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Dr. Damijan Guitin

direktor lnitituta za novej5o zgodovino

Spo5tovani,

Dovolite, da najprej izkoristim dobljeno besedo, da vas vse pozdravim tudi v imenu

lnitituta za novejSo zgodovino, osrednje raziskovalne in5titutucije za sodobno

zgodovino, ki se je aktivno vkljudil v proudevanje danes predstavljane problematike.

PrejSnje leto je bilo leto velike javne promocije teme varnostnih priprav na

osamosvojitev Slovenije. V osredju tega zanimanja je bila t.i. manevrska struktura

Narodne zaSdite. Trije posveti, dve drZavni proslavi, knjiga Prikrita modra mreia,

lokalni posveti, pridevanja, in 5e kaj, to nazorno potrjujejo. Takega prodora v javnost

gotovo ne bi dosegli sami zgodovinarji, pad pa so ga predvsem veteranske

organizacije in podprli tudi driavni organi.

Z izidom in dana5njo predstavitvijo zbornika 20. obletnica Manevrske strukture

Narodne za5dite se za zdaj zaokroia to obdobje obeleZevanja in povedanega

proudevanja, pa tudi razdi5devanja odprtih vpraSanj. Vsebuje referate dveh

posvetovanj, tistega ki ga je pripravil VojaSki muzej Slovenske vojske 15. maja lani in

posvetovanja, ki smo ga pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo,Zdrulenja Sever

in ln5titut za novejSo zgodovino 4. oktobra lani in je tekel pod pokroviteljstvom

drZavnega sveta. To dejstvo je pomembno, ne zaradi racionalizacije, pad pa predvsem

zaradi dejstva, da so vsi organizatorji naili skupno voljo, da problematiko predstavijo

skupaj, v skupni publikaciji. Ne moremo spregledati namred okoli5din, v katerih se je

ta proces poglobljenega proudevanja fenomena Manevrske strukture narodne zaSdite

zadel, namred modnih vsebinskih in osebnih razhajanj o vsebini, nadinu organiziranja,

pripadnosti slovenskim obrambnim silam tistega dasa, ne nujno tudi vedno po lodnici

modre in zelene linije.
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ee je bil proces oznamenjevanja Manevrske strukture 5e pred kakima dvema, tremi

leti 5e preteZno v eni, modno idealni luii slovenske vojaike sile, pa je danes samo

vpraianje tako modno izdiSdeno, da so osnovne konture jasne: Manevrska struktura

narodne za5dite je kot zadasna organizacija nastala s pobudo izven sistema oblasti, je

imela ved razvojnih faz, ki so se med seboj precej razlikovale, ter je kondno nastala s

pritegnitvijo dveh osnovnih komponent, milice ali 5e bolje organov za notranje zadeve

in teritorialne obrambe, tudi s posamezniki izven te strukture. ee je za prvo fazo

znadilna spontanost, pobuda od spodaj, izvensistemskost in improvizacija, je za

naslednji znadilna vkljudenost v sistem, trdnejSi organizacijski okviri in za zadnjo

izgrajena mreZa struktur, ki naj bi delovale, mnoZidna sila okoli 29.000 moZ in

legalnost, kijo je nasproti zveznim organom dala Narodna za5dita, seznanjenost vrhov

oblasti z obstojem skrivne organizacije pa legalnost in legitimnost navznoter, kar je

bilo pomembno dejstvo za prihodnost, tudi za nadaljnjo gradnjo obrambne strukture

jeseni 1990.

Zgodovinopisje se je dejavno vkljudilo v lanski proces. Ni bilo le vpra5anje

prikljudevanja trendu, pad pa proudevanja vpraianj, ki so kljudnega pomena za

zgodovino obdobja osamosvojitve, kar si to obdobje z distanco dvajsetih let tudi

modno zasluZi. Zgodovinopisje je dobilo z obema posvetoma in zdaj5njim zbornikom

mnogo novega gradiva, tudi kljudnega pomena, razjasnitev ali vsaj osvetlitev Stevilnih

vpraianj in tudi nove raziskovalne spodbude. S tem so dobili tudi stvarnejSo vpetost v

zgodovinsko dogajanje. S tega vidika je zbornik pomemben ne le kot pridevalec tega

obdobja raziskovalnega in strokovnega prizadevanja, pad pa tudi kot vir, saj prinaia

tako pridevanja kot nekatere dokumente, ki 5e niso javno dostopni in hkrati

pomemben zaradi poziva ved avtorjev, da drZavni organi zagotovijo raziskovalcem

dostop do gradiva, ki ga hranijo drZavne institucije, predvsem obe ministrstvi. Nikakor

ne nepomembna pa je tudi spodbuda, da bolj nadrtno zbiramo pridevanjsko gradivo

akterjev, skupaj z osebnimi dokumentacijami. Naj ob tej priliki sporodim, da je ln5titut

za novejSo zgodovino pred mesecem ustanovil posebno organizacijsko enoto,
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Raziskovalno dokumentacijski center za zgodovino osamosvojitve in Republike

Slovenije, da bi pospeiil osredotodanje raziskav obdobja naSe najnovejie zgodovine,

kije pa nujno povezano z evidentiranjem in zbiranjem gradiva, ki ne pripada arhivom.

ln omenitije tudi pobudo o ustanovitvi lnitituta za vojno dokumentacijo pri Slovenski

akademiji znanosti in umetnosti.

Stranski produkt lanskega osredotodanja, ne pa nepomemben, je tudi stvarnejia

umestitev dogajanja v zgodovinski kontekst. Pomembno je namred, da varnostnih in

obrambnih priprav ne izlodamo in postavljamo lodeno v najpomembnejii tok prehoda

v demokratidni sistem in zlasti osamosvojitve. Osamosvojitev je namred bila

predvsem velik kompleksen druZbeni projekt, ki je zajela, bolj ali manj aktivno

takorekod vsakega prebivalca in vsa podrodja druZbenega in driavnega delovanja. Res

pa je bila varnost tega procesa v vedno bolj zaostrenih razmerah v Jugoslaviji eden od

nujnih pogojev, da je proces mogel biti izpeljan do uspe5nega konca, v katerem pa je

neodvisnost drZave bilo potrebno braniti z oroZjem.

Manevrska struktura narodne zaidite pa je pomembna tudi v razvoju slovenskega

obrambnega sistema. Lahko redemo, da je bil osnovni koncept te obrambe zarisan Ze

leto prej, ob snovanju slovenskih obrambnih sil poleti 1990. Projekt Manevrske

strukture narodne zaidite je namred uveljavil koncept uporabe vseh oboroZenih

komponent druZbe, h kateremu se je, deprav ne formalno, vrnila v trenutku, ko je

morala braniti neodvisnost. Sprido tega bo imel svoje posebno mesto tudi ne zgolj kot

izvirna reiitev za vmesni das, pad pa tudi za zgodovino vojne za obrambo

neodvisnosti.

Danes, ko smo v gospodarski in tudi druZbeni krizi, je toliko pomembnej5e, da si

znamo predoditi tudi jasno analizo preteklosti. Kakor sicer je analiziranje preteklosti

jalov posel za zdajinje odloditve, je po drugi strani res, da moramo pojave, ki jih

Zelimo spremeniti, poimenovati z jasnimi imeni, predvsem pa vedeti, kaj se je zares

zgodilo, prav ali narobe, da smo danes tam, kjer smo. Sporodilo je lahko vedplastno,
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odlodnost v obrambi svoje stvari, je lahko eno sporodilo; drugo, vztrajanje v

poglavitnih odloditvah, zdruievanje sil in projektno sodelovanje, ne glede na politidne

in druge lodnice, je lahko drugo; katerega bomo izbrali, je veliko odvisno od nas

samih, vsakega posebej; moZni pa so razlidni izhodi.

Hvala.


