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IZVLEČEK
Literatura v študentskem listu Tribuna 1965–1975
Magistrsko delo obravnava literaturo v študentskem listu Tribuna v obdobju 1965–1975.
Opiše zgodovinske okoliščine in vpliv študentskih gibanj na ta medij. Predstavi delovanje in
vlogo študentskega lista v času študentskih gibanj ter sestavo uredništva. V nadaljevanju oriše
razvoj eksperimentalne literature in literarne dogodke, povezane s študentskim gibanjem.
Osrednji del zajema kronološko bibliografijo izvirne in prevedene literature v izbranem
obdobju. Kvantitativna analiza prikazuje razmerje med deleţem izvirne in prevedene
literature, zastopanost literarnih zvrsti, razmerje med avtorji in avtoricami ter deleţ pojavnosti
eksperimentalne literature.
Ključne besede: študentski list Tribuna, študentsko gibanje, bibliografija, literatura.

ABSTRACT
Literature in the Student Newspaper Tribuna 1965—1975
The master's thesis deals with the literature published in the student newspaper Tribuna
between 1965 and 1975 and describes the historical circumstances and influences that the
student movement had on this newspaper. The thesis introduces the functioning and role of
Tribuna in the period of the student movement as well as the work of its editorial committee.
It also illustrates the development of experimental literature and literary events related to the
student movement. The central part of the thesis deals with the chronology of the bibliography
in terms of both original and translated literature during this period. The quantitative analysis
shows the relationship between original and translated literature, the proportion of literary
genres, the relationship between male and female authors, and the position of experimental
literature.
Keywords: student newspaper Tribuna, student movement, bibliography, literature,
translation.
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UVOD
Mediji, sredstva javnega obveščanja, so v zgodovini postali sestavni del vsakdanjega
ţivljenja. S širjenjem informacij pomembno vplivajo na naše predstave in razumevanje sveta.
V to skupino medijev je sodil tudi študentski časopis Tribuna, ki je obveščal študente in
študentke o aktualnih dogodkih ter jih pozival k dejavnemu vključevanju v politično in
druţbeno sfero.
Prvotni namen Tribune je bil, poleg obravnave aktualnih tem, ki so se dotikale študentskega
ţivljenja, seznaniti študentsko javnost z literaturo in literarnim ţivljenjem. Uredniki in drugi
sodelavci in sodelavke časopisa so skušali z objavami izvirne in prevedene literature doseči
literarno pestrost, ki bi poskrbela za čim širši krog študirajočih bralcev in bralk. Na vsebino
literature je pomembno vplivalo tudi aktualno politično in druţbeno dogajanje. V obdobju
študentskih gibanj se je v literaturi pojavljalo vedno več političnih tem, filozofskih tekstov in
gesel, ki so v ospredje postavljali študente in delavce. S takšnimi vsebinami je časopis
potrjeval svojo medijsko alternativnost in legitimnost v boju za pravice aktivnih študentov,
drţavljanov.
Alternativen je postajal tudi drugi študentski tisk, tako po svetu kot v Jugoslaviji. Konec
šestdesetih let so bile v Tribuni, beograjskem Studentu in zagrebškem Studentskem listu
študentom posredovane informacije o svetovnih študentskih oziroma političnih gibanjih, s
poudarkom na nazorih t. i. politične levice. Jugoslovanski študentje so tako kot njihovi kolegi
po svetu odšli na ulice, kjer so s številnimi demonstracijami izraţali svoja mnenja o
nekakovostnem visokošolskem izobraţevanju, potrebi reforme univerz, nesprejemljivem
ravnanju domače in mednarodne politike v zvezi z vojno v Vietnamu, socialni neenakosti med
študenti in v druţbi nasploh ipd. Čeprav je številne demonstracije zaznamovalo nasilje,
študentje iz protestov niso vedno odšli kot poraţenci.
Duh časa se je izraţal tudi na kulturnem in umetniškem področju, kjer so svoje mesto našle
različne subkulture in umetniške oziroma literarne struje. Tribuna je v tem obdobju vplivala
na delovanje, politično udejstvovanje oz. druţbeno uveljavljanje študentov v širši javnosti. V
ospredje so bile postavljene zahteve po novih vrednotah, neodvisnem zdruţevanju in
enakopravnosti mladih v politiki in odpravljanju okostenelih političnih struktur. Študentski
časopis je pozival k udeleţbi v študentskih demonstracijah in organiziral dogodke, kot so bili
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na primer literarni maratoni, kjer so študentje lahko izraţali svoja politična in druţbena
prepričanja, predvsem v jeziku umetnosti in literature. Sorazmerno s tem je tedanja politična
oblast postala vse bolj pozorna na literarne vsebine študentskega tiska, kar je posledično
privedlo do cenzure, prepovedi posameznih številk časopisa in odstavitev urednikov. Kljub
temu je druţbenokritični ton literature, kot ena temeljnih premis ustvarjanja, zamrl šele po
koncu študentskih gibanj.
V magistrskem delu bom obravnavala literaturo, ki je bila objavljena v Tribuni v obdobju
1965–1975. S postavitvijo študentskega lista v sočasni kontekst tiskanih medijev in
študentskega gibanja bom skušala odgovoriti na naslednja vprašanja: Kako sta tisk in gibanje
vplivala na literaturo? Ali so se znotraj literature uvajali moderni literarni tokovi in v kolikšni
meri so se pri ustvarjanju te literature uveljavile avtorice? Na kakšen način je časopis s
pomočjo literature dosegal udeleţbo študentov na druţbenem in političnem področju?
V prvem delu magistrske naloge bom predstavila zgodovinske okoliščine, posebej na
študentsko gibanje v Jugoslaviji. V nadaljevanju bo predstavljen študentski list, njegova
struktura in vsebina ter uredniška politika.
V okviru drugega dela bom v ospredje postavila literaturo. Posebno pozornost bom posvetila
pojavitvi eksperimentalne literature in literarnim dogodkom, ki jih je organiziralo uredništvo
časopisa v tesni povezavi s študentskim gibanjem. Sledila bo analiza literature v izbranem
obdobju. Analiza bo temeljila na preštevni obravnavi izvirne in prevedene literature z vidika
avtorstva, literarnih zvrsti in vrst. Pridobljene ugotovitve bom opremila z grafi in dodatnim
opisom. V zadnjem delu bom izdelala še kronološko bibliografijo izvirne in prevedene
literature.
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ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE 1965–1975
Obdobje med letoma 1965 in 1975 so zaznamovali dogodki, ki so vplivali na Evropo in
celoten svet. Najbolj je izstopalo leto 1968, saj je veljalo za enega najbolj negotovih in
razburljivih po drugi svetovni vojni. Globalni druţbeni problemi so namreč privedli do
študentskih gibanj, ki so se istočasno odvijala v Ameriki, Aziji in Evropi. Študentje so izraţali
različne zahteve, vsem je bilo skupno nasprotovanje obstoječemu druţbenemu sistemu in
statusu študentov v druţbi.
Globalna kriza je kot posledica produkcijskega vzpona, tehnoloških doseţkov in povojne
obnove vodila do zahtev po spremembi izobraţevalnega sistema. Univerzitetna hierarhija,
avtoritativnost učiteljev in toga pravila univerzitetnega ţivljenja niso dohitevala druţbenih
sprememb, zato sta bila univerza in izobraţevalni sistem postavljena pred zahtevo po
reorganizaciji in prilagoditvi ekonomskim razmeram (Baškovič in drugi 1982: XVII–XIX).
Študentje so zahtevali modernizacijo pouka in dejavnejšo vlogo pri »upravljanju« univerze,
hkrati pa so se zavedali, da njihovi problemi in rešitve zahtevajo širši druţbeni angaţma. Eden
od pojavov, ki so jih mladi doţivljali kot generator problemov v modernem svetu, je bil vedno
izrazitejši imperializem, ki se je militariziral, npr. vojna Zdruţenih drţav Amerike v Vietnamu
in sovjetska okupacija Čehoslovaške. Čedalje bolj zaskrbljeno so gledali na uveljavljeno
prakso, da imajo pri reševanju (mednarodnih) sporov prednost vojaške, ne pa mirovne
pobude. Tragične in še vedno prisotne posledice druge svetovne vojne, osamosvojitvena vojna
v Alţiriji (1954–62) in napad Zdruţenih drţav Amerike na Vietnam leta 1965 so spodbudili
študentski pacifizem (Klasić 2015: 72).
Kot ugotavlja Klasić, se je nasprotovanje obstoječemu druţbenemu redu kazalo tudi v
nestrinjanju z nazori tistih, ki so takšno druţbo ustvarili. Na eni strani barikad so stali
»starejši«, ki jim je trenutni druţbenopolitični sistem ponujal stabilnost in varnost, o kakršni
so lahko v mladih dneh le sanjali; na drugi strani so bile nove generacije, za katere sámo
spoznanje, da ţivijo v veliko boljšem svetu od tistega, ki so se ga lahko nadejali njihovi starši,
ni bilo zadosten razlog za zadovoljstvo. Pospešeni razvoj gospodarstva je namreč v modernih
druţbah navkljub socialni drţavi povzročil povečanje razslojevanja. Razlike v premoţenju in
statusu so bile najbolj opazne med študenti, kar je še dodatno spodbudilo njihovo
3

nezadovoljstvo. Zaradi razlik v potrebah, navadah in moţnostih, pa tudi zaradi vedno
številnejših izobraţenih mladih ljudi v druţbi, je bil generacijski prepad vedno bolj opazen
(Klasić 2015: 75).
Peter Klinar v članku Vzroki študentskih nemirov in protestov meni, da so akcije
študentskega gibanja prispevale k temu, da so se zamajale iluzije in miti o urejenosti sodobnih
druţb. Aktivirala se je ideja o vsestranskem pluralizmu in odprti druţbi, kot reakcija zoper
različne vidike uniformiranosti, zaprtosti, standardizacije in centralizacije (Klinar 1971: 383).

ŠTUDENTSKO GIBANJE
Ob koncu šestdesetih let, natančneje maja 1968, so v Evropi svoj vrhunec dosegla mnoţična
študentska gibanja. Ta so se odvijala v obliki demonstracij in zasedb univerz, študentje pa so
se povezovali tudi s stavkajočimi delavci. Presenečala je tako svetovna razseţnost teh
dogodkov kot tudi načini političnega delovanja oziroma protesti, ki se v svojem izhodišču
formalno niso naslanjali na tradicijo. V ta kontekst so spadali generacijski konflikt, kriza
vrednot, seksualna revolucija in rock glasba, ki so opozarjali in zahtevali nov pogled na
druţbeno ţivljenje (Baškovič in drugi 1982: XIV–XV).
Študentsko gibanje se je začelo leta 1964 na univerzi v Berkeleyu v Zdruţenih drţavah
Amerike, kjer je bil v ospredju boj za svobodo govora in proti hladni vojni, nadaljevalo pa
leta 1966 v Nemčiji, kjer so študentje protestirali proti vojni v Vietnamu. Iz gibanja za
reformo študijskega procesa in soodločanja je preraslo v boj za drţavljanske pravice, ki je
zahteval tudi ţrtev med študenti. Policist je namreč med demonstracijami v Zahodnem
Berlinu leta 1967 ustrelil študenta Benna Ohnesorga, kar je sproţilo razmah študentskega
gibanja. Mlade nemške študente je poleg tega begala še nacistična preteklost in vpetost
staršev vanjo. Posledično so se zaradi ţelje po “generacijski odcepitvi” od staršev ustvarile
različne skupnosti oziroma komune (Klasić 2015: 73).
Uporom v Nemčiji sledi Francija, kjer so študenti 3. maja 1968 prav tako kot njihovi nemški
vrstniki zahtevali študijske reforme in spremembo avtoritativnega reţima generala de Gaulla.
Povod za demonstracije je bil protest študentov Univerze v Nanterru zaradi dekanove
prepovedi uporabe fakultetnega sistema za obveščanje po zvočnikih. Pomembno pri
francoskem študentskem gibanju je, da so se študentom pridruţili delavci, ki so z mnoţičnimi
stavkami opozarjali na svoj kritični poloţaj. Po podpisu socialnega pakta za izboljšanje
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socialnega poloţaja delavcev se je umirilo tako delavsko kot študentsko gibanje (Klasić 2015:
78).
Ameriške in japonske demonstracije je zaznamovala predvsem vojna v Vietnamu, ki je kmalu
postala “katalizator za mobilizacijo”. Dejstvo, da je najmočnejša in najbogatejša drţava na
svetu v kontekstu hladne vojne napadla majhno in nerazvito deţelo, je zadoščalo, da je vojna
dobila simbolne pomene (Klasić 2015: 72).
V Mehiki je odmeval predvsem “Tlatelolco masaker”, v katerem sta vladna vojska in policija
oktobra leta 1968 ubila od 44 do 300 protestnikov študentov in civilistov. Tragičen dogodek
je zaznamoval poletne olimpijske igre v Mexico Cityju; poleg tega je olimpijski komite izločil
juţnoafriško ekipo ter s tem ponovno obudil črnsko gibanje.
V Grčiji in Španiji je prevladoval boj proti diktatorskemu reţimu v omenjenih dveh drţavah.
Poleg tega je pomembno poudariti še to, da so študentje na Vzhodu zahtevali spremembe v
obstoječem sistemu, medtem ko so na Zahodu izrazili ţelje po radikalni spremembi
političnega sistema (Klasić 2015: 74–80).
Filozofsko podlago za protikapitalistična stališča so mladi našli v novi levici oz. gibanju, ki je
konec petdesetih let in zlasti v šestdesetih letih poskušalo najti odgovor na okostenelost
levičarskih političnih sil v odnosu do razvite industrijske druţbe (Klasić 2015: 75). Leta 1964
je Herbert Marcuse objavil delo Enodimenzionalni človek, ki je vsebovalo analizo, prilagojeno
posebej za študentske razmere. Bil je teoretik nove levice, ki ne predstavlja zgolj delavskega
razreda kot revolucionarnega, ampak vključuje tudi intelektualce, mlade hipije ter mnoge
javne osebe (med njimi tudi pesnike). Kritiziral je človeško podrejenost dobičku oziroma
kapitalistično druţbo nasploh. Zahteval je več pravic za posameznike in pravico do opozicije.
Poudarjal je, da delavski razred izgublja svojo vlogo in da bi jo morali prevzeti študentje in
drugi predstavniki civilne druţbe. Napovedal je tudi drţavljansko nepokorščino študentov.
Poleg drugih zahodnih neomarksistov je v Jugoslaviji vplival na šolo “praksisovcev”,
imenovano po reviji Praxis. Njegove misli so bile pogosto uporabljene tudi med pisci besedil
v študentskih časopisih. (Pasinović 2017: 10).
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Študentsko gibanje v Jugoslaviji
Jugoslovanska javnost je bila prek sredstev javnega obveščanja – televizije, radia, zlasti tiska
– odlično informirana o dejavnostih študentov po svetu. Posebno zanimanje je vzbudilo
dogajanje v Zahodni Evropi in ZDA. Pozitivno stališče do demonstracij v teh deţelah je
najpogosteje izhajalo iz študentske kritike nehumanega in nepravičnega kapitalističnega
sistema in temu primerne izrazite naklonjenosti levičarskim idejam (Klasić 2015: 78).
V Jugoslaviji je med študenti v ospredje vse bolj prihajalo nezadovoljstvo nad
jugoslovanskim visokošolskim sistemom. Ţelja po modernizaciji povojne drţave in poudarek
na enakopravnosti glede dostopnosti študija sta povzročila ustanavljanje novih fakultet in
visokih šol ter povečanje števila študentov in profesorjev. S tem se je zmanjšalo zadovoljstvo
študentov, ki so pričeli opozarjati na prezasedenost nastanitvenih in študijskih kapacitet na
fakultetah in v študentskih domovih, na višanje stroškov, nezmoţnost vplivanja na odločitve,
povezane s študentskimi vprašanji, in brezposelnost po končanem študiju.
Beograd

V Beogradu je v brigadirskem naselju v Novem Beogradu 2. junija potekala zabavnoglasbena revija Karavana prijateljstva. Med policijo in študenti je (zaradi prevelikega števila
obiskovalcev) prišlo do spopada, ki se je nadaljeval na Študentskem trgu. Z izmenjujočimi se
govorci, ki so uokvirjali dogajanje, je incident dobil politično poanto. Opozarjali so na
nepravilnosti v druţbi, na enotnost med delavci in študenti idr. O demonstracijah je prva
poročala tiskovna agencija Tanjug, ki je vso krivdo za dogodke prevalila na študente.
Demonstracije so se nadaljevale še naslednje jutro, ko so se študentom pridruţili še
univerzitetni profesorji in predsednik fakultetnega odbora Filozofske fakultete Vlada
Mijanović (ki so ga pozneje kazensko preganjali za različna dejanja v protestih) (Klasić 2015:
107–109).
Univerza v Beogradu je v naslednjih dneh postala epicenter političnega prebujanja. Filozofski
fakulteti so sledile še druge fakultete v Beogradu. Poleg profesorjev so študentom izrazili
podporo še številni literarni in glasbeni umetniki ter kulturne ustanove (Klasić 2015: 123).
Protestu so se pridruţile še druge jugoslovanske univerze s posebnimi shodi in sestanki. Prav
nasprotno pa je delovala politika in policija. Uporaba fizičnega nasilja in celo strelnega oroţja
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nad študenti in profesorji ter določene izjave politikov1 so bili znaki represivne politike
(Klasić 2015: 110–116).
Demonstracije so se zaključile 12. junija s sprejetjem večine zahtev akcijskega odbora. Pri
tem je odločilno vlogo imel predsednik Tito, ki je izvedel zanimivo potezo. Na seji
predsedstva in izvršnega komiteja CK ZKJ je ostro obsodil študentske demonstracije in
upravičil ravnanje policije, medtem ko je v izjavi za javnost izrazil podporo študentom in
napovedal uresničitev zahtev (Klasić 2015: 107–167). Kasneje se je izkazalo, da je Tito
podporo študentom izrazil samo zato, da bi se demonstracije končale. Ob tem je poskrbel, da
so dve partijski organizaciji izključili iz Filozofske fakultete in da je bil Vlada Mijanović
dvakrat obsojen na zaporno kazen (1970, 1972–1973), leta 1975 je bilo iz sluţbe odpuščenih
še osem profesorjev oz. akademikov praksisovcev, ker naj bi v ustanovi (Univerza v
Beogradu) širili nemire.
V času demonstracij so bili sprejeti različni odloki in zakoni, npr. Odlok o prepovedi
prirejanja vseh manifestacij, mitingov, demonstracij in povork po ulicah, trgih in drugih
javnih krajih v Beogradu, s katerim so ţeleli omejiti ali preprečiti proteste (Klasić 2015: 115).
O dogodkih so poročali tudi številni mediji,2 saj je šlo za največji mnoţični upor proti oblasti
v socialistični Jugoslaviji. Tribuna je 17. 6. 1968 v 22. številki objavila tri članke o dogajanju
na demonstracijah ter del govora predsednika drţave Tita, ki ga je 9. junija 1968 predvajala
beograjska televizija (Študentje mi morajo pomagati).

Zagreb

Gibanje v Zagrebu so motivirali protesti v Beogradu, saj so se študentje ţe 3. junija začeli
zbirati in izraţati podporo beograjskim kolegom. Politično vodstvo Zagreba in zagrebške
univerze si je zadalo cilj, da demonstracije ne bi privedle do podobnih dogodkov, kot so se
zgodili v Beogradu. Naloga vladajoče politične strukture je bila, da se proteste izolira od
splošne javnosti in se jih zaradi laţjega nadzora iz mestnega središča preusmeri na fakultete.
Študentom je šele 6. junija uspelo pripraviti demonstracijo v centru mesta, natančneje v
1

Srbski politik Petar Stambolić po slišanih zahtevah študentov odgovori: »Sicer pa, kaj sploh hočete, to oblast
smo si priborili s krvjo in brez krvi je ne damo« (Prav tam: 112).
2
Izhajanje časopisa Student je bilo zaradi izrazite podpore študentom in priljubljenosti med bralci (nekatere
izdaje so dosegale tudi do 120.000 izvodov) prepovedano dvakrat. Tiskanje je bilo ves čas pod nadzorom
policije in cenzorjev, ki so preverjali, ali časopis vsebuje »sovraţno« poezijo (Prav tam: 119).
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kinodvorani Študentskega centra. Zahteve zagrebških študentov se niso bistveno razlikovale
od beograjskih. Demonstracije so postajale vedno bolj napete, vendar do prehoda na ulico ni
prišlo. Kljub temu so študentje naslednje jutro na fakultetah naleteli na redarje, katerih naloga
je bila, da vzdrţujejo red in preprečijo proteste. To dejanje je preprečilo napovedani miting in
pripomoglo h koncu demonstracij (Klasić 2015: 179–184).
Študentje v Zagrebu niso imeli podpore javnosti, delavcev, intelektualcev in institucij (kot v
Beogradu); manjšo podporo so jim izkazali zgolj profesorji in študentski ter mladinski listi
(Polet, Omladinski list in Studentski list), ki so zagrebške študente obveščali o demonstracijah
po svetu in analizirali poloţaj v svetu in Jugoslaviji brez kakršnegakoli »partijskega pritiska«.
Opozarjali so na slab poloţaj študentov. Polemično so pisali še o domačih problemih,
samoupravljanju v Jugoslaviji, neuspeli gospodarski reformi in postavljali pod vprašaj
delovanje in vlogo Zveze komunistov Jugoslavije (Klasić 2015: 187).
Demonstracije v Zagrebu so bile bolj mirne, slabše organizirane in predvsem zelo omejene.
Hrvaško politično vodstvo je razloge za to videlo v partijskemu vplivu nad študentsko
organizacijo, razlagi političnega vodstva, da so materialne moţnosti za študij sedaj boljše kot
v preteklosti ter enoten in pravočasen nastop Zveze komunistov in ostalih druţbenopolitičnih
organizacij, ki so imele cilj za vsako ceno preprečiti ulično študentsko gibanje3 (Klasić 2015:
186–189).
Študentje so bili sicer na nek način poraţeni, vendar so kljub temu javnosti in političnim
oblastem pokazali, da je njihovo mesto v druţbi pomembno.
Ljubljana

Zametki protestov v Ljubljani zaradi ukinitve revije Perspektive segajo ţe v leto 1964.
Študentje so v obliki manjših srečanj in zborovanj nasprotovali vmešavanju političnih
organov v delo revij. V članku Perspektive brez strehe4 je Niko Grafenauer poudaril, da je bila
odločitev Drţavne zaloţbe Slovenije za prekinitev sodelovanja z revijo sprejeta mimo
ustreznih organov odločanja. Dejanje je označil za administrativni poseg v strukturo
kulturnega okolja.

3

V Zagrebu je v tistem času hkrati delovalo sedem operativnih štabov za zatiranje neredov. Ta podatek priča o
tem, kako resno so jemali zastavljeni cilj (Prav tam: 189).
4
Grafenauer, Niko. Perspektive brez strehe. Tribuna 14/16 (1964), 6.
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Po letu 1964 se začnejo pojavljati razprave o samoupravljanju in reformi univerze, o
socialnem in materialnem poloţaju v času študija ter o moralnih dejanjih samih študentov. Te
vsebine so v nadaljnjih protestih igrale ključno vlogo.
V knjigi Študentsko gibanje 1968–72 je razvoj gibanja razdeljen na tri obdobja.5 Avtorji
knjige opozorijo, da je gibanje v Ljubljani treba razlagati z druţbeno-ekonomskimi, političnoideološkimi protislovji v tedanji slovenski druţbi.
Sindikalistično obdobje (od 1968 do 1969) se je dotikalo predvsem socialnega in materialnega
poloţaja študentov. Po razpustitvi Zveze študentov se je ustanovila avtonomna Skupnost
študentov, ki je igrala pomembno vlogo v gibanju. Omogočala je, da so se pod njenim
okriljem organizirale interesno-politične skupine s svojimi projekti, kar jim je zagotavljalo
legalno delovanje. Pomembno vlogo so odigrala tudi študentska gibanja po svetu in
ustanovitev Radia Študent (obveščanje o sprotnih študentskih dogodkih tako doma kot v
tujini).
Radikalizacija gibanja (od 1970 do 1971) je predstavljala obdobje subkulturnih in
alternativnih gibanj ter intenzivne zahteve po reformi univerze. Za vrh obdobja je veljala
zasedba Filozofske fakultete leta 1971. Poudarek je bil še na teoretski kritiki globalnih
druţbenih razmer.
V obdobju izteka študentskega gibanja (od 1971 do 1972) se zgodi preobrat iz globalne
kritike v neskončne ideološke polemike, ki je bil viden predvsem v naivni kritiki Gibanja 13.
novembra,6 ki je izzvala prepoved štirih številk Tribune in dokončen razpad uredništva.
Obdobje so zaznamovali še sprejetje nove Ustave, izboljšanje študentskega standarda s strani
oblasti (odpadejo socialni razlogi študentskih protestov) ter sodna obravnava Skupnosti
študentov, ki se je leta 1974 preimenovala v Zvezo socialistične mladine. Ustanovitev ZSM-ja
je posledično zmanjšala moţnost samoorganiziranja študentov, artikulacijo interesov na
nivoju univerze kot “gibanja”. Zadnji poizkus ponovne obuditve študentskega gibanja je v
tem obdobju predstavljal projekt alternativne univerze.
V nadaljevanju so predstavljene odmevnejše demonstracije študentskega gibanja v Ljubljani.

5
6

Periodizacijo povzemam v nadaljevanju (gl. Baškovič in drugi 1982: XXXVIII–XLI).
Gibanje opisujem v nadaljevanju.
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Vroči teden

Svet študentskega naselja je 29. maja 1968 sprejel dva sklepa, ki sta predvidevala izpraznitev
nekaterih objektov v študentskem naselju za potrebe turizma in povišanje stanarine. Sprejetje
sklepov je med študenti sproţilo nasprotovanje, zato je študentski sindikalni odbor naslednji
dan preučil nastalo situacijo. Študentje iz doma na Gerbičevi ulici so tako 31. maja sestavili
osnutek programa (izpostavljena je bila predvsem potreba po adaptaciji stavb), ki so ga
sklenili v obliki protesta v študentskem naselju predstaviti 5. junija. V nedeljo, 2. junija, so
študentje preplavili Ljubljano s plakati z različnimi napisi. Situacija se univerzitetnemu
komiteju Zveze komunistov ni zdela problematična oziroma takšna, ki bi lahko povzročila
večje proteste. Naslednji dan pa informacije o dogajanju v Beogradu povzročijo preobrat. V
študentih okrepijo ţeljo po akciji in kritični opredelitvi do nakopičenih nerešenih vprašanjih.
Posledično je prišlo do celodnevnega zasedanja univerzitetnega komiteja in prvega pisnega
dokumenta, ki je vseboval dvajset stališč. Izbran je bil tudi predstavnik študentov, ki naj bi
poskrbel za dogovor s policijo. V sredo, 5. junija, je policija predstavniku zagotovila, da ne bo
posegala v program protestnikov, sklenili so tudi dogovor o samem poteku pohoda po ulicah.
Sestavljen protestni program je zahteval ureditev zdravstvenega zavarovanja, poudaril pomen
univerzitetne diplome in nasprotoval previsokim najemninam za zasebne sobe. Program je bil
poslan vsem občinskim funkcionarjem po Sloveniji. Na zborovanju so govorili predstavnik
slovenske vlade (dr. Franc Hočevar), prorektor (dr. Mirjan Gruden) in večje število študentov.
Naslednji dan so trije študenti pripravili svoja poročila o poteku demonstracij 6. junija, kjer so
poudarili prizadevanje za rast šolstva in umetnosti ter opozorili na neutemeljene kritike v
oficialnem časopisju (Tribuna 18/14–15 (1969), 6, 8).
Študentske demonstracije je navidezno podprl tudi Tito v svojem govoru na televiziji 9. junija
1968. O podrobni vsebini dogodkov je poročala tudi Tribuna (večje število člankov), v članku
Realnost in utopija – dnevnik vročega tedna (v Ljubljani) pa je bilo na grobo predstavljeno
celotno dogajanje.7 Nato je sledilo nekaj let zatišja, vse do pohoda po Aškerčevi.

7

Realnost in utopija – dnevnik vročega tedna (v Ljubljani). Tribuna 18/14–15 (1969), 6, 8.
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Aškerčeva

Zborovanje na Aškerčevi še danes velja za enega najbolj značilnejših dogodkov v sklopu
študentskega gibanja na slovenskih tleh. Okoli 2000 študentov in dijakov je 14. aprila 1971
demonstriralo proti hrupu na Aškerčevi, ki ga je povzročal pregost promet na dotrajani cesti in
onemogočal normalen potek predavanj. Mnoţica je izrazila ţeljo po izgradnji obvoznice in
začasni prepovedi teţkega prometa. Shod je bil uradno napovedan in dovoljen. Nekaj dni pred
akcijo sta bila natisnjena dva ciklostirana letaka Tehnika proti človeku ali tehnika za človeka,
ki sta vsebovala poziv na zborovanje, predstavitev poloţaja in zahteve. Shod je potekal mirno,
le Milana Jesiha so zaradi suma hujskanja k uporu in fizičnemu obračunavanju s policijo
kazensko ovadili. Zbor je pomembno vplival na nadaljnje dogodke (proteste ob obisku
francoskega premierja Chaban-Delmasa in aretacija Franka Adama). Nekaj let pozneje so
Aškerčevo cesto renovirali in razširili, obvoznica pa je bila zgrajena šele leta 1988 (Baškovič
in drugi 1982: 141–143).
O »Aškerčevi« je v posebni številki, ki je izšla maja 1971, poročala tudi Tribuna. Nastali so
štirje krajši članki, ki so polemično komentirali dogajanje. Jaša Zlobec je v članku Zakaj
bomo še šli na cesto opozarjal na neuspešnost zborovanja in bralce pozival k nadaljnjim
ukrepom in pritiskom za dosego ciljev. Hkrati je opozarjal na socialno neenakost in pravice
ter grajal podraţitve. V naslednjih dveh člankih z istim naslovom Aškerčeva so podane
podobne ugotovitve in zahteve. V zadnjem članku Aškerčeva pa je Darko Štrajn polemiziral z
očitki na račun shoda in predstavil teze, ki skušajo utemeljiti to študentsko politično akcijo
(Baškovič in drugi 1982: 144).
Sledila je demonstracija ob obisku francoskega premierja Chaban-Delmasa, kjer so organi
Uprave javne varnosti (UJV) manjšemu številu študentov, ki so ţeleli mirno izraziti podporo
francoskim študentom, nezakonito in nasilno odvzeli transparente in osebne izkaznice. Kmalu
za tem dogodkom so aretirali Franka Adama zaradi spornega letaka, ki naj bi širil sovraţno
propagando. Grozilo mu je dvajset mesecev strogega zapora, vendar so študentje dosegli
njegovo izpustitev. Sodni pregoni, zaplembe letakov in zaslišanja Milana Jesiha ter Franka
Adama so bili eden od glavnih razlogov za enotedensko zasedbo Filozofske fakultete 26. maja
1971 (Baškovič in drugi 1982: 145–148).
11

Zasedba Filozofske fakultete v Ljubljani

Zasedba fakultete velja za najdaljšo akcijo pri nas v času študentskega gibanja. Povod za
zasedbo je bil izraţen na zasilnem zasedanju skupščine študentov po odpovedanih
demonstracijah »proti negativnim pojavom v naši deţeli«. Tej odločitvi so botrovali
represivni ukrepi policije, splošna zaostritev razmer v drţavi na področju gospodarstva,
nacionalizma in socialnega razlikovanja ter razmere na univerzi v kontekstu študijskega in
samoupravnega poloţaja študenta (Baškovič in drugi 1982: 153).
Med zasedbo fakultete so študenti z različnimi projekti, okroglimi mizami in diskusijami
uresničevali inovativne zamisli o študijskem delu, ki so dotlej veljale za neizvedljive. S tem
so dokazali, da je koncept drugačne univerze uresničljiv. V času zasedbe so študentje na
fakulteti prebivali, ob rednem jutranjem dvigovanju zastave peli Internacionalo ter se
udeleţevali kulturnih dogodkov. V prostorih fakultete je v tistem času delovalo uredništvo
Tribune, ki je v člankih Svoboda svobodne univerze, Kronologija dogodkov v zadnjem
mesecu in Zakaj smo tu in zakaj nam gre prikazovalo aktualno dogajanje in kritično
razmišljalo o doseţenih ciljih. Podrobnejši vpogled v dogajanje sta podala glasilo SP in revija
Problemi, v katerih so bila poročila o dejanjih literatov (Svetinov manifest Revolucionarna
literatura, Švabičev obisk Fifak-a,8 Jesihovo branje manifesta Dolina totalke) (Baškovič in
drugi 1982: 154–178).
Pri zasedbi je sodelovalo okoli 1200 študentov, katerih predstavniki so v Manifestu zasedene
FF9 (31. 5. 1971) zapisali, da so preizkusili mnoge nove oblike študijskega dela, ki so
omogočile večji interes in aktivnost študentov ter spremenjene odnose med predavatelji in
študenti. Z zasedbo in dogodki so izrazili, da si ţelijo kvaliteten in aktiven študij ter zavrnili
očitke o ţelji po čim laţjem in hitrejšem prehodu skozi študijska leta. Poleg tega je bila
zasedba uspešna na političnem področju, saj so bile študentske zahteve v glavnem uresničene.
V ta kontekst je spadala predčasna izpustitev Franka Adama in Milana Jesiha. Zasedba se je
kljub gladovni stavki Borisa Vuka, ki je protestiral proti koncu zasedbe fakultete, zaključila 2.
junija 1971 (Baškovič in drugi 1982: 197).

8

Fakultetno interno glasilo.
V manifestu (avtorji niso podpisani) je bil utemeljen povod zasedbe, ocena gospodarskih in političnih razmer,
napovedan je bil “gverilski pohod skozi institucije” ter podano videnje svobodne univerze. Manifest je bil
objavljen v Tribuni, oktobra 1971 (Prav tam: 201–204).
9
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V obdobju 1971–1972 je prišlo še do dveh kratkotrajnih gibanj, ki sta predstavljala konec
obravnavanega obdobja študentskih gibanj pri nas.
Gibanje 13. November
Ideja za gibanje je nastala 23. oktobra 1971 na študentskem sejmu na Filozofski fakulteti.
Namen gibanja je bil ohranjanje organizirane študentske politične aktivnosti. O idejnih
osnovah gibanja, kot so aktivno spremljanje dogodkov, manifestacij, teach-ini, sit-ini, pozivi
javnosti, informacije o zamolčanih dogodkih, je v Tribuni poleg ostalih člankov o gibanju
izšla tudi kopija letaka Dokument 1 – Gibanje 13. November.10 V tem letu je bila ustanovljena
še Študentska cerkev, interno glasilo Fifak ter projekt “študentska partija”, ki pa ni bil
realiziran. En mesec trajajoče gibanje je odprlo vprašanje odnosa med institucionalnimi
političnimi silami na univerzi (in v druţbi) ter vzgibi spontanosti; konflikti z oblastjo so
privedli do zaplemb štirih številk Tribune (Baškovič in drugi 1982: 259).
Alternativna univerza
V obdobju študentskih gibanj so se porajale pobude za ustanovitev t. i. alternativne univerze,
ki naj bi vpeljala nove načine študija, predavanj in nova predmetna področja. Uveljavilo se je
pojmovanje študenta kot osebe, ki se ne zadovolji le z obiskovanjem predavanj in študijem,
ampak prevzema aktivno vlogo v procesu študija. Univerza bi morala biti dostopna za
vsakogar in spodbujati tako druţboslovni kot naravoslovni način mišljenja. V tem kontekstu
so študenti pripravili tritedenski program, ki je vključeval javne tribune, sestanke, okrogle
mize, predavanja in razne projekte za izmenjavo mnenj o takšni obliki univerze. Svet
alternativne univerze je sestavljalo 15 študentov s 6 fakultet. O alternativni univerzi je v treh
prispevkih poročala tudi Tribuna (Baškovič in drugi 1982: 331–339).
Študentsko gibanje se je zaključilo z letnico 1972. V naslednjih letih (do 1975) je prišlo le še
do posameznih organiziranih akcij, kot je bil protest proti kmečki ohceti ali demonstracije
proti iranskemu šahu Rezi Pahlaviju. Študentje so v tem obdobju dobili še lastno institucijo
ŠKUC, ki je bila ločena od širšega druţbenega ozadja gibanja. V naslednjih letih so tako
nastajali le še nekrologi gibanju in analize politično pestrega študentskega obdobja (Baškovič
in drugi 1982: 351).
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Bučar, Bojko in drugi. Gibanje 13. november. Tribuna 21/7–8 (1971), 4.
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ŠTUDENTSKI LIST TRIBUNA
Popolnoma razumljivo je, da je globalnim študentskim gibanjem največ prostora odmeril
študentski in mladinski tisk. Šlo je za časopise, ki so jih tedensko ali mesečno izdajale
mladinske ali študentske organizacije v vseh jugoslovanskih republikah (Klasić 2015: 78).
Njihovo delovanje je v gibanju igralo opazno vlogo, saj so bralce obveščali o svetovnem in
domačem dogajanju, jih navdihovali in vznemirjali. Publikacije so ponujale vpogled v
politične, gospodarske, ekonomske, literarne, kulturne in športne dogodke. Mednje je sodila
tudi Tribuna.
8. decembra 1951 je pod okriljem iniciativnega odbora Zveze študentov Jugoslavije,
ljubljanske univerze, visokih šol in akademij izšla prva številka študentskega časopisa
Tribuna. Nasledila je časopis Študentski list, katerega urednik je bil takratni študent
primerjalne knjiţevnosti in reţije, kasneje pa pisatelj in novinar Miloš Mikeln, ki je prevzel
vlogo prvega urednika Tribune.11
Prva številka časopisa je izšla na šestih straneh, v obravnavanem obdobju pa se je povprečno
število gibalo od osem do petnajst strani. Na obseg časopisa so vplivali različni dejavniki, na
primer zmanjšan obseg (zgolj tri strani) se je pojavil 18. decembra 1968, ko so Tribuno pestile
finančne teţave, medtem ko so se povečani obsegi pojavili ob odmevnejših temah (o
študentskih gibanjih, volitvah ipd.), skupnih številkah in prilogah (z objavo knjige Jerryja
Rubina Do it, 26. maja 1972 je Tribuna štela devetintrideset strani). Časopis je v obdobjih
1965–1968 in 1970–1972 izhajal kot tednik, medtem ko je v obdobjih 1968–1970 in 1972–
1975 izhajal kot štirinajstdnevnik.
Tribuna je bila razdeljena na različne rubrike, ki so se z leti spreminjale ali dodajale (rubrike
Osti tedna, Pisma, Mera za mero, Aktualna polemika, Ob knjiţevnih revijah/knjigah, Glasbeni
zapiski in Predstavljamo so se na primer pojavljale med 1965 in 1968; Popevke Tribune in
Seksualna posvetovalnica med letoma 1969 in 1970; Freaking out in Zoom v obdobju 1970–
1972, Informacije in Pogovor med letoma 1973 in 1975). Poleg rubrik so bili objavljeni članki
s študentsko vsebino (razmere na univerzah, oglasi za študentsko delo, stanje v študentskih
domovih, študentska prehrana), poročila o športnih doseţkih in dejavnostih študentov ter
članki o ekonomskih, političnih in gospodarskih razmerah. Publikacija je vsebovala še strani,
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Tribuna. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Splet. 2. avgust 2019.
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ki so bile namenjene literaturi, gledališču, humorju (satirične vsebine, karikature, stripi),
teoretskim in filozofskim tekstom ter obvestilom o raznih dogodkih.
Grafična podoba je bila sprva pragmatična, izhajala je v črno-beli tehniki, vsebovala je
klasične časopisne naslovnice, v ospredju je bil tekst. Likovna podoba časopisa na začetku ni
bila poudarjena, kasneje so bili prisotni črni in barvni naslovi ter poigravanje z različnimi
pisavami, debelinami in tehnikami. Leta 1975 je oblikovanje postajalo drznejše. Poleg
karikatur je bilo opazno poigravanje z glavo časopisa in večje število fotografij (Šircelj 2016:
19–20).
V prvi polovici desetletja izhajanja je bila vsebina časopisa bolj informativne narave. Pod
vplivom socializma in komunizma so bile v ospredju teme o študentskem opravljanju
udarniških ur, ekonomski problematiki študentov in stanju univerz po svetu in v Jugoslaviji.
Pozornost je bila namenjena tudi kulturnim vsebinam in literaturi (Kanduč 2013: 6).
V drugi polovici desetletja je Tribuno prevzel nov uredniški odbor, ki je vnesel več teoretičnih
vsebin, dvignil nivo pisanja in kritični pogled na politično in druţbeno dogajanje pri nas in v
tujini. V ospredju je bila naklonjenost socializmu in vloga študentov pri gradnji le-tega.
Pomembno mesto v časopisu je imelo tudi mednarodno dogajanje in narodnoosvobodilni boji
afriških in azijskih drţav. Pozornost je bila usmerjena predvsem na dogajanje v Vietnamu.
Časopis je izrazil podporo vietnamskemu ljudstvu in boju proti vojnim zločinom.
Dogajanje doma je zaznamovala problematika univerze in visokega šolstva, ki je izzvala
večkratne pozive k izboljšavi in reformi. Veliko prostora je bilo še vedno namenjeno
kulturnim vsebinam s področja glasbe in literature, poudarjal se je pomen umetnosti in kulture
v druţbi. Prisotnost humoresk, karikatur in satir je dodatno popestrila vsebino časopisa. Z
reportaţami in poročanjem o brucovanju, mednarodnih konferencah ter delovnih brigadah je
bilo poskrbljeno za študente, ki so pričeli s študijem. Prisotne so bile objave in novice iz
drugih študentskih časopisov v bivši Jugoslaviji.12
Leta 1965 se je Tribuna srečala s prvimi večjimi finančnimi teţavami zaradi zmanjšanja
sredstev, zato je sprejela odločitev o obvezni naročnini na časopis za vse študente Univerze v
Ljubljani. Izhajati je začela v obsegu le osem strani. Časopis je postajal bolj sodoben, več je
bilo likovnega materiala, eksperimentiranja z naslovnicami in glavo časopisa, katero je leta
1968 zamenjal znak, ki je bil v uporabi do leta 1970 (Šircelj 2016: 21–22).
12

Tribuna. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Splet. 2. avgust 2019.
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V tem obdobju se je pojavilo vprašanje o poslanstvu Tribune. S strani uredništva so bili
organizirani razni zbori, okrogle mize, pozivi k javnim debatam o tem, kakšno je poslanstvo
časopisa, komu je namenjen in kakšna naj bo vsebina. Študente je pozivalo tudi k sodelovanju
in oblikovanju časopisa.
V letu 1968 je Tribuna poročala o študentskih demonstracijah po svetu, predvsem v ZDA,
Nemčiji in Franciji ter o okupaciji Češkoslovaške. Pozornost bralcev je vzbudila še vizualna
poezija in manifest o kulturni revoluciji.
Naslednji pomemben preporod je Tribuna doţivela v letu 1970, ko je prišlo do sprememb
tako v sami vsebini in poslanstvu časopisa kot v vizualni podobi. Časopis ni bil več tako
politično angaţiran, vendar je ostajal levičarsko usmerjen. V ospredje so se postavljale
teoretske refleksije in analize, medtem ko je Kostja Gatnik poskrbel za barvno podobo z
različnimi motivi in načini ilustriranja, ki so bili vedno bolj provokativni v smeri seksualne
revolucije. Objavljen je bil kultni strip Magna Purga (Šircelj 2016: 23).
Leta 1971 je objava odprtega pisma Titu, v katerem je Pavle Kristan kritiziral Titov obisk v
Iranu, privedla do zaplembe številke. Oblasti so postale vedno bolj pozorne na časopis, zato je
v naslednjih letih sledilo še nekaj zaplemb in blokad številk. Ko pride do vrhunca
študentskega gibanja, je Tribuna predano poročala o zasedbi Filozofske fakultete v Ljubljani
in o dogajanju na Aškerčevi. Veliko je bilo tekstov, ki so obravnavali študentska in druga
napredna gibanja, tekstov o problematiki univerze ter prevodov filozofskih mislecev, kot sta
Herbert Marcuse in Horst Heimann. Tribuna je v očeh javnosti pridobivala veljavo in ugled
kot uporniški medij mladih. V publikacijah je bilo veliko odlomkov znanih revolucionarjev
(Angela Davis, Che Guevara, Rosa Luxemburg, Črni panterji, Trocki idr.), objavljena je bila
znamenita knjiga Jerryja Rubina13 Do it! (Kanduč 2013: 7).
Izhajanje časopisa se je nadaljevalo še po izteku študentskega gibanja. Ostajal je glas
študentov, vse do leta 1998, ko je zaradi pomanjkanja denarja in politične volje prenehal
izhajati. Leta 2006, ob študentskih protestih zoper šolnine, je izšla posebna promocijska
številka in nato je od leta 2009 naprej izhajala kot mesečnik. Leta 2015 je prišlo do
nestrinjanja med člani uredništva zaradi imenovanja Ane Pavlič kot odgovorne urednice. Na

13

Jerry Rubin je bil ameriški socialni aktivist, kasneje uspešen poslovneţ. Bil je eden od ustanovitvenih članov
Youth International Party,(yippijev). Sodeloval in organiziral je veliko demonstracij ter napisal knjigo Do it!
(scenarij za revolucijo).
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podlagi spora so nasprotniki ustanovili revijo 3buna, ki je prav tako kot Tribuna dostopna v
elektronski obliki (Kanduč 2013: 8).

Prepovedi Tribune
Prva prepoved številke14 se je zgodila 8. novembra leta 1971, ko so Pavel Kristan in člani
Zveze komunistov s Tribune napisali odprti pismi Titu, ki so ju objavili v številki 3, 25.
oktobra 1971. Povod za obe pismi je bil obisk predsednika Tita v Iranu ob proslavi 2500letnice perzijskega cesarstva. V pismu Pavleta Kristana, ki je bilo napisano z osebnega vidika
drţavljana SFRJ, je bilo izraţeno nestrinjanje z obiskom, ki je bil v nasprotju z
revolucionarno politiko. Pisec je Tita opozarjal, da bo v Iranu z izrečenimi besedami zastopal
tudi njega, čeprav se z iransko politiko in reţimom ne strinja. Opominjal ga je na zatirane in
izkoriščane Irance in diktatorski reţim.
Pismo članov Zveze komunistov v uredništvu je izhajalo z izhodišč programa Zveze
komunistov, ki sicer zahtevajo, da so odnosi med drţavami, pa čeprav z nasprotujočimi
reţimi, dobri. Vendar so pisci menili, da je Titov obisk presegel mejo ekonomskih in
diplomatskih odnosov, kajti spoštovati so morali tudi načelo, da sledijo naprednim gibanjem,
ki ţelijo nedemokratične reţime zrušiti (gverilsko gibanje proti diktaturi iranskega šaha).
Pisci pisem so se morali zaradi vsebine pisem zagovarjati na sodišču, vendar ţal neuspešno. O
prepovedi številke in odločitvi sodišča je poročala naslednja številka Tribune. Kljub
prepovedi in zaplembi številke je bila ta legalno prodana v 1200 izvodih, nelegalno pa se je
prodajala tudi po ceni 50 N din (redna cena izvoda je bila le 1 dinar). Boris Cizej, 15 ki je bil v
tem času član uredništva, se je spominjal, kako so številko izmaknili policiji in jo odnašali
nazaj v prostore uredništva, natančneje v toaleto.
Naslednja je bila zaplenjena številka 9, ki je izšla 24. decembra 1971. V njej je bil objavljen
članek Franka Adama z naslovom Univerzitetni komite med CK in študentsko levico ter
pojavi slovenskega neostalinizma. Vsebina članka se je dotikala odnosov znotraj Zveze
komunistov na podlagi komentarjev nekaterih politikov. Svet Tribune je menil, da vsebina
članka ni sporna, saj ne gre za napad na Zvezo komunistov, ampak zgolj izraţanje kritike na

14

Poglavje povzemam po Baškovič in drugi 1982: 236–259.
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Povzemam po Jurc. Splet. 23. julij 2019.
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delovanje posameznih organov znotraj zveze. Sodišče je zaplembo potrdilo, vendar hkrati
uredništvu dopustilo, da je številko ponovno natisnilo brez spornega članka.
Povod za tretjo prepoved je bil članek Jaše Zlobca z naslovom Povampirjeno oblastništvo, ki
je bil objavljen maja 1972. Članek je govoril o dogodkih po odstranitvi nacionalističnega
gibanja v Zagrebu in o teţnjah, ki jih nakazujejo nekatere informacije, kot je ta, da so morali
avtorji nacionalističnih člankov vrniti svoje honorarje. Vsebina članka je po mnenju javnega
toţilstva povzročala vznemirjenje med ljudmi in ogroţala javni red. Sodišče mu je očitalo še
uporabo ţaljivega tona pisanja, medtem ko je uredništvo navajalo, da avtor zgolj ocenjuje
ukrepe novega hrvaškega političnega vodstva proti politično obsojenim nosilcem
nacionalističnih tendenc v SRH.
Končna odločitev sodišča je privedla do izključitve urednika Jaše Zlobca iz Zveze
komunistov Slovenije in razrešitve celotnega uredništva z izjemo odgovornega urednika
Borisa Cizeja. Posledično se je postavilo vprašanje o vlogi študentskega tiska in obstoju
Tribune.
Do dokončnega razpada uredništva in skoraj polletnega zastoja v izhajanju študentskega lista
je privedla zaplemba številke 23–24 26. maja 1972. Uredništvo je imelo številko ţe dlje časa
pripravljeno, zato jih je prepoved še dodatno presenetila, saj naj le-ta ne bi vsebovala
problematičnih člankov. Vsebina omenjene Tribune se je osredotočila predvsem na vlogo
ţensk v druţbi, vsebovala je še poročila o ekološki tematiki, prevod odlomka iz dela Funkcija
orgazma Wilhelma Reicha ter dele knjige Jerryja Rubina Do it!
Tiskarna, ki je ponovno zavlačevala s tiskanjem, je Tribuno dostavila javnemu toţilcu. Sporna
je bi bila naslovna stran, kjer je Lenin s klobukom v roki zakrival mednoţje gole ţenske, z
drugo roko pa jo je drţal za dojko. Javni toţilec je menil, da je takšno prikazovanje enega od
klasikov marksizma, ideološke osnove socialistične druţbe, sramotno in ţaljivo. Privedlo naj
bi do zgraţanja med ljudmi in ogrozilo odnose med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo.
Na sklep sodišča se je zaradi razhajajočega uredništva pritoţil IO SŠ LVZ, 16 ki je skušal z
argumenti pojasniti naslovnico, vendar ţal neuspešno. Tribuna je ponovno izšla šele 22.
novembra 1972 z novimi člani uredništva.
Kot je bilo ţe zgoraj nakazano, je imel študentski list pri izhajanju še teţave s tiskarnami, ki
zaradi domnevne spornosti niso ţelele natisniti določenih številk. Tribuna je prišla do bralcev
16

Izvršni odbor Skupnosti študentov ljubljanskih visokošolskih zavodov.
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z zamudo, zato so člani uredništva razmišljali o ustanovitvi lastne tiskarne. Bralci so bili o
razlogih zamude obveščeni z izdajo izrednih številk ali obvestil. Ţelja o tiskarni se ni
uresničila.
Vsebina zaseţenih številk in razlogi za njihovo prepoved so nakazovali takratno ideološko
ozračje. Na eni strani so ustvarjalci in pisci, ki so ţeleli biti drugačni, preizkušati meje
dovoljenega, jasno izraţati svoja mnenja, prepričanja in vrednote ne glede na posledice. Drugi
pol pa so predstavljali politični organi, Zakon o tisku, cenzura in tiskarne, ki zavlačujejo s
tiskom številk. Vladajoča politika je enkrat dopuščala provokativno naravo ustvarjalcev, spet
drugič je ukrepala s prepovedjo in zaplembo. Prepletanje politike, druţbenega ţivljenja in
raznih gibanj je krojilo usodo časopisa.

Priloga Zasnove
Teoretsko prilogo Zasnove je leta 1965 uvedel takratni odgovorni urednik Tine Hribar. Na
uredništvo je namreč prihajalo vse več člankov s teoretsko vsebino, zato so se člani uredništva
odločili, da jim zaradi obsega in načina pisanja namenijo več prostora v obliki priloge. Hribar
je na naslovni strani številke utemeljil izbiro imena Zasnove:

Prispevki, ki jih mislimo objaviti v tej prilogi, naj bi bili po svoji večini takšnega značaja, da po večini
še glede na svojo kvaliteto ne sodijo v revije, so pa nad nivojem običajnih Tribuninih člankov. So torej
osnova za nadaljnje znanstveno delo in zato ţe tudi zasnova tega dela […] Obenem pa bodo zasnove
tudi zato, ker bodo postale dejanska osnova šele z realizacijo v praksi (Hribar, Tine. O utemeljenosti
Zasnov in vabilo k sodelovanju. Tribuna 15/1 (1965), 1).

V Zasnovah so bili objavljeni teoretski članki z več področij, kot so marksizem (Marx in
filozofija), literatura (Poezija Marijana Štancarja), kmetijstvo (Vprašanje gorskih kmetij),
religija (Človek kot bog), druţba (Analiza mladinskega prestopništva), filozofija, glasba,
ekonomija idr. Priloga ni bila prisotna v vsaki številki, saj so jo dodajali k časopisu, ko so
pridobili dovolj gradiva.

Posebne izdaje
Tribuna je v obdobju 1965–1975 izdala štiri posebne izdaje. Prva je izšla 17. julija 1965 z
namenom, da so bralce seznanili z aktualnimi ekonomskimi premiki na posameznih področjih
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druţbenega ţivljenja. O tem so pričali naslovi, kot so Mesto univerze v uresničevanju
gospodarskega sistema; Pomen predvidenih sprememb v našem gospodarskem sistemu, idr.
Decembra 1966 je bila številka posvečena dnevu človekovih pravic. V ospredju je bila vojna
v Vietnamu, boj proti vojnim zločinom (Podpiramo vietnamsko ljudstvo v boju zoper
agresijo, Pismo Branka Rudolfa Bertrandu Russllu). Predstavljeni so bili cilji mednarodnega
sodišča ter splošna deklaracija človekovih pravic (Sporočilo za tisk z zasedanja
mednarodnega sodišča za vojne zločine).
16. septembra 1969 je izšla zasilna številka, ki je z novim uredništvom napovedovala novo
obliko in vsebine (Tribuna- res tribuna vaših mnenj in mišljenj, njena kritičnost odraz vaše
kritičnosti!, Tribuna- nič mimo interesov vseh študentov). Predstavljene so bile nove rubrike,
vabilo k sodelovanju in nekaj kratkih izsekov aktualnih druţbenih tem (Kmetov apel
socializmu, Teze za razpravo o študentskih gibanjih, Vprašanja ob slovenskem nacionalnem
vprašanju).
Četrta izredna številka je izšla maja 1971. V njej so članki in odprta pisma na temo
študentskih protestov, zasedbi Aškerčeve in Filozofske fakultete ter o obisku francoskega
predsednika vlade Chabana-Delmasa (Zakaj bomo še šli na cesto, Odprto pismo študentom in
študentskim organizacijam v Jugoslaviji in radiu Študent v Ljubljani, Kronologija dogodkov v
zadnjem mesecu, Svoboda svobodne univerze, Manifest zasedene Filozofske fakultete,
Aškerčeva).

Uredništvo
Študentski časopis Tribuna je imel uredniške prostore najprej na Poljanski ulici 6, kasneje na
Trgu revolucije 1 in nazadnje v drugem nadstropju Kazine na Kongresnem trgu. Generacijam
študentov so prostori predstavljali mesto, kjer so sestankovali, zbirali ideje o vsebini časopisa,
se srečevali in debatirali, prebirali tuje subkulturne časopise, objavljali svoje prve članke in
literarna dela. V prostorih uredništva je med letoma 1969 in 1970 delovalo tudi avantgardno
gledališče Pupilije Ferkeverk.
Prve Tribune so bile skope s podatki o urednikih in ostalih sodelavcih, medtem ko je v
obdobju od 1965 do 1975 te podatke vsebovala vsaka številka časopisa. Ti so bili navedeni ali
na začetku ali na koncu študentskega lista. Pojavila so se

imena glavnega urednika,

odgovornega urednika in tehničnega urednika. Poleg teh pa so bili še podatki o likovnih
20

urednikih, urednikih fotografije, pomočnikih in vršilcih dolţnosti urednikov, lektorjih,
prevajalcih in ostalih sodelavcih. Podani so bili še podatki, kdo izdaja in tiska časopis,
telefonska številka in naslov uredništva, tekoči račun ter znesek letne naročnine in posamezne
številke časopisa.
V omenjenem obdobju se je zvrstilo 8 glavnih urednikov, 17 odgovornih, 4 tehničnih in 5
likovnih urednikov. S pisanjem in prevajanjem člankov, izraţanjem političnih in druţbenih
mnenj, objavljanjem literarnih del ter ilustracij so uredniki z ostalimi sodelavci in pisci
pomembno vplivali na samo strukturo, vsebino in podobo časopisa.
Uredniki 17
Ivo Vajgl (roj. 1943)18 je kot študent Biotehnične fakultete v Ljubljani in urednik Katedre
prevzel mesto glavnega urednika Tribune decembra 1964. Skupaj s Tinetom Hribarjem,
Milanom Pinterjem*19 in Rastkom Močnikom, ki so bili v tem času v vlogi odgovornega
urednika, je urednikoval vse do maja 1965. V času njegovega urednikovanja je najbolj
odmevala objava pesmi Vladimirja Gajška z naslovom Sveta druţina.20 Pesnik je bil zaradi
vsebine pesmi kazensko obravnavan. Ivo Vajgl je svojo kariero nadaljeval še v dopisniški
agenciji Tanjug, kasneje kot dopisnik na RTV Ljubljana in časniku Delo v Trstu. V času
osamosvojitve Slovenije je opustil novinarsko kariero in se je pričel udejstvovati kot poklicni
politik, kot je dejaven še danes.
Tine Hribar (roj. 1941) je leta 1965 kot študent filozofije in sociologije sprejel mesto
odgovornega urednika Tribune in ustanovil teoretsko prilogo Zasnove. Pri študentskem listu
ni sodeloval veliko časa, saj je ţe naslednje leto sprejel mesto odgovornega urednika pri
Problemih. Kasneje je postal urednik Nove revije, revije Phainomena, zbirke Znamenja in
član upravnega odbora Slovenske matice v Ljubljani. Leta 1989 je bil imenovan za prodekana
na Fakulteti za druţbene vede, kjer je v času mandata dosegel preimenovanje FSPN v FDV,
ustanovitev novega oddelka za kulturologinjo in ustanovitev Znanstvene knjiţnice. Leta 2001
je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
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Podatke o urednikih (Hribar Tine, Močnik Rastko, Rupel Dimitrij, Rizman Rudi, Geister Iztok, Medved
Andrej, Slodnjak Marko, Zorn Aleksander, Zlobec Jaša, Dolar Mladen, Zgaga Pavel in Štrajn Darko) povzemam
po geslih v biografskem leksikonu Osebnosti 2008.
18
Povzemam po Vajgl. Splet. 21. avgust 2019.
19
Podatki o biografiji urednikov označenih z znakom (*) so pomanjkljivi ali neznani.
20
Zaplet s pesmijo Vladimirja Gajška obravnavam v poglavju Literarni in kulturni manifesti.
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Rastko Močnik (roj. 1944), študent sociologije in svetovne knjiţevnosti z literarno teorijo, je
prevzel mesto odgovornega urednika v obdobju 1965–1966. Leta kasneje je prevzel
uredništvo pri Problemih in vlogo časnikarja pri dnevniku Delo. Podiplomski študij je
zaključil v Parizu ter se leta 1983 vrnil domov, kjer je na Filozofski fakulteti v Ljubljani
dosegel naziv doktorja socioloških znanosti. Plovdivska univerza Pajsij Hilendarski mu je
leta 2005 podelila doktorat honoris causa. Po 44 letih predavanja na Filozofski fakulteti v
Ljubljani in v tujini se je leta 2014 upokojil.
V času od maja 1965 do oktobra 1970 so funkcije glavnega urednika upravljali odgovorni
uredniki.
Dimitrij Rupel (roj. 1946) je kot študent primerjalne knjiţevnosti in sociologije aktivno
sodeloval v Tribuni v obdobju 1965–1968. Odgovorni urednik je postal ob 15-letnici
izhajanja časopisa skupaj s Francetom Anţelom, Nadeţdo Čačinović, Spomenko Hribar,
Vilibaldom Novakom, Milanom Pinterjem, Francijem Pivcem in Vladimirjem Vidmarjem.
Pod njegovim vodstvom sta se uvedli rubriki »Naš razgovor«, v katerih so skupaj s sodelavci
opravili intervjuje z Joţetom Smoletom, Dušanom Pirjevcem, Antonom Slodnjakom idr. ter
»Predstavljamo«, v kateri so bile komentirane novosti s področja umetnosti. Leta 1967 je v
Tribuni sodeloval kot pisec člankov, leto kasneje ponovno v funkciji odgovornega urednika.
V ospredju lista so bili literatura, številni prozni projekti in literarna dela »ohojevcev«. Leta
1968 se je od sodelovanja s študentskim listom poslovil, dve leti kasneje doktoriral in se
zaposlil na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani. Poleg Tribune
je bil član uredništva Problemov, pozneje tudi Nove revije. Urejal je več zbornikov in Dnevnik
E. Kocbeka. Bil je prvi zunanji minister Slovenije, kasneje ljubljanski ţupan in veleposlanik v
ZDA, nazadnje usluţbenec ministrstva za zunanje zadeve. Javnosti je poznan tudi kot pisatelj,
dramatik, profesor in publicist.
V obdobju od 1966 do sredine leta 1967 je mesto odgovornega urednika prevzel Rudi
Rizman (roj. 1944), študent sociologije in politologije, s katerim so si mesto v uredništvu
delili še France Anţel kot tehnični urednik, Miha Jazbinšek, Tine Kalan, Ivo Marenk, Marko
Pogačnik in Herman Vogel. Rizman je poklicno pot nadaljeval kot profesor in predstojnik
Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je tudi član uredniških odborov
številnih revij in predsednik Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF v Ljubljani. Rizmana je
skupaj s sodelavci Mitjo Jermolom, Boţidarjem Lakoto in Iztokom Geistrom nasledil Tone

22

Pačnik. Pod Rizmanovim in Pačnikovim urednikovanjem so bile v ospredju teme o
Vietnamski vojni in začetne objave eksperimentalne poezije.
Iztok Geister (roj. 1945) je kot umetniški ustvarjalec nase opozoril ţe v dijaških letih, ko je
skupaj z Markom Pogačnikom in Marjanom Cigličem izdal šolsko glasilo Plamenica, v
katerem so bili kritični do oblasti. Pesniško ustvarjanje je nadaljeval v neoavangardni
konceptualistični skupini OHO, leta 1967 pa je prevzel funkcijo odgovornega urednika
Tribune. V takratnem uredništvu so bili še Nadeţda Čačinović, Boţidar Lakota, Tone Pačnik,
Rudi Rizman kot urednik priloge Zasnove, Dimitrij Rupel, Dušan Tršar kot tehnični urednik
in Peter Vodopivec. Kot urednik in pesnik je veliko pripomogel k razširitvi eksperimentalne
literature, saj je bilo v času njegovega urednikovanja objavljenih največ objav te vrste poezije.
Svojo umetniško pot kot pesnik, pisec kratke proze, radijskih iger in naravoslovne esejistike
nadaljuje še danes.
Po zapustitvi mesta odgovornega urednika s strani Dimitrija Rupla in Marka Slodnjaka ga je
konec decembra 1968 prevzel takratni študent filozofije in umetnostne zgodovine Andrej
Medved (roj. 1947), ki je ostal vse do konca naslednjega leta. V času njegovega
urednikovanja so bili študentje seznanjeni z novim volilnim sistemom, literarnim projektom
Mici in zapisi o študentskih gibanjih v Jugoslaviji. Uredništvo je izdalo še t. i. Kmečko
Tribuno, v kateri so bile prisotne teme s področja kmetijstva. Uredniške izkušnje si je
pridobival skupaj z Markom Slodnjakom, Dušanom Tršarjem kot tehničnemu uredniku,
Milenkom

Vakanjacem,

Francijem

Zagoričnikom,

Tonetom

Stojkom,

Milenkom

Matanovićem, Nandetom Miklavcem in Sašom Šrotom. Kasneje je urednikoval še pri
Problemih, reviji društva slovenskih pisateljev Le Livre Slovène in nazadnje pri časopisu za
sodobno likovno umetnost Artes ter pri zaloţbi Hyperion. Od 1977 je bil kustos Obalnih
galerij v Piranu, nato umetniški vodja. Marca 2019 je prejel naziv častnega doktorja Univerze
na Primorskem.
Sašo Šrot* z Milanom Deklevo, Stankom Hočevarjem, Joţetom Koncem, Andrejem
Medvedom, Markom Pogačnikom, Markom Švabićem, Petrom Kuharjem in Dušanom
Tršarjem je postal odgovorni urednik v času, ko je Univerza praznovala petdesetletnico.
Uredništvo je uvedlo še seksualno posvetovalnico in rubriko popevke Tribune, kjer so pesniki
objavljali svojo poezijo. Šrot je mesto odgovornega urednika zapustil maja 1970.
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Z novo vizualno podobo Tribune, za katero je poskrbel Kostja Gatnik, je vlogo glavnega
urednika leta 1970 prevzel Marko Slodnjak (1946–1984), študent slavistike in primerjalne
knjiţevnosti na Filozofski fakulteti. Uredništvo, v katerem so sodelovali še Milan Dekleva,
Joţe Konc, Andrej Medved, Marko Švabić in Aleksander Zorn, je ustvarjalo v času
študentskih gibanj, seksualne revolucije in t. i. protestne glasbe, kar je bilo razvidno tudi v
takratnih vsebinah časopisa. Slodnjak je poklicno pot nadaljeval v Eksperimentalnem
gledališču Glej. V letih 1979–1981 je bil lektor, dramaturg in programski svetovalec v MGL,
po letu 1981 pa dramaturg v Mladinskem gledališču. Sooblikoval je več kot 40 gledaliških
predstav ter dramaturško in lektorsko obdelal več slovenskih TV-nadaljevank in filmov.
Jože Konc* je oktobra 1970 prevzel delovno mesto Marka Slodnjaka. Skupaj z uredništvom,
ki so ga poleg zgoraj naštetih sestavljali še Aleksander Zorn in Jaša Zlobec, ki sta prevzela
mesto odgovornega urednika, Andrej Ule, Boris Cizej, Milan Jesih in Marjan Pungartnik, je
organiziral prvi literarni maraton na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Poročila o teach-inu,
revolucija poljskih delavcev, manifest prve ljubljanske komune G7, so bile le nekatere teme v
času njegovega urednikovanja, ki ga je naslednje leto prepustil Mladenu Dolarju.
Aleksander Zorn (roj. 1947) je študiral primerjalno knjiţevnost na Filozofski fakulteti, kjer
je leta 1973 diplomiral. V času študija je bil sourednik Mladinine priloge Mlada pota,
odgovorni urednik Tribune leta 1970, kulturni urednik radia Študent, soustvarjalec in prvi
predsednik Študentskega kulturnega centra. Aktivno je sodeloval v študentskem gibanju, pri
gledališki skupini Pupilija Ferkeverk ter drugih avantgardnih skupinah. Po končanem študiju
se je zaposlil kot dramaturg pri Eksperimentalnem gledališču Glej, kasneje pa pri Viba filmu.
Nato je bil sedem let svobodni knjiţevnik, tajnik in sourednik Nove revije ter urednik
slovenske knjiţevnosti pri Mladinski knjigi. Leta 2005 ga je pot zanesla v krog politike.
Uredil je antologijo novejše slovenske proze ter s študijami opremil izbore slovenskih
pisateljev. Za svoje delo je leta 2005 prejel Roţančevo nagrado.
Jaša Lukič Zlobec (1951–2011) je kot eden najbolj aktivnih študentov, ki so delovali v
študentskem gibanju, nasledil Aleksandra Zorna. Poleg študija italijanščine in francoščine je
sooblikoval vsebine časopisov Mlada pota in Problemi. Zaradi svojega kritičnega pisanja v
Tribuni je bil s strani takratne oblasti tudi kazensko obravnavan. Po končanem študiju je
deloval kot svoboden umetnik, se kasneje zaposlil v uredništvu mladinskega programa
Televizija Slovenija, bil direktor Študentskega kulturnega centra in urednik pri Cankarjevi
zaloţbi. Po osamosvojitvi se je posvetil političnemu delu, vendar kljub temu ostajal zvest
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literaturi. Pisal je poezijo, znamenite Mladinine kolumne (Dţuli Šviga in Fatalist Jakob),
prevedel poezijo v antologiji sodobnih italijanskih knjiţevnikov iz Istre in z Reke ter izbor
sodobnih egiptovskih novel. Februarja 2019 so v knjigi Moje življenje je moja revolucija
posthumno izšle vse njegove pesmi in izbrana publicistika.
Mladen Dolar (roj. 1951), študent filozofije in francoščine, je jeseni leta 1971 je prevzel
uredništvo Tribune in ostal v tej funkciji do maja 1972. Kot urednik je poskrbel, da so v
ospredje prišle vsebine underground revij, katere je kot angaţiran študent prevajal tudi sam.
Pod taktirko njegovega urednikovanja in sodelavcev Jaše Zlobca, Borisa Cizeja kot
odgovornega urednika, Franka Adama, Milana Jesiha, Vladimirja Simčiča, Darka Štrajna in
Mladena Švarca je prišlo do vseh treh prepovedi številk Tribune in sodne obravnave Adama
in Zlobca zaradi spornih člankov. Po razpadu uredništva je v osemdesetih sluţbeno pot
nadaljeval kot glavni in odgovorni urednik Problemov. Kasneje se je študijsko izpopolnjeval v
Parizu in Londonu. Doktoriral je iz filozofije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 1982 predava
na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Boris Cizej* je bil na mestu odgovornega urednika v najbolj turbulentnih letih izhajanja
Tribune. Skupaj z Mladenom Dolarjem, Joţetom Koncem, Darkom Štrajnom, Milenkom
Vakanjacem, Dragico Zlobec in Jašo Zlobcem se je podpisal pod znamenito pismo Titu,
zaradi katerega je Tribuna doţivela svojo prvo prepoved. Aktivno je sodeloval še v
študentskih gibanjih in literarnih dogodkih, vse do leta 1972, ko je po razpustitvi uredništva
njegovo mesto zasedel Marjan Pungartnik.
Marjan Pungartnik (roj. 1948)21 je bil pred sluţbovanjem v Tribuni urednik na Radiu
Študent. S sodelavci Miho Avanzem, Vinkom Torkarjem, Pavlom Zgago, Nikolo
Damjaničem, Radom Lipovcem kot glavnim urednikom, Edom Štefančičem in Tomaţem
Kšelo je konec novembra leta 1972 sestavljal povsem novo uredništvo Tribune. Poleg pisanja
člankov je aktivno sodeloval pri organizaciji zadnjega literarnega maratona. Novinarsko
kariero je po letu 1973 nadaljeval v uredništvih Problemov, Krta, Mentorja, bil glavni urednik
Dialogov ter ustanovitelj online revije Locutio. Zaposlen je bil na Univerzi v Mariboru kot
vodja marksističnega centra, kasneje kot urednik za kulturo na Komunistu. Danes se ob
pisanju poezije, otroške knjiţevnosti, lutkovnih in dramskih del posveča še organiziranju
literarnih prireditev, oblikovanju knjig, zastav in znakov ter pisanju bloga.
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Povzemam po Pungartnik. Splet. 3. avgust 2019.
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Rado Lipovec* je mesto glavnega urednika zasedel januarja 1973. Uredništvo so sestavljali
še Miha Avanzo, Marjan Pungartnik v vlogi odgovornega urednika, Edo Stefančič, Vinko
Torkar in Pavel Zgaga. Pod njegovim urednikovanjem je Tribuna poročala o zamenjavi
tiskarne in o tem, da bo od tedaj naprej izhajala kot štirinajstdnevnik. Začetek marca leta 1973
so s Studentskim listom objavili skupno številko časopisa, aprila organizirali literarni maraton
in objavili pogovor z nekdanjimi člani uredništva o njihovem aktivnem sodelovanju v
študentskih gibanjih v Ljubljani. Oktobra 1973 vlogo preda Cenetu Filipčiču*, ki jo opravlja
do junija 1974.
Pavel Zgaga (roj. 1951) se je kot študent filozofije in sociologije pridruţil Tribuni decembra
leta 1971 kot sodelavec in nato oktobra 1973 v številki 3 prevzel nalogo odgovornega
urednika. Leta 1988 je doktoriral na Filozofski fakulteti. Od leta 1978 do 1992 je bil zaposlen
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, nato pa do leta 2000 kot drţavni sekretar in minister na
Ministrstvu za šolstvo in šport RS. Leta 2003 se je ponovno vrnil v profesorske vode in je vse
od takrat zaposlen na Pedagoški fakulteti kot redni profesor za področje filozofije edukacije.
Njegova področja raziskovanja so socialna in politična filozofija, zgodovina marksizma ter
teoretska vprašanja s področja vzgoje in izobraţevanja na visokošolski in univerzitetni ravni.
V naslednji številki njegovo vlogo prevzame Mladen Švarc*, ki jo prav tako kot Pavel Zgaga
opravlja le v eni številki Tribune.
S Cenetom Filipčičem, Pavlom Zgago in Mladenom Švarcem so sodelovali še Miha Avanzo,
Zdravko Duša, Neva Mlakar, Edi Stefančič, Joţe Vogrinc, Peter Pal, David Plut, Daniel V.
Levski, Blaţ Ogorevc idr. V tem obdobju so v ospredju finančni poloţaj časopisa (ki pripelje
do Tribunine stavke), številka o študentskih druţinah in ekološke teme.
Darko Štrajn (roj. 1949) je bil kot študent filozofije in sociologije dejaven v študentskem
gibanju v letih 1971–1973, mesto odgovornega urednika pa je prevzel decembra leta 1973. Bil
je član izvršnega odbora Skupnosti študentov in predsednik Študentskega kulturnega centra.
Zaradi političnih dejavnosti je bil 1974 skupaj s še petimi študenti iz treh univerz tedanje
Jugoslavije obsojen na zaporno kazen zaradi verbalnega delikta. Deset let je delal kot urednik
in novinar pri Mladini, od 1998 redno predava na Fakulteti za podiplomski humanistični
študij v Ljubljani. Bil je predsednik in podpredsednik Slovenske nacionalne komisije za
UNESCO ter predsednik društva Alternativna akademija.
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Zadnje mesto glavnega urednika v obravnavanem obdobju je pripadalo Jožetu Škrlju,* ki je
funkcijo opravljal od 1974 do 1975. Skupina uredništva, ki so jo sestavljali še Bojan Brumen,
Anka Jančič, Tomaţ Mastnak, Ivan Volarič, Jadran Sterle, Ifigenija Zagoričnik in Joţe Slak,
je objavila odlomke govorov predsednika Tita, bralce obvestila o kratki prekinitvi izhajanja
lista zaradi finančnih teţav in vsebinah, ki so počastile ţenske za 8. marec.
Jadran Sterle (1949–2014)22 je bil študent svetovne knjiţevnosti in filozofije, ki se je
navduševal nad duhovno in civilizacijsko revolucijo. Mesto odgovornega urednika Tribune je
prevzel leta 1975, nato odšel na Kubo in v Mehiko ter se po prihodu domov zaposlil na TV
Ljubljana. Bil je urednik oddaje Ne prezrite, kjer je poročal o kulturnih dogodkih v Evropi in
po svetu. Zaradi znanja več tujih jezikov je začel prevajati tudi literarna dela. Kariero si je
gradil predvsem z ustvarjanjem številnih televizijskih oddaj in dokumentarcev, med katerimi
so najpomembnejši Neandertalčeva piščal, Najstarejše kolo na Krasu in Šola pod fašizmom.
Ustvaril je še tedensko studijsko oddajo Zgodbe o knjigah, kjer je predstavil izključno
slovenske avtorje humanističnih del s področja zgodovine, filozofije, etnologije, arheologije
in umetnostne zgodovine. Marca 2014 je prejel priznanje RTV za izjemne doseţke.
Za grafično in likovno podobo Tribune so skrbeli France Anţel, Kostja Gatnik, Marko
Pogačnik, Srečo Dragan in Alojz Zorman Fojţ.

LITERATURA V TRIBUNI
Literatura je predstavljala pomemben del publikacije, saj skorajda ni bilo številke, ki se ne bi
dotikala literarnega področja. Poleg poezije, proze in dramatike so bile prisotne še gledališke
kritike, stripi, aforizmi in satirična besedila. Na literaturo, njeno vsebino, obliko in strukturo,
sta vplivala tudi razvoj in vsebina časopisa. Avtorji so navdih za svoja literarna dela iskali še
pri tujih ustvarjalcih in smereh ter v duhu takratnega časa.
V obdobju od 1965 do 1966 je Tribuna bralce ţe šokirala s prvimi primeri pesmi, ki sodijo v
t. i. eksperimentalno poezijo. Od leta 1967 naprej je poezija postajala vedno bolj vizualna.
Poseben pečat v tej obliki so pustila literarna dela neoavantgardne skupine OHO. V prozi so,
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Povzemam po geslu Sterle Jadran. Iz Wikipedije, proste enciklopedije. Splet. 3. avgust 2019.
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od leta 1968 naprej, najbolj izstopale kratke zgodbe in novele Marka Švabiča, ki so ustvarjale
absurdne situacije s fantastičnimi elementi.
Ko je študentsko gibanje doseglo vrh, so se v Tribuni začeli pojavljati literarni in kulturni
manifesti (Ivo Svetina, Vojin Kovač). Literaturo so prevzele besede, kot so revolucija,
enotnost, skupnost ter razne ilustracije vojnih in političnih elementov. Vzporedno s kritiko
druţbe sta se v časopisu uveljavljala še seksualna revolucija in rockovska glasba. V Tribuni se
je tako konec leta 1969 pojavila rubrika Seksualna posvetovalnica, vse več je bilo fotografij
golih teles, predvsem leta 1970, ko je Kostja Gatnik prevzel likovno podobo časopisa.
Pojavile so se še objave pesmi predstavnikov folk rocka oziroma t. i. protestne glasbe, kot so
bili Bob Dylan in John Lennon ter slovenski kantavtor Tomaţ Pengov. Golota, uporaba
prepovedanih substanc in vulgarni izrazi so postali del vseh literarnih zvrsti.
Tribuna je na Filozofski fakulteti v Ljubljani organizirala tri literarne maratone, s katerimi je
ţelela aktivno vključiti študente in posameznike, ki so se ukvarjali z literaturo, glasbo in
likovno umetnostjo. Poleg vabil in poročil o maratonih so bili v časopisu prisotni še literarni
projekti, v katerih so skušali ustvarjalci prikazati svoje videnje sveta. V literarnih delih in
likovnih umetninah je bilo moč čutiti naklonjenost vsemu novemu ter odpor proti tradiciji,
starejši generaciji in burţoaziji. Po izteku gibanja so se nekatere izmed naštetih tem umaknile
iz literature ali so jih ustvarjalci uporabili v namen nostalgije, spominov na pretekli čas.
V nadaljevanju so predstavljene eksperimentalna poezija in razne literarne akcije, ki so
pomembno vplivale na literarno podobo Tribune.

Eksperimentalna poezija
V priročniku The Routledge Companion to Experimental Literature je eksperimentalna literatura
opredeljena kot vsakršna literatura, ki prek uvajanja različnih eksperimentalnih metod v
pisanje odpira vprašanja o naravi in obstoju literature. Pri tem se sprašuje o funkciji,
omejitvah in moţnosti literature kot take. Eksperimentiranje namreč ustaljeno predstavo
literature odpre za izzivanje, rekonceptualizacijo in preureditev, zaradi česar bi lahko govorili
o eksperimentalni literaturi kot načinu, kako literatura samo sebe vedno znova na novo
izumlja.
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Eksperimentalna literatura se pogosto pojavlja skupaj z izrazi avantgarden, eksperimentalen in
inovativen. Izraza avantgarden in eksperimentalen sta velikokrat uporabljena celo kot
sinonima, čeprav med njima obstajajo konceptualne razlike. Izraz avantgarden namreč izhaja
iz vojaškega oziroma političnega ozadja, kjer je pomenil skupino vojakov/politično frakcijo,
ki prevzame pobudo nad celotnim političnim gibanjem. Ker je ideja o revoluciji v pesniškem
jeziku povezana z idejami o nujnih političnih in socialnih spremembah, se avantgardizem
povezuje s političnim radikalizmom v umetniških in literarnih gibanjih 20. in 21. stoletja.
Izraz eksperimentalen pa na drugi strani izvira še iz znanosti, iz besede eksperiment, ki širi
meje znanosti oziroma v primeru umetnosti, umetniške prakse. Izraz je povezan z
modernostjo in obratom od ustaljenih tradicij, vrednot in form. Eksperimentalna literatura
tako povezuje sodobne in zgodovinske prakse. Pri povezovanju si pomaga z inovativnimi
pristopi, kot so uporaba digitalne tehnologije, multimedialnost, prosta improvizacija, vizualno
eksperimentiranje, kreativni proces pisanja itd. (Bray 2015:1–18).
Za poimenovanje inovativnih oblik poezije se v literarni teoriji pojavlja veliko oznak, med
katerimi so najbolj pogoste vizualna, topografska, eksperimentalna ali konkretna poezija.
Nekateri teoretiki oznake uporabljajo tudi kot sopomenke ali nadpomenke. Sama sem se
odločila za termin eksperimentalna poezija, ker zajema več vrst obravnavane poezije.

Razvoj termina in poezije23

Izraz »konkreten« se je prvič uporabil v slikarstvu, ko je leta 1930 nizozemski pesnik in slikar
Theo van Doesburg v manifestu z njim označil novo razmerje do slikarskih sredstev. Sledil
mu je Max Bill, ki je priredil razstavo konkretnega slikarstva. Oba sta poudarjala, da so črte,
oblike in barve pomembne samo takšne, kakršne so same po sebi, brez morebitnih dodatnih
pomenov.24 Literarne ustvarjalce je začel zanimati sam pomen znakov, povezovanje pisanega
in likovnega materiala, zato ima tudi konkretna poezija dva izvora.
Predstavnik enega je Eugen Gomringer, ki je izdal knjiţico tipografskih pesmi z naslovom
konstellationen, constellations, constelaciones,25 predstavnik drugega pa je brazilska skupina
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Razvoj termina »konkretna« in »vizualna poezija« povzemam po Poniţ 1984: 217–225.
Povzemam po Lokar. Splet. 15. julij 2019.
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razvrstitve besed in črk.

29

Noigandres,26 ki se je ukvarjala z eksperimentalno poezijo. Oba predstavnika sta v Stuttgartu
pripomogla, da so se evropski in juţnoameriški pesniki konkretne poezije med seboj povezali.
Termin se je do leta 1958 uveljavil tudi v literarni kritiki in teoriji. Leto kasneje smo dobili ţe
prve poskuse avtorskih knjig (textbuch 1: Helmut Heissenbüttel, artikulationen: Franz Mon)
in prvo zaloţbo konkretne poezije, ki je izdajala mednarodno revijo Konkrete poesie/poesia
concreta.
V obdobju med 1967 in 1975 je eksperimentalna poezija doţivela vrhunec. Njene
predstavnike je bilo mogoče najti po vsem svetu. V tem času je izšlo največ zbornikov,
teoretičnih spisov, katalogov razstav, zbirk in še celovita teorija konkretne poezije. Kot
zanimivost sta izšla tudi prvi šolski priročnik in otroška slikanica Francobolli, francobolli. V
Evropi in Ameriki je poezija postala sredstvo gibanj in boja levih političnih skupin. Kasneje
so na področje konkretne poezije prodrli še ustvarjalci iz Afrike in Azije. Konkretna poezija
nastaja še danes.
Poznamo pet tipov27 konkretne poezije: semantično, asemantično, vizualno, akustično in
montaţno poezijo. Med pesniki je najbolj priljubljena vizualna poezija, saj jim ponuja
neomejeno število moţnosti pri ustvarjanju. Njen predstavnik je bil Luciano Ori, ki je v
obdobju študentskih gibanj iz gradiva reklam, reportaţ in političnih dogodkov ustvarjal
provokativne pesmi. Menil je, da je vizualna poezija proletarska alternativa literarnemu
kapitalizmu.
Za vizualno poezijo je značilno, da ni več natisnjena v obliki knjige, saj se pogosteje pojavlja
kot samostojna publikacija, pesniški plakat ali celo diapozitiv, ki je lahko napisan na različnih
materialih, kot so steklo, les, plastika, kovina itd. Zaradi učinka likovnega sporočila nekateri
teoretiki menijo, da bi morali, skupaj z materialno in fonetično poezijo, uporabiti oznako
eksperimentalna poezija.

Razvoj konkretne poezije pri nas28

Zametke konkretne poezije je moč videti pri zgodovinskih avantgardah, zlasti pri pesnikih
Antonu Podbevšku in Srečku Kosovelu. Vidnejše pesniške poteze sta predstavila v zbirki
Človek z bombami, lepljenkah Leteča ladja, Ujetnik zrcala, R detektiv in Integralihʼ26. Nekaj
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primerov najdemo še v reviji Trije labodi. Po smrti Kosovela vse do leta 1960 nismo imeli
nobenega predstavnika eksperimentalne poezije.
Slovenci smo se s to vrsto poezije seznanili iz čeških virov (reviji Plamen in Literarni
noviny), ki so redno objavljali prispevke tujih in domačih pesnikov. Prve objave konkretnih
pesmi na slovenskih tleh zasledimo šele leta 1965 v Tribuni. Franci Zagoričnik, Tomaţ
Šalamun, Marko Pogačnik in Aleš Kermauner so bili prvi predstavniki eksperimentalne
poezije pri nas.
V študentskem časopisu so se pojavile recenzije in ocene t. i. topografske poezije (Franci
Zagoričnik napiše članek z naslovom Prispevek k zmedi ob topografski poeziji, Tribuna, 29.
12. 1965). Herman Vogel je prvič uporabil izraza konkretna in vizualna poezija (Poezija
vznemirja, Tribuna, 20. 3. 1966; O vizualni poeziji, Tribuna, 19. 10. 1966), medtem ko je
Marko Pogačnik ob Šalamunovi zbirki Poker prvič razmišljal o razmerju znak : prostor.
Predstavnikom sta se pridruţila še Iztok Geister in Milenko Matanović.
Omenjeni avtorji so leta 1966 ustanovili neoavantgardno umetniško skupino OHO pod
vodstvom Iztoka Geistra in Marka Pogačnika. Skupini sta se pridruţila še Naško Kriţnar in
Matjaţ Hanţek. V obdobju njihovega ustvarjanja so izšli zborniki EVA (1965),
Pericarežeracirep (1969), Katalog I (1968) in Katalog II (1969).
Tribuna je v obdobju 1967–68 objavila največje število konkretnih pesmi, člankov in
projektov. V tem kontekstu so najbolj izstopali analiza edicij OHO Rastka Močnika, esej
Maxa Benseja (Teorija znakov kot osnova nove estetike) ter preveden članek Konkretna
poezija anonimnega avtorja iz časopisa The Times. Leta 1969 se je deleţ konkretne poezije
zaradi članka Demokracija da, razkroj ne!29 vidno zmanjšal. Ustvarjalci so začeli večino
svojih del objavljati v Problemih, ki so prevzeli vodilno vlogo objavljanja eksperimentalne
poezije.
Leta 1971 je skupina OHO razpadla, vendar je bilo zanimanje za konkretno poezijo prisotno
vse do leta 1975. O tem so pričali izidi samostojnih knjig in zbirk (Iščemo pesmi, kje so?
Matjaţa Hanţka, Parjenje čevljev Iztoka Geistra, Naime-namreč-nämlich-namelijk-namely
Franca Zagoričnika), projektov (Embrionalna knjiga, Knjiga z obročkom, Opus nič ter
Prostorska knjiga in štiri pesmi) in nastop novih avtorjev (Tomaţ Kralj, Ifigenija Zagoričnik,
Ivan Volarič - Feo; Blaţ Ogorevc, Aksinja Kermauner). Po letu 1975 so izšle še Antologija
29

Zapletu s člankom Demokracija da, razkroj ne!, se posvečam v nadaljevanju.
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konkretne in vizualne poezije in tematska številka Problemov z naslovom Kriza poezije
avtorja Denisa Poniţa, monografija OHO 1966–1971 Tomaţa Brejca ter primer avtorskega
kataloga - Zagoričnikov projekt Westeast.

Literarni in kulturni manifesti
V Tribuni so svoje mesto pridobili tudi literarni in kulturni manifesti. Avtorji so s pisanjem
manifestov izraţali stališča avantgardne grupe, ki so odstopala od splošno sprejetih druţbenih
pogledov. V manifestih je bila prisotna provokacija, jedrnatost, neposrednost, mogoče celo
kanček ironije. S pisanjem teh besedil so se avantgardisti zavzemali za spremembe na
področju umetnosti in v širši druţbi, ţeleli so opozoriti na konflikt med posameznikom in
druţbo ali zgolj doseči produktiven odziv mnoţice.
Dimitrij Rupel in Marko Švabič sta v prvi številki Tribune 9. oktobra leta 1968 napisala
Manifest, v katerem sta izpostavila pomen literature, pisave in kulture. Označila sta ga kot
novo smer v slovenski knjiţevnosti, kjer so v ospredju protestno pisanje, politična knjiţevnost
in proletarska kultura. Manifest se je torej zavzemal za protestno literaturo, ki bi morala
poseči v politiko, da bi ta postala last delavcev. Avtorja sta menila, da je lastnost delavca in
protestne literature nevezanost na preteklost, kar jima je omogočalo aktivno delovanje v
druţbi in kulturi. Hkrati sta poudarila, da je protestna pisava le predstavljanje resnice, ne pa
translingvistični proizvajalni proces, kot jo je videla moderna znanost. Pisavo sta videla kot
funkcijo socialne preobrazbe, ki si je lahko dovolila več kot govorjena beseda. Pozivala sta k
uničenju samopašne literature in uveljavitvi proletarske diktature, kajti menila sta, da je le
tisti, ki se ne pomiri svetom in obstoječim, zmoţen revolucionarnih dejanj.
Ivo Svetina je v naslednji številki 23. oktobra leta 1968 objavil manifest z naslovom Ročni
praznik, v katerem je ţelel literaturo osvoboditi pred zgodovino in tradicijo. Menil je, da je
literatura individualna, neodvisna od politike. Literatura bi se morala osvoboditi
malomeščanske predstave o tem, kaj je lepo. To bi lahko storila le s pomočjo pesnika, ki se ne
podreja, ampak je svoboden in sam odloča o svoji usodi. Pesnika je videl kot voditelja
mnoţice in revolucije. Tistega, ki bi s pomočjo literature premagal politični nivo.
V isti številki Tribune (23. oktober 1968) je Vojin Kovač Chubby v Manifestu kulturne
revolucije pozival k uničenju burţoazije in proletarske diktature s pomočjo kulturne revolucije
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in deklasiranih elementov. Poleg manifesta je napisal še pesem Oda kulturni revoluciji.
Čeprav pojem »kulturna revolucija«, ki jo je tedaj izvajal Mao Cetung na Kitajskem,
interpretira na svoj način in je v manifestu moč zaznati ironičnost, je le–ta povzročil veliko
ogorčenje v kulturnih in političnih krogih. Najbolj je izstopal članek Demokracija da – razkroj
ne!,30 ki je nastal kot odziv na manifest. Objavljen je bil 8. novembra 1968 v Delu. Pod njim
so se podpisali priznani kulturni delavci in privrţenci boja proti »nihilizmu« mlade generacije,
kot so bili Matej Bor, Josip Vidmar, France Štiglic, Ivan Ribič, France Bevk, Ciril Kosmač
idr. Avtorju so očitali zanikanje vseh etičnih, socialističnih in estetskih vrednot, ki jih je
prejšnja generacija spoštovala in se za njih tudi borila.
V tem kontekstu so prav tako izrazili ogorčenje nad pesmijo Slovenska apokalipsa, zaradi
katere je bil sproţen kazenski postopek zoper avtorja Iva Svetino. Med drugim so zapisali
naslednje vrstice:
Medtem ko “Manifest” grozi s fizičnim uničenjem vsemu ustvarjalnemu v današnji družbi, pa se Ivo Svetina, kot
pisec Slovenske apokalipse, loti med vojno in revolucijo izkrvavljene generacije na način, katerega je mogoče
brez vsakršnega pretiravanja označiti kot edinstven precedens v zgodovini katerega koli naroda in katerekoli
države. Ne poznamo namreč ne tako zavrženega posameznika, ne tako degradirane družbe, da bi pljuvala na
spomin in grobove rodu, ki je malone izkrvavel, ker se je golorok uprl smrtni obsodbi, izrečeni njegovemu
narodu. Ivo Svetina je to storil (Dolgan 1990: 180).

Morda bi bilo v kontekstu kazenskih postopkov potrebno izpostaviti še pesem Vladimirja
Gajška z naslovom Sveta družina, ki jo je Tribuna objavila 19. maja leta 1965 v številki 14–
15. Najprej so se na pesem odzvali študentje Teološke fakultete v Ljubljani, ki so menili, da je
Gajšek ţaljiv do najsvetejših resnic religioznega prepričanja študentov in širše mnoţice.31
Uredništvo jim je sicer podalo krajše pojasnilo o interpretaciji pesmi, vendar se je moral avtor
zaradi odvetniške ovadbe treh škofov zagovarjati pred sodiščem, ki ga je najprej obsodilo,
nato pa oprostilo.
Večje število manifestov je bilo objavljenih v času zasedbe Filozofske fakultete maja in junija
1971. Avtorji slednjih so bili Matjaţ Kocbek in Branko Gradišnik (Manifest skupine za
manufakturno proizvodnjo manifestov; Hoja navznoter), Ivo Svetina (Revolucionarna
literatura) in Milan Jesih (Dolina totalke). Manifesti so bili objavljeni v reviji Problemi.32
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Za celotno vsebino članka gl. Dolgan 1990: 171–186.
Grm. Tribuna 15/16 (1965), 6–7.
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Literarni in kulturni manifesti so bili v Tribuni manj številčni, vendar so vseeno dosegali
tehtnost in odziv, ki sta značilna za takšno vrsto besedila. Objavljenih je bilo še nekaj
manifestov revolucij, protestov in različnih gibanj, ki niso spadali v literarno področje (na
primer Manifest ob reformi zveze študentov in Manifest komune G7).

Literarni maratoni
Prvi literarni maraton je potekal 7. novembra 1970 na Filozofski fakulteti v Ljubljani v okviru
Študentskega kulturnega festivala. Organizacijski odbor, ki so ga sestavljali Matjaţ Kocbek,
Marjan Pungartnik, Milan Dekleva, Marko Slodnjak, Aleksander Zorn idr.,33 je vabil študente,
naj se udeleţijo branja literature, gledanja filmov, poslušanja glasbe in eksperimentiranja s
tekstualno komunikacijo. Dogajanje na maratonu je povzel članek z naslovom Maraton Borisa
Cizja in Marjana Pungartnika,34 iz katerega je bilo razvidno vzdušje in raznovrstnost
dogodkov (na primer predavanje o mnoţični kulturi, branje haikujev iz zbirke Mushi mushi
Milana Dekleve, recitacije pesmi Vena Tauferja, petje protestnih pesmi idr).
Maraton je poleg dogodkov odprl še vrsto pomembnih vprašanj:35 represivne ukrepe zoper
udeleţence študentskega gibanja, problem enostranskega, nepopolnega informiranja s strani
sredstev javnega obveščanja, problematično zunanjo politiko v primeru slovenskih manjšin v
Avstriji in Italiji, socialne razlike, neustreznost izobraţevalnega sistema idr. Med najbolj
odmevnimi dogodki, obravnavanimi na maratonu, sta bila dogajanje v Beogradu (obtoţba
študenta Vladimirja Mijanovića) in obravnavane tematike na teach-inu.36
Med literarnim maratonom so izšle tri številke Biltena, v katerih so sodelovali Andrej Medved
s člankom Teze o masovni kulturi, Uroš Gabrijelčič s projektom jemanja odtisov čevljev
maratoncem, Kostja Gatnik s stripoma ter Vojin Kovač Chubby s pesmijo Elementarna
katastrofa v spremstvu Hanţkove vizualizacije.37
Udeleţenci maratona so bili priča še slikarski razstavi in likovni koloniji, dţezovskemu jamsessionu ter skeču Priznanje, v katerem so se igralci v predstavi odzvali na represivna dejanja
na beograjski univerzi in problem enostranskega in pomanjkljivega informiranja o dogodkih v
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Za informacijo o vseh članih organizacijskega odbora gl. Kocbek in drugi. Literarni maraton. Tribuna 20/3
(1970), 5.
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Cizej in Pungartnik. Tribuna 20/6 (1970), 2.
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Baškovič in drugi 1982: 93–94.
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Teach-in je odprti javni seminar, ki obravnava aktualne dogodke na poglobljen, teoretsko podprt način.
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Baškovič in drugi 1982: 97–98.
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Beogradu s strani medijev. Dogodek je postal nekakšna »generalka« za zasedbo Filozofske
fakultete maja 1971. Po zgledu maratona v Ljubljani se je ta odvil še v Zagrebu.38
Naslednji maraton je potekal 8. januarja 1972 in je bil prav tako uspešen in dobro obiskan kot
prvi, medtem ko zadnji literarni maraton tega uspeha, vsaj po odzivih v člankih, ni dosegel.
Potekal je 14. aprila 1973. Organizatorji so zdruţili glasbo, slike, poezijo, filme in izrazni
ples, vendar sta o dogajanju na maratonu poročala le dva članka v Tribuni. Zdravko Duša39 je
dogajanje označil kot nespontano, kratko in ţe videno. Menil je le, da je bil ta maraton najbolj
kulturniški, na katerem je izstopala glasba, medtem ko je bila poezija popolnoma neopazna.
Miha Avanzo40 je maratonu očital neorganiziranost, predvidljivost in nepovezanost dogodkov.
Kritičen je bil do osrednjega dogodka (elektronska glasba) in odziva na literarni del maratona.
Za boljšo uspešnost maratonov je v prihodnje predlagal tri časovno in prostorsko ločene
maratone (literarno-gledališki, vizualno-filmski in glasbeni), s katerimi bi dosegli
avtonomnost in skoncentriranost na posamezno področje umetnosti.

Literarni projekti
Študentski list je na področju literature v obdobju 1968–1969 objavil več literarnih projektov.
Zasnovani so bili tako, da so različne literarne vrste vsebovale ime projekta. V večini
primerov je šlo za objave pesmi, kratkih zgodb, pisem in literarnih člankov.
Prvi literarni projekt z naslovom Make love je Tribuna objavila 11. 12. 1967 v številki 8. V
njem so sodelovali Marko Švabič, Dimitrij Rupel, Maruša Krese, ki so objavili kratke zgodbe,
Tomaţ Brejc se je predstavil s poezijo, Nadeţda Čačinovič je razmišljala o tem, zakaj piše
knjige in kakšni občutki jo prevzemajo ob literarnem ustvarjanju.
Naslednji projekt je bil objavljen v dveh delih, in sicer 20. 11. 1968 v številki 4 ter 8. 1. 1969
v številki 7 z naslovom Mici. Marko Švabič ga je označil kot projekt kulturne revolucije,
medtem ko ga je Tomaţ Šalamun definiral kot literarni eksperiment, ki je ţelel opozoriti na
prepad med govorjenim in knjiţnim jezikom. Avtor je objavil še pesmi in kratko zgodbo.
Tomaţ Brejc je pojasnil izvor imena Mici skozi zgodbe o svetnicah (Marija Magdalena in
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Marija Kleopatra). V projektu so sodelovali še Dimitrij Rupel, Rudi Šeligo, Marko Slodnjak
in Franci Zagoričnik, ki so objavili kratke zgodbe. Aleksander Zorn je objavil Micino pismo
uredniku in Andrej Medved je razpravljal o raz-pornosti mišljenja. Leto kasneje je Franci
Zagoričnik objavil pesmi, Dimitrij Rupel kratko zgodbo in Tomaţ Brejc zapise iz Micine
spominske knjige. Z objavami pripomb iz dnevnika snemanj skupine »Mici Ltd« in kratko
zgodbo sta se jim pridruţila še Sašo Šrot in Mate Dolenc.
Tretji projekt je bil objavljen 4. 12. 1968 v številki 5 in je bil posvečen Ivanu Cankarju
(petdeseta obletnica smrti). Tomaţ Brejc se je podpisal pod članek o Cankarjevih
avtoportretih, medtem ko se je Marko Slodnjak spraševal, kdo je Hlapec. Dimitrij Rupel in
Marko Švabič sta objavila kratki zgodbi. Andrej Inkret je spregovoril o Cankarjevi dramski
formi na zgledu Kralja na Betajnovi, Andrej Medved je objavil članek o Cankarjevem uporu
o vedenju absolutne resnice. Projekt se je zaključil s citati iz govorov in člankov Ivana
Cankarja.
Zadnji literarni projekt, imenovan Razpadli projekt Šentjošt, je bil objavljen 16. 4. 1969 v
številki 13. Vsebina projekta se je začela s pripovedjo Mateta Dolenca, nadaljevala pa s
poezijo Boţa Šprajca, Ifigenije Zagoričnik, Ivana Cimermana, Miljane Prestor in Darka
Komaca. V objavljenih pesmih zasledimo religijske simbole (molitev, postaje, ki spominjajo
na kriţev pot, kača, ţeblji, kriţ) in osebe (Jezus Kristus, Odrešenik, bog). Zanimanje vzbudi
tudi pesem Boţa Šprajca, ki poimensko omenja osebe, ki jim skozi kitico pove, zakaj so mu
blizu in kaj čuti do njih. Skupna točka objavljenih besedil bi po mojem mnenju lahko bila
človeško zavedanje minljivosti ter ljubezen in sovraţnost do bliţnjih, ki ju osebe spoznavajo
preko religije.

ANALIZA LITERATURE V TRIBUNI
V analizo je bilo vključenih 12 letnikov (65–75), kar je skupaj 251 številk časopisa. Od vseh
številk je bilo 35 dvojnih številk, po enkrat so se pojavile publikacije, ki so vsebovale tri in
pet številk skupaj. Izšle so tudi posebne številke, in sicer petkrat. Spodnja tabela prikazuje
število časopisov po letih izhajanja.
Leto

Število številk
36

1965

17

1965/66

27

1966/67

27

1967/68

22

1968/69

15

1969/70

14

1970/71

23

1971/72

25

1972/73

24

1973/74

25

1974/75

25

1975

7

Skupaj

251

Tabela 1: število številk po letih.

Raziskovalni del naloge je potekal tako, da sem na spletni strani Digitalne knjiţnice Slovenije
pregledala zaporedne številke Tribune iz obravnavanega obdobja (nekaj številk sem morala
pregledati fizično v NUK-u zaradi neskladnosti letnikov, ki so dostopni na spletu) in iz njih
izluščila literarna besedila. Po podrobnejšemu pregledu sem se odločila, da v kontekstu
literature ne obravnavam satiričnih besedil, stripov ter besedil, ki so teoretska.41 Ostala
literarna besedila sem uvrstila v štiri kategorije: literarna zvrst, literarna vrsta, izvirna ali
prevedena literatura ter eksperimentalna poezija. V analizo sem vključila vsa besedila, torej
tudi tista s psevdonimom, inicialkami ali anonimnim avtorjem. V primeru, da sem izločila
katero izmed besedil, je to v poglavju navedeno.
Pri uvrstitvi besedil v eksperimentalno poezijo sem si pomagala z Antologijo konkretne in
vizualne poezije, saj tovrstna besedila ne vsebujejo tipičnih značilnosti poezije (na primer
slika namesto besedila, besedilo v obliki predmeta, pesem v obliki zgodbe).
Določene presoje sem utemeljila še pri posameznih grafih in tabelah, ki sledijo v
nadaljevanju.

41

Besedila bi zaradi svoje mejne oblike potrebovala ločeno obravnavo.
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Razmerje med izvirno, tujo in prevedeno literaturo
V tabeli 2 sem po letih številčno opredelila deleţ izvirne, prevedene in tuje literature. Iz
analize so izpuščena anonimna besedila in besedila z nerešenimi inicialkami ter krajšavami.
Največji deleţ zajema izvirna literatura (75 odstotkov), sledi ji prevedena (18 odstotkov) in na
koncu še literatura, objavljena v tujih jezikih (7 odstotkov).
Največ izvirnih del je bilo objavljenih leta 1967/68, leto pred tem je največje število objav
zabeleţila prevedena literatura, medtem ko je imela tuja literatura najvišje število objav v letu
1969/70.
Leto

Število
besedil

1965
1965/66

29
76

izvirnih Število
objavljenih
jezikih
0
7

1966/67

116

1

32

1967/68

151

0

23

1968/69

112

6

27

1969/70

67

35

15

1970/71

30

26

3

1971/72

4

0

0

1972/73

72

12

21

1973/74

86

0

28

1974/75

70

0

12

1975

36

1

24

Skupaj

849

87

205
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besedil, Število
v tujih besedil
2
18

prevedenih

Tabela 2:izvirna, prevedena in literatura, objavljena v tujih jezikih po letnikih.

Literatura
18%

izvirna slovenska literatura

7%

literatura v tujem jeziku
prevedena literatura

75%

Graf 1: delež izvirne in prevedene literature ter literature, objavljene v tujih jezikih.

V prevedeni literaturi se je zvrstilo enaindvajset različnih narodnosti literarnih ustvarjalcev,
kar potrjuje, da je Tribuna zvesto spremljala razvoj literature po svetu. Največ literarnih del je
bilo prevedenih iz srbohrvaškega jezika (59), temu so sledili angleški (39), francoski (10) in
nemški jezik (9). Največ literarnih del so prevedli Herman Vogel (17), Andrej in Sonja
Medved (12) ter Franci Zagoričnik (12).
Tuja literatura je bila objavljena v srbohrvaškem (83) in angleškem jeziku (4).

Razmerje med literarnimi zvrstmi

Med 1174 besedili je bilo 1030 pesniških (88 odstotkov), 125 proznih (11 odstotkov) in 19
dramskih (1 odstotek) besedil. Pesniška besedila so se pojavila v vsakem letniku. Primera
proznega besedila nisem zasledila le v enem letniku (1971/72), dramska so se pojavila samo v
sedmih letnikih. Obravnava dramatike je bila bolj zastopana v gledaliških kritikah. Nekatera
literarna besedila so vsebovala tako prozno kot pesniško besedilo, zato sem slednje uvrstila v
zvrst, ki je prevladovala v besedilu.
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Graf 2: delež besedil po literarni zvrsti.

Pesniška besedila so bila zaradi krajšega obsega navadno objavljena v eni številki, medtem ko
so se nekatera prozna dela (En dan življenja Filipa Piliha Mateta Dolenca iz leta 1969;
Pripovedka o življenju groznega gusarja Francisa Nana Blaţa Ogorevca iz leta 1974) in
posamezna dramska besedila (Morilci Branka Gradišnika iz leta 1967) nadaljevala v dveh
številkah.

Razmerje med literarnimi vrstami
Podatki iz vrstne analize bi bili najbolj natančni, če bi literarna besedila vsebovala avtorjevo
vrstno oznako, vendar je bilo takih besedil samo 93. Avtorjeve vrstne oznake so bile podane v
naslovu (82) ali podnaslovu (11). Razvrstitev preostalih besedil temelji na literarnoteoretski
opredelitvi in lastni presoji.
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Graf 3: število besedil po vrstni oznaki.

Iz grafa je razvidno, da so prevladovale objave pesmi (87 odstotkov). Teh je bilo največ med
letoma 1966 in 1968. Pod oznako pesmi so vključene še pesnitve (30), epitaf (4), balade (3),
ţalostinke (2), epigrami (2), sonet (2), epilog (2) in romanca (1). Sledile so jim kratke zgodbe
(8 odstotkov) z največ objavami med leti 1967 in 1970 ter drame (2 odstotka) v letu 1966/67.
Najbolj pogosta vrstna oznaka za dramo je bila enodejanka (4). Pri romanih je bil v vseh
primerih objavljen samo odlomek.
Vrstna oznaka pravljica se je največkrat pojavila v številki 15–16 iz leta 1974, ki je bila
namenjena študentskim druţinam. V njej so objavili 5 pravljic. Polovica pripovedi je bilo
objavljenih v letu 1968/69, med drugim dve pripovedi z oznako “ţepna pripovedka Tribune”
in ena pripoved v nadaljevanju.
Pri odločanju, ali gre za novelo ali kratko zgodbo, sem upoštevala kriterije Ruth J.
Kilchenmann,42 ki pravi, da ima novela precej trdno dogajalno podlago z dovolj vidno
označenimi knjiţevnimi osebami, logično izpeljanim začetkom in koncem pripovedi. Kratka
zgodba pa naj bi imela bolj odprto obliko, brez trdnejše zgodbe ali celo brez nje, brez logične
dogajalne linije. Več je poudarka na prikazovanju ozračja, v katerem nastopajo osebe, ki niso
natančno opredeljene.

Razmerje med avtorji in avtoricami
Največ literarnih del so objavljali moški (244), medtem ko je bilo ţenskih avtoric zelo malo
(45). Največ avtoric (10) se je pojavilo leta 1966/67, v letu 1971/72 njihovih objav sploh ni
42

Kriterije Ruth J. Kilchenmann iz dela Die Kurzgeschichte, povzemam po Ţbogar 2014: 9.
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bilo. Veliko avtoric je objavilo zgolj eno literarno delo (v večini primerov gre za pesmi),
medtem ko sta po večjem številu objav izstopali Ifigenija Zagoričnik (68 pesmi) in Majda
Kne (23 pesmi). V analizo niso bili vključeni anonimni avtorji, prav tako avtorji z nerešljivimi
inicialkami in krajšavami.

Spol avtorja
moški

ženski

16%

84%

Graf 4: delež avtoric in avtorjev glede na spolno identiteto.

Prav tako kot avtorice je največ avtorjev (53) svoja dela objavilo leta 1966/67, najmanj (2)
leta 1971/72. Moški predstavniki so v večini primerov objavil vsaj dve literarni deli. Po
največjem številu objav izstopajo še danes dobro uveljavljeni pesniki in pisatelji, ki so v
obravnavanem obdobju sodelovali v skupini OHO (Tomaţ Šalamun, Matjaţ Hanţek, Marko
Pogačnik, Iztok Geister), Franci Zagoričnik, Ivo Svetina in Marko Švabič. V večini primerov
je šlo za objave pesmi in kratkih zgodb.
Avtorji in avtorice so v večini primerov podpisovali svoja dela z imenom in priimkom, vendar
so bila kljub temu nekatera dela podpisana s psevdonimi, skrajšanim imenom in priimkom ali
samo z inicialkami. Pri nekaterih besedilih je bil avtor celo anonimen. Primere s psevdonimi
in krajšavami sem v večini uspešno rešila s pomočjo Slovenske biografije in spleta. Ostali
primeri so ostali neopredeljeni, saj njihova spolna ali narodnostna identiteta nista znani
oziroma ju ne morem z gotovostjo potrditi.
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Graf 5: razmerje med različnimi podpisi avtorjev.

Največ del je bilo objavljenih z imenom in priimkom (289), sledila so dela anonimnih
avtorjev (26), nato uporaba krajšav imena ali priimka (10) in psevdonima (7), najmanj del je
bilo z inicialkami (3). Nerešljivih primerov je ostalo 10.
V tabeli 3 so prikazani psevdonimi avtorjev, inicialke in skrajšana imena in/ali/samo priimki.
Nerešljivi primeri so označeni s krepko pisavo.

Psevdonimi

Inicialke

Krajšave

I. G. Plamen (Iztok Geister)

J. A.

M. Kocbek (Matjaţ Kocbek)

Bard

Iucundus

(Leobard M.H. (Matjaţ Hanţek)

Z. Lukšič

Oblak)
Boro

Kostanek

(Florjan B. M.

A. Morin

Lipuš)
Niko Darle (Erich Prunč)

M. J. (Milan Jesih)
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B. Gaberšnik (Boris Gaberšnik)

Hans Arp (Jean Arp)

Marička Š.

Otto Mad (Ottó Tolnai)

Stela S.

Chubby (Vojin Kovač)

Julian
Verbanič
Diminique
Pandeh

Tabela 3:rešeni in nerešeni primeri podpisov.

Razmerje med poezijo in eksperimentalno poezijo
V raziskavo so bila vključena vsa eksperimentalna besedila, tako vizualna kot konkretna.
Z natančnim pregledom sem ugotovila, da so vsa besedila, ki spadajo pod to oznako,
pesniška besedila. V raziskavo so bili vključeni tudi anonimni avtorji. Največ
eksperimentalne poezije so objavili slovenski avtorji (Hanţek, Zagoričnik, Geister idr.),
objavljena je bila tudi nemška, srbska, češka, poljska in francoska eksperimentalna
poezija.
Večinoma so poezijo objavljali avtorji, nekaj je bilo tudi avtoric, in sicer Ifigenija
Zagoričnik, Meta Stvarnik in Majda Kne.
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Graf 6: razmerje med poezijo in eksperimentalno poezijo.

Največ primerov eksperimentalne poezije je bilo med letoma 1966 in 1968 (145), medtem
ko v letih 1970–1972 in 1974–1975 ni bilo objavljenega nobenega primera, kar je
razvidno iz spodnje tabele, ki prikazuje deleţ eksperimentalne poezije po letnikih. Od 179
primerov je bilo 14 primerov pesmi izpod peres tujih avtorjev.
Leto

Število primerov eksperimentalne poezije

1965

2

1965/66

10

1966/67

63

1967/68

56

1968/69

26

1969/70

9

1970/71

0

1971/72

0

1972/73

1

1973/74

12

1974/75

0

1975

0

Skupaj

179

Tabela 4:delež eksperimentalne poezije po letnikih.
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POVZETEK
V magistrskem delu sem obravnavala literaturo v študentskem listu Tribuna v obdobju 1965–
1975. V prvem delu sem opisala zgodovinske okoliščine, ki so pomembno vplivale na
vsebinsko in vizualno podobo časopisa. Tribuna je namreč v svojih začetkih izhajanja
predvsem informirala študente o temah, ki so se dotikale študentskega ţivljenja v duhu
socializma in komunizma. S pojavom študentskih gibanj po svetu in v Jugoslaviji je postajala
vse bolj politično naravnan medij, kar se je odraţalo tudi v literaturi.
Literarni ustvarjalci so v svojih delih izraţali politične nazore, ţeljo po revoluciji in odcepitvi
od starejše generacije in njihovih stališč. Z ustanovitvijo neoavantgardistične umetniške
skupine OHO se je na slovenskih tleh začela uveljavljati t. i. eksperimentalna literatura. S
svojimi značilnostmi, kot so povezovanje likovnega in pisnega materiala s poudarkom na
znaku in vizualnosti ter povezavi s pojmoma avantgarden in inovativen je močno pretresla
tako starejše literarne ustvarjalce kot širšo javnost. Očitali so ji predvsem nesmiselnost in
nerazumljivost. Poleg poezije so v javnosti odmevali še manifesti s provokativno vsebino, ki
je kritizirala takratne vodilne organe.
Da je literatura dosegala takšno odmevnost, je Tribuna poleg objav različnih literarnih
projektov organizirala še literarne maratone, ki so se odvijali na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Uredniki so si v celotnem obravnavanem obdobju prizadevali, da je bila literatura
stalnica v časopisu, kar ji je omogočalo še dodatno povezanost z aktualnim dogajanjem.
Da so bili uredniki močno angaţirani in aktivni v študentskem gibanju, se je kazalo v pozivih
študentov k revoluciji, prepovedih nekaterih številk lista, kazenskih obravnavah ter razpustitvi
uredništva zaradi spornih vsebin.
V drugem delu sem analizirala izvirno in prevedeno literaturo z vidika avtorstva, literarnih
zvrsti in vrst ter kronološko oblikovala bibliografski seznam analizirane literature.
Pregledala sem 251 številk. Poleg rednih številk je izšlo še pet posebnih izdaj ob aktualnih
dogodkih. V analizo so bila vključena vsa besedila, torej tudi tista s psevdonimom,
inicialkami ali anonimnim avtorjem. Na podlagi določljive narodnosti avtorjev sem literaturo
ločila na izvirno, prevedeno in tujo literaturo. Ugotovila sem, da je deleţ pojavnosti izvirne
46

literature 75 %, prevedene literature 18 % in tuje literature le 7 %. Največ objav izvirnih
besedil (151) je bilo leta 1967/68, prevedenih (32) leta 1966/67 in napisanih v tujem jeziku
(35) leta 1969/70. Vseh prevedenih literarnih del je bilo 205, od tega jih je bilo največ v
srbohrvaškem jeziku (59), sledila sta mu francoski (10) in nemški jezik (9). Pri tuji literaturi
sta se pojavila zgolj dva jezika, in sicer srbohrvaški jezik, v katerem je bilo napisanih 83
besedil, ter angleški, ki je bil prisoten v petih besedilih.
Med zvrstnimi oznakami je bilo največ poezije (88 %), v kateri je bilo 1030 primerov pesmi
in 6 manifestov. Sledil je deleţ proze (11 %) s 915-imi primeri kratkih zgodb, 12-imi
pripovedmi in 10-imi odlomki iz romanov. Drama se je pojavila v 19-ih primerih, kar
predstavlja 1 %. Od 1174 besedil jih je le 93 imelo avtorjevo oznako literarne vrste. Največ
objav poezije je bilo med letoma 1966 in 1968, dramatike leto prej ter proze v letu 1968/69.
V razmerju med spoloma so največ besedil objavili avtorji, in sicer 244 (84 %), medtem ko je
besedil avtoric le 45 (16 %). Avtorice so največ literarnih del (10) objavile leta 1966/67, v
letu 1971/72 njihovih objav sploh ni. V istih obdobjih kot pri avtoricah je bilo prav tako
največ (53) in najmanj (2) objav s strani avtorjev. Večina literarnih del je bila objavljena s
priimkom in imenom (84 %), sledila so anonimna besedila (7 %), besedila podpisana s
krajšavo imena in/ali priimka (3 %) in psevdonimom (2 %), najmanj del je bilo z inicialkami
(1 %). Nerešljivih primerov je ostalo 10.
Pri pregledu eksperimentalne poezije je bilo največ objav med letoma 1966 in 1968, medtem
ko v letih 1970–1972 in 1974–1975 ni bilo objavljenega nobenega primera. Od 179 primerov
eksperimentalne poezije je bilo le 14 pesmi napisanih s strani tujih avtorjev. Največ
eksperimentalne poezije so objavili slovenski avtorji, med njimi tudi tri avtorice. 14 primerov
pesmi je prihajalo iz nemške, poljske, srbohrvaške, češke in francoske eksperimentalne
poezije.
Na podlagi rezultatov analize lahko potrdim, da je Tribuna večji deleţ pojavnosti namenila
izvirni literaturi in krajšim literarnim vrstam, kot so pesmi, kratke zgodbe in enodejanke.
Literaturo je objavilo večje število avtorjev, vendar si upam trditi, da so tudi ţenske
predstavnice igrale pomembno vlogo pri ustvarjanju vsebinske podobe študentskega lista, saj
so se pojavile tako v uredništvu kot v literaturi. Prav tako je Tribuna s svojim odprtim
načinom

delovanja

podpirala

uveljavitev

eksperimentalne poezije.
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Geister Iztok [I. G. Plamen]: Dorothea. Letnik 16, št. 11.

– –: 11. Letnik 16, št. 11.
– –: Vogal na svatovščini. Letnik 16, št. 11.
Brvar Andrej: Mala zimska pravljica. Letnik 16, št. 12.
Čelofiga Danilo: Trobentač. Letnik 16, št. 12.
Flisar Evald: Desna roka. Letnik 16, št. 12.

– –: Leva roka. Letnik 16, št. 12.
– –: Proti večeru postajam prestol. Letnik 16, št. 12.
Robar Filip: Kupčki. Letnik 16, št. 12.
Kermauner Aleš: Huliganska. Letnik 16, št. 12.
Štrancar Marijan: Neznanokam. Letnik 16, št. 12.
Kermauner Aleš: Berite Nedeljski dnevnik. Letnik 16, št. 14.
Luţan Pavel: Nagib dneva in noči. Letnik 16, št. 15.
Geister Iztok [I .G. Plamen]: Situacija za pat. Letnik 16, št. 16.

– –: Usvajanje pošte. Letnik 16, št. 16.
Kuntner Tone: Doma na obisku. Letnik 16, št. 16.

– –: Novo leto ali ţalostna pesem. Letnik 16, št. 16.
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– –: Proletarska. Letnik 16, št. 16.
– –: Zgodovina. Letnik 16, št. 16.
Zagoričnik Franci: Zapozneli praznik. Letnik 16, št. 16.
Čelofiga Danilo: Ujet. Letnik 16, št. 17.
Miklavc Branko: Ostareli študent na rob dialoga poboţnih in brezboţnih. Letnik 16, št. 17.
Demure Jean Paul: Večnost. Prevedel Dimitrij Rupel. Letnik 16, št. 18.
Dimitriev Miroslav: Intermezzo na glavni ulici. . Letnik 16, št. 18.
Rajković Radomir: Moj drug i ja idemo na vikend. Letnik 16, št. 18.
Malahovsky Igor: Iz secirnice. Letnik 16, št. 19.
Zagoričnik Franci: Kriţanka in ostali. Letnik 16, št. 20.
Wright James: Dve z "mačkom". Prevedel Filip Robar. Letnik 16, št. 20.

– –: Poskušam se zbuditi in še enkrat pozdraviti svet. Prevedel Filip Robar. Letnik 16, št. 20.
– –: Postaje na potovanju na zahod. Prevedel Filip Robar. Letnik 16, št. 20.
– –: Sporočilo skrito v prazni vinski steklenici, ki sem jo neke noči on nespodobni uri zalučal
v Javorov kanal. Prevedel Filip Robar. Letnik 16, št. 20.
Kermauner Aleš : Bledoličnikov sin. Letnik 16, št. 21.
Simčič Samo: Lastovke I. Letnik 16, št. 21.

– –: Lastovke II. Letnik 16, št. 21.
Taufer Veno: Slap. (Iz cikla Krst). Letnik 16, št. 21.
Gradišnik Branko: Krog I. Letnik 16, št. 23.
Miljković Branko: Kronika. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 16, št. 23.

– –: [Sonce uporabljeno kot epitaf]. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 16, št. 23.
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– –: Utrujena pesem. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 16, št. 23.
Le Clézio Jean Marie-Gustave: Martin. (Iz zbirke La fièvre). Prevedla Zoja Skušek. Letnik
16, št. 24.
Dolenc Mate: Kratki triumf. Letnik 16, št. 25.
Pogačnik Marko: Besedilo za skupščino ZŠ Ljubljana, 1699. Letnik 16, št. 25.
Rupel Dimitrij: Potovanje. Letnik 16, št. 25.
Gradišnik Bogdan, Gradišnik Branko, Kermauner Aleš, Matanović Milenko in Merhar Dušan
: [Osem pesmi, dve drami in tri kratke zgodbe]. Letnik 16, št. 26.
Ce Tung Mao: Novo leto. Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št. 26.

– –: Paviljon rumenega ţerjava. Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št. 26.
– –: Sneg. Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št. 26.
– –: Tri drobne pesmi. Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št. 26.
Gajšek Vladimir: Pustinja peska. Letnik 16, št. 26.
Kuntner Tone: Kot bi bil doma. Letnik 16, št. 26.

– –: Majhna laţ. Letnik 16, št. 26.
– –: Najbolj lepa. Letnik 16, št. 26.
– –: Smrt nosiš. Letnik 16, št. 26.
– –: Srečna bova. Letnik 16, št. 26.
– –: Stara pravica. Letnik 16, št. 26.
Robar Dorin Filip: Mrtva sezona II. Letnik 16, št. 26.
Vakanjac Milenko: Odnosi I. Letnik 16, št. 27.

– –: Odnosi II. Letnik 16, št. 27.
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– –: Simboli. Letnik 16, št. 27.
1966/67
Rupel Dimitrij in Pogačnik Marko: Manifest. Letnik 17, št. 1.
Zagoričnik Franci: Aria condizionata. Letnik 17, št. 1.
Gradišnik Bogdan: Saxenhausen. Letnik 17, št.2.
Kovač Vojin – Chubby: Manifest kulturne revolucije. Letnik 17, št. 2.

– –: Oda kulturni revoluciji. Letnik 17, št. 2.
Peršolja Aleksander: Kirka. Letnik 17, št. 2.
Svetina Ivo: Ročni praznik. Letnik 17, št. 2.
Gradišnik Branko: [Štart se ni posrečil]. Letnik 17, št. 4.
Medved Andrej: Inkarnacija umiranja. Letnik 17, št. 4.
Simčič Samo: Fiasko. Letnik 17, št. 4.
Vašák Pavel: Milijonov sonet. Letnik 17, št. 4.
Cimerman Ivan: Dear daddy and mummy. Letnik 17, št. 5.
Knific Timotej: Moja deklica, rad te imam. Letnik 17, št. 5.

– –: Nikoli nisem videl, kako ljudje jokajo. Letnik 17, št. 5.
Mislej Mirko: Maček, medved in kmet.. Letnik 17, št. 5.
Pikas Marjan: Senca nekdanjega. Letnik 17, št. 5.

– –: "vsi smo za mir" je rekel milijonar. Letnik 17, št. 5.
Rotar Braco: Hommage prijatelju. Letnik 17, št. 5.
Štancar Marijan: Brezizobraz. Letnik 17, št. 6.

– –: Okruš. Letnik 17, št. 6.
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– –: Skozinskoz. Letnik 17, št. 6.
Čudina Marija: Iz "sajin pozlate". Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 17, št. 7.
Geister Iztok [I. G. Plamen]: Ogledalo. Letnik 17, št. 7.
Gradišnik Branko: Gong. Letnik 17, št. 7.
Emeršič Jakob: Intervju. Letnik 17, št. 8.

– –: Tujec II. Letnik 17, št. 8.
Picabia Francis: Kanibalski manifest dada. Prevedel Milenko Matanović. Letnik 17, št. 8.
Štancar Marijan: Lizolitis. Letnik 17, št. 8.
Vakanjac Milenko: Ramirez. Letnik 17, št. 8.
Brejc Tomaţ: Tik pod površjem lirike. Letnik 17, št. 9.
Kolar Niko: Vstop prepovedan. Letnik 17, št. 9.
Šrot Sašo: Škropilnica. Letnik 17, št. 9.
Brasnyó István: A. d. 1965 zima. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10.
Domonkos István: Človek, ki je ostal spodaj. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10.
Fehér Kálmán: Pesem toţbam. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10.
Gomringer Eugen: Iz ur. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10 in št. 13.
Hanţek Matjaţ: In delaj kar hočeš, vse bo dobro. Letnik 17, št. 10.

– –: Ţivim, ţivljenje moja last. Letnik 17, št. 10.
Heißenbüttel Helmut: Variacije na obreţje ponoči. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10.
Kenan Amos: Konj, s katerim je konec. Prevedla Zoja Skušek. Letnik 17, št. 10.

– –: Voilà l'homme. Prevedla Zoja Skušek. Letnik 17, št. 10.
– –: Zgodbe. Prevedla Zoja Skušek. Letnik 17, št. 10.
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Kriţnar Naško: Desničarji. Letnik 17, št. 10.
Tolnai Ottó: Upor angelov. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 10.
Medved Andrej: ? konca ni. Letnik 17, št. 11.
Peršolja Aleksander: Igra. Letnik 17, št. 11.

– –: Rdeči polkrog. Letnik 17, št. 11.
Flisar Evald: Kačji krog. Letnik 17, št. 12.
Rotar Dreja: Judrealkit. Letnik 17, št. 13.
Dedaj Rrahman: Pesem. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Gajtani Adem: Kipar. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Gjerqeku Enver: Vse me nate spominja. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Gunga Fahredin: Nosač. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Hanţek Matjaţ: [Nihče na svetu vsakega nima rad]. Letnik 17, št. 14.
Kovač Vojin – Chubby: Cenim. Letnik 17, št. 14.

– –: [Človek je opica brez repa]. Letnik 17, št. 14.
– –: Glavni stimulator proizvodnje je kruh. Letnik 17, št. 14.
– –: Sovraţim. Letnik 17, št. 14.
Mehmeti Din: Na poti mojega verza. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Musliu Beqir: Šepeti. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Podrimja Ali: Lepota. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Shkrelí Azem: Namesto slovesa. Prevedel Herman Vogel. Letnik 17, št. 14.
Zorn Aleksander [Sanja Zorn]: Ukročeni Hamlet. Enodejanka. Letnik 17, št. 15.
Berger Aleš: Ko iščeš besedo. Letnik 17, št. 16.

59

Nowak Tadeusz: Odmaknjeni psalm. Prevedla Katka Šalamun- Biedrzycka. Letnik 17, št. 16.

– –: Psalm nespečnosti. Prevedla Katka Šalamun- Biedrzycka. Letnik 17, št. 16.
– –: Psalm sna. Prevedla Katka Šalamun- Biedrzycka. Letnik 17, št. 16.
Pahor Radivoj: Ni konca. Letnik 17, št. 16.

– –: Ostaja. Letnik 17, št. 16.
– –: Ubij. Letnik 17, št. 16.
Švabić Marko: Sodba. Letnik 17, št. 16.
Gradišnik Bogdan, Merhar Dušan in Simčič Samo: [Enajst pesmi]. Letnik 17, št. 17.
Geister Iztok [I .G. Plamen]: Lunin kvartet. Letnik 17, št. 18.
Horvat Joţe: Gospod Regenschirm in sonce. Letnik 17, št. 18.
Kocbek Matjaţ: Bedra. Letnik 17, št. 18.

– –: Hašiš. Letnik 17, št. 18.
– –: Popoldanske sanje. Letnik 17, št. 18.
Gradišnik Branko: Morilci. Letnik 17, št. 19 in št. 26.
Hanţek Matjaţ: Nomama. Letnik 17, št. 19.
Kovač Vojin – Chubby: Blues no. 16. Letnik 17, št. 19.
Miklavc Ferdinand [Nande Miklavc]: Spoznavanje številka xyzz. Letnik 17, št. 19.

– –: Steklenica je odmašena. Letnik 17, št. 19.
Peršolja Aleksander: B. kar levi problem. Letnik 17, št. 19.

– –: Skorja. Letnik 17, št. 19.
Poniţ Denis: Navadna pesem (zeleni ultra seks II). Letnik 17, št. 19.
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– –: Obsojeni prostor II. (ţalostinka II). Letnik 17, št. 19.
Stvarnik Meta: [Hodil po zemlji sem naši]. Letnik 17, št. 19.
Svetina Ivo: Močilo se je in ladje so se dvignile. Letnik 17, št. 19.

– –: Spočetje. Letnik 17, št. 19.
Vogel Herman: Materinska znamenja. Letnik 17, št. 19.
OHO. Letnik 17, št. 20.
Stvar je resna. Letnik 17, št. 20.
Šalamun Andraţ: Ţito. Letnik 17, št. 20.
Švabić Marko: V pričakovanju. Letnik 17, št. 20.
Brvar Andrej: Ljubezenski spev II. Letnik 17, št. 21.
Gorkič Anica: Vračanje. Letnik 17, št. 21.
Hanţek Matjaţ: Nomama miza. Letnik 17,št. 21.

– –: Nomama nebotičnik. Letnik 17, št. 21.
– –: Nomama okno. Letnik 17, št. 21.
– –: Nomama okvir. Letnik 17, št. 21.
– –: Nomama škarje. Letnik 17, št. 21.
Hiti Majda: Grbec (smrt). Letnik 17, št. 21.

– –: P. f. študentka vojaka. Letnik 17, št. 21.
Hočevar Vera: Epitaf v viharnem. Letnik 17, št. 21.
J.A.: Dialog. Letnik 17, št. 21.
Lipan Polde: Ker sva bila vesela. Letnik 17, št. 21.
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Majetič Dominik: Pločnik sanj. Letnik 17, št. 21.

– –: Prišel je čas deţevja. Letnik 17, št. 21.
– –: Ţena. Letnik 17, št. 21.
Pikas Marjan: Poletje nekoč. Letnik 17, št. 21.
Podlipnik Slavko: Bodi pozdravljena. Letnik 17, št. 21.

– –: Mojca. Letnik 17, št. 21.
Poreser Mark: Kameleon. [Iz cikla Obarvanje]. Letnik 17, št. 21.
S. Stela: Rapsodija v modrem. Letnik 17, št. 21.
Sušnik Milena: Pravljica. Letnik 17, št. 21.
Š. Marička: Huligani. Letnik 17, št. 21.
Vogel Herman: Jezikovne blodnje. Letnik 17, št. 21.
Štrancar Marijan: Preseki. Letnik 17, št. 22.
Hanţek Matjaţ : Desni čevelj. Letnik 17, št. 22.

– –: Juke boks. Letnik 17, št. 22.
Bayer Konrad : Idiot. Prevedel F. Hedl. Letnik 17, št. 23.
Kocbek Matjaţ: Fuga v d-molu. Letnik 17, št. 23.

– –: Protestna. Letnik 17, št. 23.
Stvarnik Meta: [Rada bi bila]. Letnik 17, št. 23.
Šrot Sašo: Fuimus troes? Letnik 17, št. 23.
Havel Václav: Abeceda modernega človeka. Prevedel Iztok Geister. Letnik 17, št. 24.

– –: Abeceda moderne druţbe. Prevedel Iztok Geister. Letnik 17, št. 24.
– –: Jaz in ti. Prevedel Iztok Geister. Letnik 17, št. 24.
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– –: Moj ţivljenjepis. Prevedel Iztok Geister. Letnik 17, št. 24.
– –: Naprej. Prevedel Iztok Geister. Letnik 17, št. 24.
Simčič Samo: Agresija I. Letnik 17, št. 24.

– –: Podlaganje pod stenami kozolcev. Letnik 17, št. 24.
– –: V razpokah opaziti kozave jagode. Letnik 17, št. 24.
Epilog. Letnik 17, št. 25.
Kajenje cigarete. Letnik 17, št. 25.
Koliko je ura? Letnik 17, št. 25.
Lesar Ladislav: Erozija. Letnik 17, št. 25.

– –: Upanje. Letnik 17, št. 25.
Malomeščanski manifest. Letnik 17, št. 25.
Rekvijem za robotom. Letnik 17, št. 25.
Safety. Letnik 17, št. 25.
Gregorač Vid: Jesen. Letnik 17, št. 26.
Ikebana. Letnik 17, št. 26.
Migetalke na klancu in nič. Letnik 17, št. 26.
Podpečan Bogdan: Balada za Vietname. Letnik 17, št. 26.
Rešetka. Letnik 17, št. 26.
Roţa. Letnik 17, št. 26.
Vijolice (prosti spis). Letnik 17, št. 26.
Yesterday man. Letnik 17, št. 26.
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1967/68
Hal Teodora: On in čebula. Letnik 18, št. 1.

– –: Pesek. Letnik 18, št. 1.
Hašek Jaroslav: Zgodba o sliki cesarja Franca Joţefa I. Prevod. Letnik 18, št. 1.
Kovač Vojin – Chubby: Adamovo jabolko. Letnik 18, št. 1.

– –: Somrak. Letnik 18, št. 1.
Luţan Pavel: Maledictio. Letnik 18, št. 1.
Medved Andrej: Neznanci. Letnik 18, št. 1.
Hanţek Matjaţ: Prvi večer. Letnik 18, št. 2.
Rabearivelo Jean Joseph: Pesem. (zbirka) Skoraj sanje. Prevedel Aleš Berger. Letnik 18, št. 2.

– –: Tvoje delo. (zbirka) Skoraj sanje. Prevedel Aleš Berger. Letnik 18, št. 2.
Šeligo Rudi: Sapa o nareku. Letnik 18, št. 2.
Dominique: Izgubljeni v iskanju. Letnik 18, št. 3.

– –: Refren. Letnik 18, št. 3.
– –: Riana. Letnik 18, št. 3.
– –: Sin neba. Letnik 18, št. 3.
Hanţek Matjaţ: [Peter piše pesem]. Letnik 18, št. 3.
Švabić Marko: Odpiram vprašanje. Letnik 18, št. 3.
Štrancar Marijan: Eros. Epos. Letnik 18, št. 3.
Ţupan Niko: [Taka si kot pissoir]. Letnik 18, št. 3.
Černjak Avgust: Je in njegovo nadaljevanje. Letnik 18, št. 4.

– –: Tukaj. Letnik 18, št. 4.
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Ferlinghetti Lawrence: Tisti, ki pobira carino; v mahedravih hlačah. Prevedla Zoja Skušek.
Letnik 18, št. 4.
Hanţek Matjaţ: Ne. Letnik 18, št. 4.

– –: [4 je napisal Peter]. Letnik 18, št. 4.
Karlo Ljubiša: Dobro poslušajte. Letnik 18, št. 4.

– –: Spremljam mamo. Letnik 18, št. 4.
Krolow Karl: Besede pozimi. Prevedel Iztok Geister. Letnik 18, št. 4.

– –: Jesen. Prevedel Iztok Geister. Letnik 18, št. 4.
– –: Sreča. Prevedel Iztok Geister. Letnik 18, št. 4.
– –: Suh zrak. Prevedel Iztok Geister. Letnik 18, št. 4.
Rupel Dimitrij: O odprtih vratih, o vročini, o neki materi in o ţenski, za katero gre. Letnik 18,
št. 4.
Beat song. Letnik 18, št. 5.
Belča Dušan: Konec. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 5.
Ljubezenska pesem. Letnik 18, št. 5.
Melvinger Jasna: Opatinja. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 5.
Milosavljević Peter: Umik. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 5.
Slavolok zmage. Letnik 18, št. 5.
Švabić Marko: Zeleni bogec pot. Letnik 18, št. 5.
Tolnai Ottó: IV mehki premiki. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 5.
Geister Iztok [I. G. Plamen]: [Mlada lama ekvilibrira]. Letnik 18, št. 6.

– –: [Papirnati les gori v nogavici]. Letnik 18, št. 6.
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– –[Poseben odtok iz ţlice]. Letnik 18, št. 6.
– –: [Strani neba bremenijo potomce prednikov nebo]. Letnik 18, št. 6.
– –: [Zavese minejo drevo raste]. Letnik 18, št. 6.
– –: [Zimzelen ko siti smo pozimi]. Letnik 18, št. 6.
– –: [Ţaganje obleţi na lesu]. Letnik 18, št. 6.
Hanţek Matjaţ: Nomana california dreaming. Letnik 18, št. 6.
Kovač Vojin – Chubby: Working in the g. Letnik 18, št. 6.
Luţan Pavel: Marnje. Letnik 18, št. 6.
Matanović Milenko: Vera Chuck & Dave. Letnik 18, št. 6.
Šalamun Tomaţ: Belišče. Letnik 18, št. 6.

– –: Cassius clay. Letnik 18, št. 6.
– –: Kokoš. Letnik 18, št. 6.
– –: Nagica. Letnik 18, št. 6.
– –: Potoki vode. Letnik 18, št. 6.
– –: Roba. Letnik 18, št. 6.
– –: Serija znamk. Letnik 18, št. 6.
Zagoričnik Ifigenija: Spomin. Letnik 18, št.6.
Kuntner Tone: To je ta čas. Letnik 16, št. 7.
Ošlak Vinko: Ciganski dialog. Letnik 16, št. 7.

– –: Pozor hud človek. Letnik 16, št. 7.
Peršolja Aleksander: Jesen. Letnik 16, št. 7.
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– –: Na reki. Letnik 16, št. 7.
Rabearivelo Jean Joseph: Visokorasli gozd. Prevod. Letnik 16, št. 7.
Robbe-Grillet Alain: Scena. (Iz zbirke Instantanés). Prevedla Zoja Skušek. Letnik 16, št. 7.
Svetina Ivo: Pesem V. Letnik 16, št. 7.
Zorn Aleksander [Sanja Zorn]: Prvo dejanje. Letnik 16, št. 7.
Beckett Samuel: Malone umira. Prevod. Letnik 16, št. 8.
Brejc Tomaţ: Cvetlični deţ. Letnik 16, št. 8.
Godbout Jacques: [Če bi izvolili Gospod zapreti te velike roke]. (Iz zbirke Suhi pločniki).
Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št. 8.

– –: [Človek svinja umazana]. (Iz zbirke Suhi pločniki). Prevedel Aleš Berger. Letnik 16, št.
8.

– –: [Mlado drevo na soncu trpi]. (Iz zbirke Suhi pločniki). Prevedel Aleš Berger. Letnik 16,
št. 8.

– –:

[Poslušaj kašelj zadaj za strehami]. (Iz zbirke Suhi pločniki). Prevedel Aleš Berger.

Letnik 16, št. 8.

– –: [Svobodni

ste ljubka premetena pripovedka]. (Iz zbirke Suhi pločniki). Prevedel Aleš

Berger. Letnik 16, št. 8.

– –:

[Zavoljo namišljenega pekla so zgradili]. (Iz zbirke Suhi pločniki). Prevedel Aleš

Berger. Letnik 16, št. 8.
Krese Maruša: Morda pa so te stopnice prave? Letnik 16, št. 8.
Kovač Vojin – Chubby: Uţivam LSD. Letnik 16, št. 8.
Rupel Dimitrij: Rdečekoţec. Letnik 16, št. 8.
Švabić Marko: Mamica, bom še malo spal. Letnik 16, št. 8.
Boroje Artur: Diskusija o stvari. Letnik 16, št. 9.
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Bourgeade Pierre: Senca senc. Prevedla Zoja Skušek. Letnik 16, št. 10.
Cimerman Ivan: Strateg. Letnik 16, št. 9.
Hanţek Matjaţ: Gospod z roţo. Letnik 16, št. 9.

– –: Happening. Letnik 16, št. 9.
Zagoričnik Ifigenija: Gole Maje. Letnik 16, št. 9.
Medved Andrej: Čakajoč na Godota. Letnik 16, št. 10.
Zagoričnik Franci: Protitok. Letnik 16, št. 10.
Dolenc Mate: Peto nadstropje trinadstropne hiše. Letnik 16, št. 11.
Oblak Leobard [Bard Iucundus]: Pesem. Letnik 16, št. 12.
Olaj Joţe: Lepljenka. (Iz zbirke Kuţno znamenje). Letnik 16, št. 12.

– –: Navodila za uporabo. (Iz zbirke Kuţno znamenje). Letnik 16, št. 12.
– –: Nekoliko daljša pesem. (Iz zbirke Kuţno znamenje). Letnik 16, št. 12.
– –: Noeturni. (Iz zbirke Kuţno znamenje). Letnik 16, št. 12.
– –: Sedmina. (Iz zbirke Kuţno znamenje). Letnik 16, št. 12.
Geister Iztok [I. G. Plamen]: [Lambergar gre pijan z gostilne]. Letnik 16, št. 13.
Rupel Dimitrij: Dr. Velimir. Letnik 16, št. 13.
Miklavc Ferdinand: Dolina okroglih kamnov. Letnik 16, št. 14.
Kovač Vojin – Chubby: Protest. Letnik 16, št. 15.
Medved Andrej: A rebours. Letnik 16, št. 15.
Poniţ Denis: Četrto krvavenje. (Iz cikla Kralj dam). Letnik 16, št. 15.

– –: Drugo krvavenje. (Iz cikla Kralj dam). Letnik 16, št. 15.
– –: Osmo krvavenje. (Iz cikla Kralj dam). Letnik 16, št. 15.
68

– –: Sedmo krvavenje. (Iz cikla Kralj dam. Letnik 16, št. 15.
– –: Ţelezna petelina. Letnik 16, št. 15.
Svetina Ivo: Lov. Letnik 16, št. 15.
Ţupan Niko: Make love not war. Letnik 16, št. 15.

– –: Ţalostinka za črnega Orfeja. Letnik 16, št. 15.
Avanzo Miha: Guba. Letnik 16, št. 16.

– –: Mavgli. Letnik 16, št. 16.
– –: O kamnih. Letnik 16, št. 16.
Kalčič Uroš: Poskusni kunci sveta. Letnik 16, št. 16.
Murovec Marjan: Antištanc. Letnik 16, št. 16.

– –: Kritična točka. Letnik 16, št. 16.
– –: Zadaj. Letnik 16, št. 16.
Rudolf Franček: Hop hop. Letnik 16, št. 16.

– –: No 4485. Letnik 16, št. 16.
– –: Plantaţa pagat ultimo. Letnik 16, št. 16.
Zagoričnik F[ranci]. I[figenija]. O[rest]. : [Šest pesmi]. Letnik 16, št. 16.
Hanţek Matjaţ: Gobe v knjigi. Letnik 16, št. 17.

– –: O Japonski. Letnik 16, št. 17.
Jaroslav Skrušný: Poštni konji. Letnik 16, št. 17.
Benedetič Filibert: Nove besede. Letnik 16, št. 18.

– –: Projekcijske podobe. Letnik 16, št. 18.
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Januš Gustav: Doma. Letnik 16, št. 18.

– –: Domača njiva. Letnik 16, št. 18.
– –: Pesem 12. Letnik 16, št. 18.
– –: Pesem 23. Letnik 16, št. 18.
– –: Pogrebi. Letnik 16, št. 18.
– –: Sanje. Letnik 16, št. 18.
Kravos Marko: Ciganska. Letnik 16, št. 18.

– –: Daleč od mene. Letnik 16, št. 18.
– –: Kresna noč. Letnik 16, št. 18.
– –: Moja. Letnik 16, št. 18.
– –: Rahli čas. Letnik 16, št. 18.
– –: Stara pesem. Letnik 16, št. 18.
– –: Škrlat. Letnik 16, št. 18.
– –: Trudni vitez. Letnik 16, št. 18.
Lipuš Florjan [Boro Kostanek]: Odlomek. Letnik 16, št. 18.
Maček Miško: Čas. Letnik 16, št. 18.

– –: Mi smo. Letnik 16, št. 18.
– –: Pripoveduj mi. Letnik 16, št. 18.
– –: Roke so. Letnik 16, št. 18.
– –: Sen se. Letnik 16, št. 18.
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– –: Silvestrovka. Letnik 16, št. 18.
Plan Tone: Slo črk. Letnik 16, št. 18.
Prunč Erich [Niko Darle]: Epilog. Letnik 16, št. 18.

– –: Kralj Matjaţ. Letnik 16, št. 18.
Rotar Andrej: [Moja mama ima psa]. Letnik 16, št. 18.
Simčič Samo: Latrodectus tredecimguttatus. Letnik 16, št. 18.
Stvarnik Meta: [V sredo sem prišla k njemu]. Letnik 16, št. 18.
Tuta Igor: Črni kamni. Letnik 16, št. 18.

– –: Izgubljeni korali. Letnik 16, št. 18.
– –: Molitev. Letnik 16, št. 18.
– –: Pod tratami v Nabreţin. Letnik 16, št. 18.
Čermelj Manica: Ţlebiček. Letnik 16, št. 19.
Kovač Vojin – Chubby: Uvod v nenapisano dramo. Letnik 16, št. 19.
Štrancar Marijan: Martin Luther-King. Letnik 16, št. 19.
Švabić Marko: Mleko materino, včerajšnje verjetje. Letnik 16, št. 19.
Zagoričnik Ifigenija: Beg. Letnik 16, št. 19.

– –: Lijak. Letnik 16, št. 19.
– –: Pesem dela. Letnik 16, št. 19.
– –: Povej mi zgodbo. Letnik 16, št. 19.
– –: Rana. Letnik 16, št. 19.
– –: Strah. Letnik 16, št. 19.
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Zorn Aleksander: Jaz, Edvard. Letnik 16, št. 19.
Ceglar Robert: Liki. Letnik 16, št. 20.
Čuden Joţef: Okupirana Ljubljana. Letnik 16, št. 20.
Gajšek Vladimir: Hvalnice. (Iz cikla Oda zemlji). Letnik 16, št. 20.
Luţan Pavel: Domus. Letnik 16, št. 20.

– –: Parte nulla. Letnik 16, št. 20.
– –: Prazen praznik. Letnik 16, št. 20.
Šprajc Boţo: Molitev. Letnik 16, št. 20.
Murovec Marjan: Ljubezenska I. Letnik 16, št. 20.

– –: Ljubezenska II. Letnik 16, št. 20.
– –: Poizkusno stanje. Letnik 16, št. 20.
– –: Vozlišče. Letnik 16, št. 20.
Kocbek Matjaţ: Golobček. Letnik 16, št. 21.
Kovač Vojin – Chubby: Nezakasnela ne-polemika ali kje so iluzije. Letnik 16, št. 21.
Rotar Andrej: [Lepa si, nisi lepa]. Letnik 16, št. 21.
Švabić Marko: Najnavadnejši pogrošni telesa gnus. Letnik 16, št. 21.
Zagoričnik Franci: Seansa. Letnik 16, št. 21.
De Sade Donatien Alphonse François: Nezgode kreposti. Prevedel Braco Rotar. Letnik 16, št.
21.
1968/69
Floriján Miroslav: Arheologija Aleksandru. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št. 1.

– –: Marčeve vigilije. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št. 1.
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– –: Rod. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št. 1.
– –: Zaznava povodnji. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št. 1.
Kafka Franz: Kurjač. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 17, št. 1.
Kravos Marko: Vojna. Letnik 17, št. 1.
Nezval Vítězslav: Ob zidu montparnaškega pokopališča. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št.
1.

– –: Praporček. Prevedel Denis Poniţ. Letnik 17, št. 1
Švabić Marko: Kadilnik. Miniatura. Letnik 17, št. 1.
Vakanjac Milenko: Smiješno kao samac. Letnik 17, št. 1.
Hanţek Matjaţ: Ynrny. Letnik 17, št. 2.
Herman Bogdana: Kdajpakdaj me je malo strah. Letnik 17, št. 2.
Luţan Pavel: Kovači. Letnik 17, št. 2.

– –: Slikanica. Letnik 17, št. 2.
Svetina Ivo: Slovenska apokalipsa. Letnik 17, št. 2.
Zagoričnik Franci: Dolga in vijugasta pot Petra Jerneja na poti v Rio. Letnik 17, št. 2.
Zagoričnik Ifigenija: Konec doseţe cilj. Letnik 17, št. 2.
Hanţek Matjaţ: [Prebredel sem reko]. Letnik 17, št. 3.

– –: [Sonce je sijalo na njegovo plešasto glavo]. Letnik 17, št. 3.
Jesih Milan: [Ţe ob pol sedmih prišel sem domov]. Letnik 17, št. 3.
Malahovsky Igor: Iz secirnice. Letnik 17, št. 3.
Miljković Branko: Beda poezije. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik
17, št. 3.

– –: Delovni cvet. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik 17, št. 3.
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– –: Kritika metafore. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik 17, št. 3.
– –: Morje za delavce. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik 17, št. 3.
– –: Priprava pesmi. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik 17, št. 3.
– –: Zračenje pesmi. (Iz cikla Kritika poezije). Prevedel Lojze Zagoričnik. Letnik 17, št. 3.
Švabić Marko: Čerbaba. Letnik 17, št. 3.
Zagoričnik Franci: Lubijeva moribana. Letnik 17, št. 3.
Ţupan Niko: Kvadrant. Letnik 17, št. 3.

– –: Prihajanje 2. Letnik 17, št. 3.
Radešček Rado: Nazdar planinski dolini. Letnik 17, št. 4.
Šalamun Tomaţ: Dokumentacija. Letnik 17, št. 4.

– –: Za projekt Mici. Letnik 17, št. 4.
Šeligo Rudi: Fulardin. Letnik 17, št. 4.
Zagoričnik Franci: Plastic city. Letnik 17, št. 4.
Zorn Aleksander: Mici. Letnik 17, št. 4.
Luţan Pavel: Prostor luči. Letnik 17, št. 5.

– –: Ţalostinka. Letnik 17, št. 5.
Murovec Marijan: Ljubezenske pesmi. Letnik 17, št. 5.
Pečnik Milan: Samoodpoved. Letnik 17, št. 5.
Rupel Dimitrij: Kantorjeva prerokba. Letnik 17, št. 5.
Štrancar Marijan: Ne svojega psa v meni. Letnik 17, št. 5.
Švabić Marko: Hlebec. Letnik 17, št. 5.
Neruda Pablo: Drvar zbudi se! Prevod. Letnik 17, št. 6.
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Bećković Matija in Dušan Radović Dušan: Parole iz drame Che. Letnik 18, št. 7.
Brejc Tomaţ: Dokumentacija Mici. Letnik 18, št. 7.
Dimić Moma: Kole. Letnik 18, št. 7.

– –: Ljudi. Letnik 18, št. 7.
– –: Prvi zapis. Letnik 18, št. 7.
– –: Sunce. Letnik 18, št. 7.
Kocbek Matjaţ: Romeo in Julija. Letnik 18, št. 7.
Pandeh: Uznese se ime njegovo kod onih koji ţive oko njega. Letnik 18, št. 7.
Rajković Radomir: I. N. R. I. Letnik 18, št. 7.
Zagoričnik Franci: Obrambna sredstva. Letnik 18, št. 7.
Gajšek Vladimir: Toţbe. (Iz cikla Oda morju). Letnik 18, št. 8.
Luţan Pavel: Bataljon. Letnik 18, št. 8.
Šalamun Tomaţ: I am the most dangerous son of the god. Letnik 18, št. 8.
Švabić Marko: Zasuk. Letnik 18, št. 8.
Hanţelič Ljudmila: Kaj pa? Letnik 18, št. 9.
Harasymowicz Jerzy: Dekleta. Prevod. Letnik 18, št. 9.

– –: Jedilni list. Prevod. Letnik 18, št. 9.
– –: Potni list. Prevod. Letnik 18, št. 9.
– –: Reči. Prevod. Letnik 18, št. 9.
Konstantinović Radomir: Exodus. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 9.
Michaux Henri: Brezbriţneţ. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.

– –: Je to gnus ali smrt ki prihaja? Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
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– –: Magija. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
– –: Moji opravki. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
– –: Perešček popotuje. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
– –: Perešček v restavraciji. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
– –: Počitek v nesreči. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
– –: Sredi noči. Prevedla Sonja Balent. Letnik 18, št. 9.
Dolenc Mate: Blow down. Letnik 18, št. 10.
Luţan Pavel: Karavana III. Letnik 18, št. 10.
Zagoričnik Franci: Baklada smrti. Letnik 18, št. 9.
Zagoričnik Ifigenija: Rdeča deţela. Letnik 18, št. 10.
Zagoričnik Orest: Dva lenuha. Letnik 18, št. 10.

– –: Klobčič in igla. Letnik 18, št. 10.
– –: Marika. Letnik 18, št. 10.
– –: Muca in riba. Letnik 18, št. 10.
– –: Pismonoša 1,2,3. Letnik 18, št. 10.
Gajšek Vladimir: Invalidski voziček. Letnik 18, št. 11.
Herman Bogdana: Zelena bolnišnica. Letnik 18, št. 11.
Oblak Leobard [Bard Iucundus]: Dobronamerni recept. Letnik 18, št. 11.

– –: In ne navsezadnje. Letnik 18, št. 11.
– –: Vesela pesem. Letnik 18, št. 11.
Poniţ Denis: Hvalnica theos doros. Letnik 18, št. 11.
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Prestor Miljana: Zalezovanje duha. Letnik 18, št. 11.
Svetina Ivo: Gola Maya ima tudi sestrico iz najine postelje. Letnik 18, št. 11.
Bagola Salem: Krst pred samomorom. Letnik 18, št. 12.

– –: Med ţivljenjem in smrtjo. Letnik 18, št. 12.
– –: Mrlič kot ptica. Letnik 18, št. 12.
– –: Opravičite brezsrčnost. Letnik 18, št. 12.
– –: Prepojenje. Letnik 18, št. 12.
– –: Samozatajitev. Letnik 18, št. 12.
– –: V obupu tvoje odsotnosti. Letnik 18, št. 12.
Kocbek Matjaţ: Naslov ni vaţen. Letnik 18, št. 12.

– –: Cikel o ksihtih. Letnik 18, št. 12.
Kralj Tomaţ: Zatočišča crepex. Letnik 18, št. 12.
Marinković Ranko: Kiklop. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 18, št. 12.
Medved Andrej: Otok. Letnik 18, št. 12.
Miklavc Ferdinand: Balada vozel v preprogi in Ahmed je sam. Letnik 18, št. 12.

– –: Čič. Letnik 18, št. 12.
– –: Dan in noč in DAN. Letnik 18, št. 12.
– –: Pa je. Letnik 18, št. 12.
– –: Sokravica. Letnik 18, št. 12.
Peršolja Aleksander: Melanholično ţivljenje. Letnik 18, št. 12.

– –: Na oknu. Letnik 18, št. 12.
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– –: Naslednje ravnine. Letnik 18, št. 12.
– –: Starec na obali. Letnik 18, št. 12.
– –: Trudnost. Letnik 18, št. 12.
– –: Zemlja. Letnik 18, št. 12.
Rudolf Franček in Jaro Novak: Karibu & when the saints go marching in. Letnik 18, št. 12.
Cimerman Ivan: Ţogice stvarstva. Letnik 18, št. 13.
Dolenc Mate: En dan ţivljenja Filipa Piliha. Letnik 18, št. 13 in št. 14–15.
Komac Darko: Mesija vsakdanjosti. Letnik 18, št. 13.

– –: Mimohod. Letnik 18, št. 13.
– –: Molitev. Letnik 18, št. 13.
– –: Porodnica. Letnik 18, št. 13.
– –: Vera št. 1. Letnik 18, št. 13.
– –: Yo-yo. Letnik 18, št. 13.
Nos. Letnik 18, št. 13.
Prestor Miljana: Fata morgana v elipsi. Letnik 18, št. 13.
Šprajc Boţo: Mali leksikon mojih ljubezni. Letnik 18, št. 13.
Zagoričnik Ifigenija: Dvomi procesinje. Letnik 18, št. 13.
Bagola Salem: Usodno prebolenje. Letnik 18, št. 14–15.
Guillevic Eugène: Carnac. Prevod. Letnik 18, št. 14–15.

– –: Les chansons d'Antonin Blond. Prevod. Letnik 18, št. 14–15.
Hanţek Matjaţ: Raport no. 1: raportiramo programirano umetnost. Letnik 18, št. 14–15.
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Herman Bogdana: Ali. Letnik 18, št. 14–15.

– –: Kaj je resnica. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Moja divja pomlad. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Neki nedoločljivi strah je. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Poceni ugodje. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Pogovor. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Psihoza. Letnik 18, št. 14–15.
– –: Samomor. Letnik 18, št. 14–15.
Olaj Joţe: Mrzli ples. Letnik 18, št. 14–15.
Pogačnik Marko: Raport no. 1: raportiramo programirano umetnost. Letnik 18, št. 14–15.
Pungartnik Marjan: Dottore in pes. Letnik 18, št. 14–15.

– –: Zemlja. Letnik 18, št. 14–15.
Różewicz Tadeusz: Zelena vrtnica. Letnik 18, št. 14–15.
Škulj Jola: Časov hip od zdaj. Letnik 18, št. 14–15.
Šprajc Boţo: ABC ali kaj se je zgodilo z moţem, ki je igral violino. Letnik 18, št. 14–15.
Švabić Marko: 12. 5. 1968. Letnik 18, št. 14–15.
1969/70
Fritz Walter Helmut: Pozno. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.

– –: Ţival, ki jo je treba hraniti. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.
Höllerer Walter: Sistemi. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.
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Kaul Gerd: Franzu Jozefu Straussu itd. voda mu teče v grlo. Prevedla Sonja in Andrej
Medved. Letnik 19, št. 1.

– –: Obvestila. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.
– –: Posmrtnica. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.
Sanders Rino: Od kod. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 1.
Bagola Boţidar: Igriva grozitev Franciju Kriţniku. Letnik 19, št. 2.
Kalčič Uroš: S pet na rodni zemlji. Letnik 19, št. 2.
Osrajnik Milan: Kaj vem. Letnik 19, št. 2.

– –: Trenutek levega očesa. Letnik 19, št. 2.
– –: Trije gibi. Letnik 19, št. 2.
Zagoričnik Ifigenija: Napol v strahu napol v nedelji. Letnik 19, št. 2.
Zavrnik Lili: [Vse bi dal za dan]. Letnik 19, št. 2.
Ačnik Alojz: 9 u 2. Letnik 19, št. 3.
Artaud Antonin: Chanson. Prevedla Sonja in Andrej Medved. Letnik 19, št. 3.
Damjanović Đuro: Hlopanje. Prevedel Marko Švabić. Letnik 19, št. 3.
Dekleva Milan: Ritmične vaje. Letnik 19, št. 3.
Makragić Stanoje: U Sokratovom domu. Letnik 19, št. 3.
Osrajnik Milan: Kako je mogoče. Letnik 19, št. 3.
Protić - Drinski Slavko: [Mahni mi cvećem ispred očiju]. Letnik 19, št. 3.

– –: [Na dnu moga grla izvor okuţen palmama]. Letnik 19, št. 3.
Slak Joţe: [Danes sem nor!]. Letnik 19, št. 3.
Stojko Tone: Lonec. Letnik 19, št. 3.
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Vogrinec Marijan: Brodolom. Letnik 19, št. 3.

– –: Doba umiranja trava. Letnik 19, št. 3.
– –: Obnavljanje. Letnik 19, št. 3.
– –: Zaludu nam posvećenje. Letnik 19, št. 3.
Kne Majda: Če si pismen. Letnik 19, št. 4.

– –: Gost iz Minska. Letnik 19, št. 4.
– –: Izkušnja. Letnik 19, št. 4.
– –: Javni napisi. Letnik 19, št. 4.
– –: Kako je Robinzon. Letnik 19, št. 4.
– –: Komu zvoni. Letnik 19, št. 4.
– –: Ogenj. Letnik 19, št. 4.
– –: Praznik. Letnik 19, št. 4.
Kuhar Peter: Intervju v ŠN. Letnik 19, št. 4.

– –: Slepe miši. Letnik 19, št. 4.
Ribić – Novi Milenko: Đepna sudbina. Letnik 19, št. 4.
Rupel Dimitrij: V sobi je vladal mrak. Letnik 19, št. 4.
Strehovec Janez: Razbito jutro. Letnik 19, št. 4.
Wiener Tomo: Prisega. Letnik 19, št. 4.
Jesih Milan: Na livadi. Letnik 19, št. 5.

– –: Vesela fantovska pesem. Letnik 19, št. 5.
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– –: Ţalostna popevka. Letnik 19, št. 5.
Pungartnik Marjan: Popevka: Letnik 19, št. 5.
Švabić Marko: Baj d vej. Letnik 19, št. 5.

– –: Mar da-vek. Letnik 19, št. 5.
– –: Mrtev mučafit sem. Letnik 19, št. 5.
– –: Prijaznim neznancem. Letnik 19, št. 5.
– –: In the year 1949. Letnik 19, št. 5.
Vuk Boris: Ozdravljenje. Letnik 19, št. 5.
Ţuborski Miljenko: Advokatska pesma. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.

– –: Devojačka pesma. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: [Eh reči reči rečito jato]. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Kockari. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Korida. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe. Letnik 19, št. 5.
– –: Oglas. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Panova svirala. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Pesma nasudjene sestre. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Pitanje. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Rezervna pesma. (Iz zbirke ) Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Suza. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Svinjska pesma. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
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– –: Šaljiva pesma. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Tekle telom tečnosti. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
– –: Vrlo smo se voleli. (Iz zbirke Knjiga pritoţb-ţalbe). Letnik 19, št. 5.
Boţič Zoran: Filantropovi mostički. Letnik 19, št. 6.
Dolenc Mate: Polptič. Letnik 19, št. 6.
Robar - Dorin Filip: Antika pleterje. Letnik 19, št. 6.

– –: Člen še nepoznan. Letnik 19, št. 6.
– –: Dan oplajanja. Letnik 19, št. 6.
– –: Iz čudnih logov. Psihedelični boţič. Letnik 19, št. 6.
– –: Lili letina Lili. Letnik 19, št. 6.
– –: Marijuana. Letnik 19, št. 6.
– –: Mehke gume. Letnik 19, št. 6.
– –: Podgorec. Letnik 19, št. 6.
– –: Rojijo z dvigal. Letnik 19, št. 6.
– –: Znotraj. Letnik 19, št. 6.
Zagoričnik Franci: Antilog. Letnik 19, št. 6.
Zrimšek Zdenka: Izven la. Letnik 19, št. 6.
Jerman Vladimir: Hlap in sneg. Letnik 19, št. 7.
Prestor Miljana: Neresnični red in občutje. Letnik 19, št. 7.
Šalamun Tomaţ: Fantje fantje objavite mi te pesmice. Letnik 19, št. 8.
Dekleva Milan: Zbirka Mushi mushi. Letnik 19, št. 8.
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Dolenc Mate: I am gonna leave you, babe. Letnik 19, št. 8.
Zorn Aleksander: Navzven v pernastici. Letnik 19, št. 8.
Erjavec Aleš: Starke. Letnik 19, št. 9.
Gajšek Vladimir: Pasjeglavi lasje. Letnik 19, št. 9.
Kranjc Ivan: Ekstatični spev. Letnik 19, št. 9.
Šrot Sašo: Jaz Oblouh št. 0 - 1 - IN etc. Letnik 19, št. 9.
Andrić Radomir: Epitaf. Letnik 19, št. 10.

– –: Vrata pretesna. Letnik 19, št. 10.
Brajković Dragomir: Most. Letnik 19, št. 10.
Hadţić Ibrahim: Ovao. Letnik 19, št. 10.
Kostić Zvonimir: Druga pesma rodoslova. Letnik 19, št. 10.
Kralj Tomaţ: Strah pred mamili. Letnik 19, št. 10.
Livada Raša: Pogled na reku. Letnik 19, št. 10.
Magarašević Mirko: Vućje oći. Letnik 19, št. 10.
Markelj Milan: Samurajske pesmi. Letnik 19, št. 10.
Medved Andrej: Raztrositev. Letnik 19, št. 10.
Petrov Nogo Rajko: Katarke. Letnik 19, št. 10.

– –: Proleče. Letnik 19, št. 10.
Robar - Dorin Filip: Skripta. Letnik 19, št. 10.
Simonović Simon: Mogućnost bezvlašća. Letnik 19, št. 10.
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Ţdrebad Zvezdana: Mojih strićeva. Letnik 19, št. 10.
Arp Jean [Hans Arp]: Molitev. Prevod. Letnik 19, št. 11.

– –: Umpel Lador. Prevod. Letnik 19, št. 11.
Crieshber Hap: [Neznano tretje oko]. Letnik 19, št. 11.
Klee Paul: Konec junija. Letnik 19, št. 11.

– –: 1915. Letnik 19, št. 11.
Peršak Anton: V umetni svetlobi. Letnik 19, št. 11.
Švabić Marko: Jajčka. Letnik 19, št. 11.
Bulatović Miodrag: Rat je bio bolji. Prevedel Sašo Šrot. Letnik 19, št. 12–13.
Svetina Ivo ml. in Barbara L.: Je smrdelo tiste dni, ko sem spal z zgodovino. Letnik 19, št.
12–13.

– –: Smrdelo je tiste dni po dreku. Letnik 19, št. 12–13.
Šrot Sašo: Good boys. Letnik 19, št. 12–13.
1970/71
Dekleva Milan: Blues o uničenju Amerike. Letnik 20, št. 1.
Jesih Milan: Slava vojvodine Kranjske. Letnik 20, št. 1.
Robar – Dorin Filip: Čebulna koţica. Letnik 20, št. 1.

– –: Kathleen. Letnik 20, št. 1.
Dekleva Milan: Romanca o uničenju Rusije. Letnik 20, št. 3.
Rudolf Franček: Moški in ţenska. Letnik 20, št. 3.
Kocbek Matjaţ: Lues. Letnik 20, št. 4.
Avanzo Miha: The love song of J. Alfred Prufrock. Letnik 20, št. 6.
Gajšek Vladimir: Deţela noţev. Letnik 20, št. 6.
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Kne Majda: [Pišem tebi Elizabeta]. Letnik 20, št. 6.
Osrajnik Milan: Utrujenost. Letnik 20, št. 6.
Švabić Marko: Djurica krvava purica. Letnik 20, št. 6.
Tukaj zoomček, ovde. Letnik 20, št. 6.
Badurina Josip: [Učili su me putovati oprezno]. Letnik 20, št. 7.
Baytar Ahel Mladen: Pjesme postanka. Letnik 20, št. 7.
Kurelič Marica Maja: Naslaga lijenosti. Letnik 20, št. 7.

– –: Nosila sam ih. Letnik 20, št. 7.
– –: Poklinite mi. Letnik 20, št. 7.
– –: Zaustavljena u zidu ulice. Letnik 20, št. 7.
Mihajlovič Cvijetin: Jesen. Letnik 20, št. 7.

– –: Mala slika na zidu. Letnik 20, št. 7.
Slaviček Andjela: Čudna smo mi neka armija. Letnik 20, št. 7.

– –: Još ne sretoh dva udruţena lutanja i ne čuh duet prosjaka. Letnik 20, št. 7.
– –: Loša pjesma. Letnik 20, št. 7.
– –: Moj otpor je najviše stablo. Letnik 20, št. 7.
Stefanović Ljubomir: [Blago ironični smiješak]. Letnik 20, št. 7.

– –: [Čvrsti muški pogled]. Letnik 20, št. 7.
– –: [Nešto treba čuvati za svečane prilike]. Letnik 20, št. 7.
– –: [Traţimo tajnu]. Letnik 20, št. 7.
– –: [Zaustaviti misli]. Letnik 20, št. 7.
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– –: [Zeleno zaokruţene oči]. Letnik 20, št. 7.
Ternar Boris: Ars. Letnik 20, št. 7.

– –: Bolestan san. Letnik 20, št. 7.
– –: Ne treba mi jako svjetlo. Letnik 20, št. 7.
– –: Suton. Letnik 20, št. 7.
Torić Dragica: Ako misliš da si popio svu moju tugu. Letnik 20, št. 7.

– –: To više ne sliči plaču. Letnik 20, št. 7.
Trinajstič Marija: Dame i gospodo. Letnik 20, št. 7.

– –: [Smiriti se]. Letnik 20, št. 7.
Duša Zdravko: Samson. Letnik 20, št. 8.
Kastelic Nataša: Heureka. Letnik 20, št. 8.

– –: Kako je belo nastajalo. Letnik 20, št. 8.
Kralj Tomaţ: Iz hoste hoj. Letnik 20, št. 9–10.
Kreiner Matjaţ: Pravljica. Letnik 20, št. 9–10.

– –: Rog. Letnik 20, št. 9–10.
Tolnai Ottó: U- pesnitve. Prevod. Letnik 20, št. 11.
Arp Jean [Hans Arp]: Dada pesmi. Prevedel Andrej Medved. Letnik 20, št. 12–13.

– –: 1960. Prevedel Andrej Medved. Letnik 20, št. 12–13.
Dekleva Milan: Voščilnica medvedka Puja. Letnik 20, št. 12–13.
Pungartnik Marjan: Praznik. Letnik 20, št. 12–13.
Svetina Ivo: Slovenski so angeli ljubezni. Letnik 20, št. 15.
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Šalamun Tomaţ: Dobro jutro, ljudstvo! (Iz zbirke O veselju). Letnik 20, št. 15.
Šalamun Tomaţ: Kindert Hubert (Iz zbirke O veselju). Letnik 20, št. 16.
Švabić Marko: Preranjeno srce. Letnik 20, št. 17.
Zupančič Nada: (ne)mir. Letnik 20, št. 19.
B. M.: Fra. Letnik 20, št. 20.

– –:

Iz knjige uţivam LSD. Letnik 20, št. 20.

– –:

Jadran in sodnik. Letnik 20, št. 20.

Hanţek Matjaţ: Iste besede. Letnik 20, št. 20.
Krese Šalamun Maruša: Pravljica. Letnik 20, št. 21–22.
1971/72
M. J.[= Milan Jesih]: Pesem o naših svetlobah. Letnik 21, št. 1.
Izvestija. Letnik 21, št. 1.
Zaspanček razkodranček. Letnik 21, št. 1.
Tonček nagajonček. Letnik 21, št. 2.
Očetovi zobje. Letnik 21, št. 2.
Novak Boris: C'est la vie. Letnik 21, št. 19.

– –: Slovo. Letnik 21, št. 19.

1972/1973
Brautigan Richard: Haiku. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu]. Prevedel
Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
– –: Igralca kitajske dame. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu]. Prevedel
Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
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– –: Leţim v sobi neznane deklice. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu].
Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
– –: Razglednica iz kitajske četrti. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu].
Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
– –: Roţe za tiste, ki jih imaš rad. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu].
Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
– –: Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v
Springhillu]. Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št 1–2.
– –: Zajtrk. [Iz zbirke Tabletka proti rudarski nesreči v Springhillu]. Prevedel Miha Avanzo.
Letnik 22, št 1–2.
Hanţek Matjaţ: Pesmi 66. Letnik 22, št. 1–2.
Herman Bogdana: Kozarec. Letnik 22, št. 1–2.
Osrajnik Milan: Prezvočenje razzvočenega. Letnik 22, št. 1–2.
Andrić Branko: Razgled na morje. Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št. 3.
Poniţ Denis: Spevi o pohabljencih. Letnik 22, št. 3.
Slavić Zoran: Zapis o Samuelu. Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št. 3.
Ferlinghetti Lawrence: Avtobiografija. Prevedel Miha Avanzo. Letnik 22, št. 4–5.
Kralj Tomaţ: Le luč, le tipke ljubezni. Letnik 22, št. 4–5.
Švabić Marko: Kritika kletnih izbic v mestih. Letnik 22, št. 4–5.
Bichsel Peter: Svoboda in gospostvo po jeziku. (Iz zbirke Miza je miza). Prevod. Letnik 22,
št. 6.
David Filip: Cymbalum mundi (ukradena glasba). Prevedla Milan Stepanović in Slobodan
Valentinčić. Letnik 22, št. 6.
Kleč Milan: Na juriš smrčki. Letnik 22, št. 6.
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Novak Brane: Kastracija katarze. Letnik 22, št. 7–8.
Švabić Marko: Kritični prispevek k vprašanju o realnem. Letnik 22, št. 7–8.
Volarič Ivan: Domotoţje. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Javni toţilec si je skuhal lepo kašo. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Muholovke. Letnik 22, št. 7–8.
– –: O nastanku poezije. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Odgovor. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Odlomek. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Precep. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Pretiravanja. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Pripetljaj. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Ptiči. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Strelovod. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tricikel. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tromostovje. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Ţivljenjepis. Letnik 22, št. 7–8.
Pungartnik Marjan: Tema: desetnica sledi. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tema: ko je ţe vse mimo. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tema: lepa Vida si ţeli zdoma. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tema: pesem za polbrata. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tema: revijo izberi. Letnik 22, št. 7–8.
– –: Tema: symposion. Letnik 22, št. 7–8.
Kovačič Vladimir: Valeta. Letnik 22, št. 9.
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Kne Majda: O velikem pevcu. Letnik 22, št. 10.
Svetina Ivo: Manuela nina melo. Letnik 22, št. 10.
Zagoričnik Ifigenija: Ali je treba ostati na obali. Letnik 22, št. 10.
– –: Izročilo. Letnik 22, št. 10.
– –: Jesenska. Letnik 22, št. 10.
– –: Roke o suhih rekah. Letnik 22, št. 10.
– –: Trgaj spremstvo. Letnik 22, št. 10.
Makov Zvonko: Texeme. Prevedel Franci Zagoričnik Letnik 22, št. 11.
Jelačić-Buţimski Dubravko: Opeka. Letnik 22, št. 13–14.
Kekanović Drago: Kovač. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Skorja. Letnik 22, št. 13–14.
Kleč Milan: OsuĎenost. Letnik 22, št. 13–14.
Kralj Tomaţ: Pjesma o sklapanju očiju. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Prijateljima pjesnicima pijancima. Letnik 22, št. 13–14.
Likar Igor: Bukolika o spravi. Letnik 22št. 13–14.
Miklauţić Djurdja: Pepel sončnice. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Pokrajina. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Prizor. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Zapustili smo poti. Letnik 22, št. 13–14.
Švabić Marko: Čerbaba. Letnik 22, št. 13–14.
Zima Zdravko: Mornarjeve sanje. Letnik 22, št. 13–14.
– –: Zrcalo ljubezni. Letnik 22, št. 13–14.
Gaberšnik Boris: Kako sem postal psihopat. Letnik 22, št. 15.
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Morin A.: Pesmi. Prevedel Aleš Berger. Letnik 22, št. 15.
Vakanjac Milenko: Topla beseda. Letnik 22, št. 15.
Husamuddin Abizer: Greetings to my unforgotten valentine. Letnik 22, št. 16.
– –: The wishing heart. Letnik 22, št. 16.
– –: You, he and me. Letnik 22, št. 16.
Imamović Muhamed Ahmed: Človek, ki je spal. (Iz zbirke Knjiţevnik na motociklu). Prevod.
Letnik 22, št. 16.
– –: Dom za onemogle. (Iz zbirke Knjiţevnik na motociklu). Prevod. Letnik 22, št. 16.
– –: Hipi. (Iz zbirke Knjiţevnik na motociklu). Prevod. Letnik 22, št. 16.
– –: Mravlja x iz leta 4527. (Iz zbirke Knjiţevnik na motociklu). Prevod. Letnik 22, št. 16.
– –: Nevarna pesem. (Iz zbirke Knjiţevnik na motociklu). Prevod. Letnik 22, št. 16.
Kne Majda: Mnogogovori. Letnik 22, št. 16.
Novak A. Boris: Marjetičina meditacija. Letnik 22, št. 16.
– –: Pesem, ki sem jo napisal šestnajstega, sedemnajstega ali osemnajstega februarja. Letnik
22, št. 16.
Ladik Katalin: Ufo party. Prevedel Franci Zagoričnik. Letnik 22, št. 17–18.
Novak B. Branko: Eksekucija. Letnik 22, št. 18–20.
Andrić B. Branko: Brez besed (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Gledališče. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Ljubezen in pismo. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Ljubezen in večerja. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Naključje. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Nesreča. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
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– –: Pesem o tem kako sva moj brat in jaz na avtobusni postaji čakala pulover namesto
avtobusa in kako naju je mama spremila kot da bi potovala midva ne pa ona. (Iz zbirke Ja sam
mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Pesem v španščini. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Repica. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Sladjana. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Sneg. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Vrnitev. (Iz zbirke Ja sam mamin mali seksualac). Letnik 22, št. 21–22.
Volarič Ivan – Feo: Bayerische motorwerke dialekt (Prepesnitev Prešernovega soneta Vrbi v
nemški). Letnik 22, št. 21–22.
– –: Naslednji dan. Letnik 22, št. 21–22.
Dolšek Peter: Alpe. Letnik 22, št. 23–24.
– –: Knjigi. Letnik 22, št. 23–24.
Dvornik Vesna: Pesem pod b . Letnik 22, št. 23–24.
Kantič Miško: Freakec peakec. Letnik 22, št. 23–24.
Kocbek Matjaţ: Kolesca iz kruha. Letnik 22, št. 23–24.
Mazalin Boris: [Dragi moj Don Kihot]. Letnik 22, št. 23–24.
Perovšek Jure: Postrvi poljubljajo ti kaţipot, kridatar! Letnik 22, št. 23–24.
Svetina Ivo: Agonija korespondence. Letnik 22, št. 23–24.
Zagoričnik Ifigenija: Geografske in druge pesmi. Letnik 22, št. 23–24.
– –: Pola ena. Letnik 22, št. 23–24.
1973/74
Hanţek Matjaţ: [A prijatelji]. Letnik 23, št. 3.
– –: [Imenujejo jo WRZELJA]. Letnik 23, št. 3.
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Ogorevc Blaţ: Jutro. Letnik 23, št. 3.
Volarič Ivan – Feo: Prisilni zakol. Letnik 23, št. 3.
Gaberšnik Boris: Pozabi. Letnik 23, št. 4.
Kleč Milan: Holaj. Letnik 23, št. 4.
– –: Sestre. Letnik 23, št. 4.
Slak Joţe: [Mati ali so prišli svati]. Letnik 23, št. 4.
Breška Simon: Krajši ep. Letnik 23, št. 5–6.
Novak A. Boris: Kdo je koga prej rodil. Letnik 23, št. 5–6.
– –: Nedokončana mačka. Letnik 23, št. 5–6.
Péret Benjamin: Natančno določena stališča. Prevedel Ivan Volarič – Feo. Letnik 23, št. 5–6.
Šalamun Tomaţ: Hej čaj. Letnik 23, št. 7–8.
– –: Pes. Letnik 23, št. 7–8.
– –: Preproga. Letnik 23, št. 7–8.
– –: Uboţec. Letnik 23, št. 7–8.
Kne Majda: Eluard. Letnik 23, št. 9.
– –: Paskvil prešernoslovcu. Letnik 23, št. 9.
– –: Pripoved o svetu. Letnik 23, št. 9.
– –: Trhle zelene noţice. Letnik 23, št. 9.
Novak B. Branko: Antiteze. Letnik 23, št. 9.
– –: Kolumbarji ali realiteta antiteze. Letnik 23, št. 9.
– –: Lilije liliputancev. Letnik 23, št. 9.
Rustja Drago: [Ne biti bolero]. Letnik 23, št. 10.
Ogorevc Blaţ: Dogodna pesem. Letnik 23, št. 10.
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Hanţek Matjaţ in Polona: Menih. Letnik 23, št. 11–12.
Volarič Milena: Stopam proti travam da se razdelijo. Letnik 23, št. 11–12.
Bolčina Miroslav: Popotovanja. Letnik 23, št. 13–14.
Rotar Dreja: 6 pesmi. Letnik 23, št. 13–14.
Alejhem Shalom: Na gori Sinaj. Prevedla Sonja Lokar. Letnik 23, št. 15–16.
Kralj Tomaţ: Saturnove ţelve. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Sončni polţ. Letnik 23, št. 15–16.
Levski V. Daniel: Danieline pesmice o različnih zajčkih. Letnik 23, št. 15–16.
– –: O palčkih s hopla bradami. Letnik 23, št. 15–16.
Nešić Budimir in Rupnik Vanja: Čemu imamo glavo. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel
Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Čemu je potok. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–
16.
– –: Drţava. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Glasen in tih. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–
16.
– –: Glava. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Izobilje. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Kaj ima glava. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–
16.
– –: Kava. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Krava. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Lov. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Luskina. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
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– –: Mišolovka. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Morje in reka nista enaka. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik
23, št. 15–16.
– –: Podleţ. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Potok. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Povoziti. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Presenečenje. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–
16.
– –: Prileteti. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Ribje olje. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Vojak. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Volk in lisica. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–
16.
– –: Vrata. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Za kaj se rabi svinčnik. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik
23, št. 15–16.
– –: Začetek in konec. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris Muţevič. Letnik 23, št.
15–16.
– –: Zakaj je svinčnik boljši kot nalivno pero. (Iz zbirke Olovka piše srcem). Prevedel Boris
Muţevič. Letnik 23, št. 15–16.
Novak B. Branko: Osel. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Raketa. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Trije zajčki. Letnik 23, št. 15–16.
– –: Lubeki brbubeki. Letnik 23, št. 15–16.
Ogorevc Blaţ: Pesmica za mojo malo Majo. Letnik 23, št. 15–16.
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