične drušbe in je bil ta kriterij v rokah partije. Književnost kot javno
pomembna komponenta družbenih sil se
je z udeležbo v NOB zavezala za ta kriterij in pristala, da se bo po volji partije
tudi korigirala. Odnos je v tem trenutku
postal enostranski; usojen za književnost
in usojalen za partijo. V druzbi, ki se odloči, da bo ustvarila enotno fronto za graditev svoje lastne trasformacije, je bržkone enotnost sil, torej tudi družbene kritike in družbenega projiciranja (književnosti), nujno potrebna. Toda meJianizem graditve je kompliciran in sestavljen iz kompromisov, med sabo uničujočih se tendenc
in ustvarjalnih strasti^ Z razvojem jugoslovanske družbe v ekonomsko formacijo
kapitala, blagovno-denarnih odnosov
in
proizvajanja za svetovni trg, se je kriterij
bistveno modijiciral. Tisti, ki so mu bili
zavezani iz časov NOB, se s takšno modifikacijo so ali pa tudi niso povsem strinjali. Pričakovati je bilo razpravo fobračun) glede tega skupnega dogovora, ki se
je seveda tudi izvršila. Stvar politične (t.
j. pragmatične in nezanesljive) ocene je,
ali te razprave kvalificiramo kot izčrpne
in ustrezne. Kaže, da je v prostoru zrvotraj tega novega kriterija zaživelo mnogo
več miselne svobode, kot bi jo nekateri
zeleli, in odnos partija — kultura je dosegel celo obliko občasnega lova na čarovnice. Odnos je na nek način izdal svoje
bistvo.
. Druga plat medalje je v neposredni zvezi z bitjo umetnosti, ki si ne more odreči, da ne bi registrirala tega odnosa samega. Urnetnost in ustvarjalna živost zapovedujeta feed-back. čeprav je bil odnos
postavljen kot usojevalen za partijo in
usojen za kulturo, le-ta kot organska enota ne more vztrajati v podrejeni vlogi. Kriterij postane v očeh kulturnikov razvezan,
politiki imajo pred očmi sprotno politično agiranje. Kot pravi Lukič: obstaja pomanjkanje pozitivnih filozofsko-kultnrnih
formulacij- Ali z druginu besedami, nastopi kriza smisla. Ko odneha splošni projekt
socializma kot absolutno popolne družbe,
kultura, navajena dogovorov s partijo
(Agit-prop) postane sredobešno delujoča,
išče v najrazličnejših smereh, Hstih, ki jih
registrira Lukič in druglh. Interesi so seveda različni — partija včasih potrebuje
mveznika, včasih ga izdaja fustanavljanje
kulturnih revij v vladnih kabineiih ter
nijhovo administrativno ukinjanje). Toda
navezanost na stari odnos (zveza med politiko in kulturo) ostaja. Kulturniki se še
naprej vračajo v naročje partije bodisi
prek svojih predstavnikov: direktorjev zalošb, predstavnikov književniških organizacij, urednikov revij.. ., da bi uredili finončne in idejne probleme, bodisi v želji
po družbenem odmevu in političnem vplivu, bodisi v nostalgiji za nekdanjim dogovorom- Kaže, da komunikacija književnosti in drugih umetnosti, ostaja slej ko prej
problem. S svojim poslanstvom umetniki
posegajo direktno ali posredno tudi v politiko. In kaže, da je prav v zadnjih dvajsetih letih hotenje književnika, da bi bil slišan in uslišan, da bi »premikal« družbo,
doseglo svoj vrhunec. Nekaj snovi za takšen »kulturnapolitični«- projekt je brez
dvoma dala NOB tn marksistična ideologija, ki je sicer odvzela literaturi romantično prvenstvo, toda namesto tega ji je
ponudila družben odmev An mesto v hierarhiji ustvarjalcev novega sveta.
Odnos partija — književnost se je nenehno kompliciral in kompliciral. Postal
je rivalstvc. če je partija zapovedala disciplino, se je književnost revolucionirala
po svoje. če je prišta tematika na črno
listo, se je literatura sproti politizirala na
tak način, da je skrila politično tematiko
v »umetniški izraz«. Seveda je takšna borba še vedno neenaka borba, je boj, v katerem je ena stran brez meča. Namreč, kriterij partije je vedno obveljal kot suprema lex.

Od tistih intelektualcev-književnikovkulturnikov, ki so v sodelovanju s partijo
videli zavezanost nekdanjemu projektu socializma, v katerem je knjiga in pisana
beseda obča last, splošna vrednota, v katerem je kultura in humanisacija prva. naloga voditeljev družbe, v katerem se knjiga vključuje v svet kot graditeljica; prek
tistih, ki so item sodelovanju .videli lastne račune. bogato kulturo, ugled svojih institucij; do tistih, ki so s partijo sodelovali, da bt mogli realizirati svoje družbenopolitične aspiracije in si zagotoviti konkretno pohtično težo — vsi so pristajali
in pristajajo na okvir, v katerem naj se
giblje odnos partija — kultura. Toda ne
samo ti: tudi tisti, ki v sodelovanju s partijo niso videli alternative, tisti, ki so jemali ta odnos kot jarem, kot pritisk, ki
med svojim delom (ustvarjanjem, kritiko)
in partijo niso hoteli videti zavezanosti isli
družbi, tudi ti so na nek način pristajali
in pristajajo na ta okvir. Njihova usodna
zmota je, če mislijo, da se s tem, da se
odrekajo partiji, umikajo odnosu z njo.
Njihov odnos je le »contra« odnos, je recimo protiždanovski odnos. Toda nahajajo
se v enakem razmerju do purtije kot ostali. Pogojeni so z njo in odnos partije do
njih je na ta način pogojen. V takšni situaciji ima partija opraviti z zelo enostav~
nim sobesednikom, ki ga je mogoče prav
lahko spreobrniti v »pro«. Da ie od »contra« do »pro« le kratek korak, je bilo večkrat dokazano v zgodovhii slovenskih revij.
Naše vprašanje torej ostaja: ali je mogoče ustvariti boljši odnos, kot je tisti »za«
in »zoper«, kot je odnos do »naših« in
»ne—naših« kulturnikov. Premisliti moramo, ali je možno zgraditi med partijo in
kulturo resničen ustvarjalen odnos zunaj
dilem, kot smo jih ravnokar opisali in kot
jih opisuje Sveta Lukič. Ali je za kulturnika možno pojmovati partijo drugače
kot: servis, oblast, vrh drušbene veljave?
Osebno mislim, da to v trenutni situaciji
ni mogoče. Le oglejmo si primere raznih
lovov na čarovnice, kjer se je ohranjeni
mehanizem obnašanja nasproti kulturi pogosto (v kritičnih politično-ekonomskih sittiacijah) izrabljal za prikrivanje dejanskih družbenih problemov! Ko so se ustvarjale iz kultumih manifestacij afere,
škandali, se ob njih a,ngaziralo javno ranenje, se zaradi teh vklapljal celoten politično-pravni aparat...
V neposredni zvezi z gornjimi problemi je bržkone tudi jubilejno posvečena
uprisoritev Hlapcev v Ijubljanski Drami-

VREDNOTA
JE ZAUPANJE

Berem prvo številko Tribune, preberem uvodnik čudovitih misli — Komuna,
Oktober, še vedno nedoseženo, gradimo
druzbo, kjer ne bo laži, gradimo družbo
iskrenih medsebojnih razmerij, da, čudoviti cilji vredni boja in dela.
Obrnem list, beretn članek »O nekem
načinu političnega delovanja«. Kaj je to,
farsa, neresno pisanje? Nič takega, od
stavka do stavka mi razpada vizija, porojena ob branju uvodnika. Stvarni podatki — zvene kot resnica. vendar si tiste vere v čudovito življenje odkritosti in zaupanja ne pustim vzeti. Ne more biti res,
počakam, gototo bo kdo odgovoril, nekdo
mora potrditi moj dvom in mi vrniti polno vero v prihodnost.
čakanie je zaman. Kaj nihče ne more
odgovoriii? Torej je res vse resnično. Stavek do stavka, čisto vse. Moja vera v prihodnost ni poteptana, a poslednji stražar
je strah. Le strah mi še brani, da ne morem sprejeti odkritih mi dejstev v čeloti.
Strah me je verjeti, da so Ijudje, ki vodijo organizacijo, katere član sem, zmožni
početi dejanja, kot je to vihravo spreobračanje.
Slišim besede, ki ste jih govorili, vidim
stavke, ki ste jih pisali — velike, mastne
črke plešejo pred mojimi očmi — boj proti oportunizmu, proti karierizmu v mladinskih vrstah — vse velike besede razpadajo, sesipajo se v nič. Kot je zapisano
— izničenje ZMS kot politično efektne organizicije. Kot organizacije sploh, kajti
kdo bo hodil za Ijudmi s tako žalostno
politično moralo. Noben pritisk vas ne
opravičuje, to početje je iasna realizacija
dvojne morale. Kako naj zaupam v Ijudi,
ki imajo vedno na zalogi dvoje prepričanj,
eno zase, drugo primerno — kaj vem
čemu?
Dvom postane močna predstraža. Vaše
besede pričaka moj dvom, besede razpa~
dejo, dvom, vse je laž, ničesar več ne morem sprejeti kot trdno iskreno resnico.
Berem, poslušam apele, naslovliene na
nas mlade Ijudi, naj se vključujemo v
ZKJ in se sprašujem, kako morete zahtevati ali pa samo pričakovati od nas, da
se bomo vključili v gibanje, katerega uodstvo dopusča tako neodgovorno početje?

Dejstvo, da je hlapčevstvo že več kot pet~
deset let osrednji slovenski družbeni in
moralni problem, da smo se voljni v Caru
karjevi farsi videti še danes, da se nam
zdi aktualna in privlačna, da jo celo izberemo za potrditev slovenstva in slovenskega gledališča, vse to mi priča, da je ustvarjalno sožitje politike in kulture načeto
že v ranih dneh slovenske družbe. Pomp,
s kakršnim smo se zagnali v proslavljanje
100-letnice dramatičnega društva, kaže, da
je bilo gledališče dejansko izliv slovenske
nacionalitete v dolgih letih trpkih porazov
na političnem polju- Teater kot živetje nekega tujega življenja je bil center slovenskega naroda. Komedijuntstvo v transplan*
tiranih tekstih je bilo narodovo življenje
zunaj naroda. Caiikar je nadomestil izgubIjeno s politizacijo teksia, s tem pa privolil v igranje politične komedije; tako se
je vprašanje hlapčevstva omejilo na oder,
v okvir čistega komedijanstva. Ko Slovenci prehajamo v odltrito politično borbo, se
gledališče evoluira v kabaret. Praznovanje
in nastopna predstava kažeta, da gledališče tega usodnega preokreta ne mara razumeti, da si noče pustiti vzeti izkaznice
za centralno pozicijo v razreševanju družbenih vprašanj. Ko pristajamo na takšno
gledališče in ko vanj upiramo oči, s pričOr
kovanjem, participiramo na komični situaciji, ki jo na mediiran način afirmira že
gledališče samo.
Položaj kulture nasploh je tej komičnotragični situaciji izrazito komplementaren.
Ne uvideti, da je samoupravna struktura
edina možna fronta za razreševanje političnih in družbenih vprašanj, je živeti v
transplantirani komediju Verjeti, da zadošča kulturništvo, teater in lepa beseda, pomeni pristajati na zaletavanje v zid koridorja, ki prenaša od partije h kulturi in
obratno sporočila o »pro« in »contrcut. V
boju, ko se kultura bori za lastno negacir
jo, a partija brani svoje pozicije, je izid
jasen.
Kompleks kulturnika, da mu manjka
moči, ter nezaupanje partije do mtelektualizma, ki včasih izvira iz lastne kadraoske
pomanjkljivosti, samo greni odnos
med njima. Resnična zadrega je namreč
mešanje in prepletanje kriterijev, t. j . vpietanje kulturnega kriterija v politična ter
političnega kriterija v kulturna dejanfa.
Interes obeh strani v odnosu je ramcmaHzacija energij: torej kaže uveljavljatfi po~
sebna kriterija v okviru tistega kriterija,
ki se bržkone od NOB ni spremenil: •namreč ustvarjalne volje.
Dimitrij Rupel

Ljudje v CK ZMS so člani Zveze fcomu«
nistov — organizacija, ki jo vodijo, naj bi
pripravljala mlade Ijudi na družbeno aktivnost, torej tudi na vstop v Zvezo komtir
nistov, kjer je ta aktivnost najmočnejša.
In to našo pot do ustvarjalnega družbenega dela naj hodimo za Ijudmi, ki so
ovrgli svoje lastno prepričanje in z njim
naše zaupanje? Ti, ki so se z lahkoto otresli tega, kar imam za najvredjiejše, naj bi
mi bili na tej poti voditelji in vzorniki?
Kako naj hodim za njimi?
Kako morete pričakovati od nas, ki se
zavedamo, da živvmo le enkrat dano življ&
nje, da ga bomo vklenili v sistem, ki ne
prizna individualnih tezenj ali pa omogoča poleg lastne, edine avtentične presoje
še neko drugo prepričanje, primerno čemu, komu, zakaj?
Berem besede vodstva Zveze komuni'
stov — Komunisti naj se lotevajo problemov, ki jih odpirajo neposredni življenjski interesi mlade generadje. Pretezna večina mladih podpira revolucionarno usmeritev ZK v idejnopolitičnem pogledu. — V
teh besedah je resnica, v vse to verjamem.
(Stavka med pomišljaji sta cttirani iz članka — »Vsebinska preosnova
ZK odvisna od dotoka mladih« — »Delcnt,
17.10.1967.) In še naprej berem vaše besede: »Treba je vedeti, da mladi ne gledajo na ZK samo skozi njen program,
temveč ocenjujejo komuniste predvsem tudi (kakšno pleteničenje v poročilu, ki bi
moralo biU stvarno in jedrnato!) po njt'
hovi praktični dejavnosti.« (Citirano, vir
isti.) Resnici, gola resnica, in članek. ob*
javljen v prvi številki Tribune JE sporočilo o delovanju nekaterih članov Zveze
komunistov. (Namenoma uporabljam %zraz članov Zveze komunistov, sodbo o tem,
ali je to delovanje komunista ali ne, prepuščam tudi drugim.) Mar naj v tem opisu gledam »praktično dejavnost komunistov«, naj ocenjujem po tem primeru?
Misli, izražene na razpravi Izvršnega
komiteja CK ZKS o vključevanju mladih
v ZK, so tehtne in potrebne. V sebi nosijo resnico pravega hotenja po vključitvi
mladih Ijudi v vrste komunistov. A na tej
poti vključitve smo naleteli mladi Ijudje
na propad vere v Ijudi, ki smo jim do
sedaj zaupali, pi naj se je ta naša vera
vanje izrašala db ustvarjalnem delovanju
ali pasivnem sprejemanju. Zaupanja v vodstvo ZMS ne more biti več, dvom in strah
pa sta močni oviri na niši nadaljnji poti
vključitve v družbeno aktivnost.
Jernej Novafc

