
Spremna beseda k nemški izdaji 
 
   Ko me je avtor pričujoče knjižice prosil, da bi za nemško izdajo svojega »Slovenca v 
Beogradu« napisal spremno besedo, nisem Milana Jazbeca poznal niti osebno niti nisem kaj 
preveč vedel o njem. Radoveden sem postal že zaradi naslova samega, predvsem pa zaradi časa 
njegovega bivanja v glavnem mestu Beograd – tista dramatična leta pred razpadom 
jugoslovanske države konec osemdesetih let. 
   Predvsem so me zanimali njegovi vtisi tistega mesta, v katerem sem pred točno desetimi leti po 
prihodu vanj kot avstrijski veleposlanik predal predsedniku Slobodanu Miloševiću moja 
poverilna pisma. In ker je bila moja misel, ki me je v Miloševićevi Jugoslaviji vedno spremljala, 
naslednja: kako je lahko prišlo tako daleč? Katere so bile korenine, dejanski razlogi za razpad 
tiste države, ki je v dolgih letih hladne vojne veljala kot napredno upanje za izravnavanje velikih 
»- izmov«, kot morebitna »tretja pot« celo med komunizmom in kapitalizmom? Ki je tudi za 
nekatere simbolizirala posrečen eksperiment mirnega sožitja različnih – četudi v večji meri 
slovanskih – narodnosti v balkanski regiji, v kateri so tradicionalno dominirale velesile.  
   V prebiranju Jazbečevih poglavjih, kjer se ukvarja direktno s svojim odnosom do Beograda – to 
naj bi bilo do srbskega partnerja v jugoslovanski federaciji, se hitro dobi vtis, kako se je proces 
razpada razvijal tako rekoč od znotraj navzven. In ko je ta po dolgih letih končno prišel na 
površje in vzbudil pozornost mednarodnih medijev, je bila že davno pred tem presežena točka 
povratka. 
   To so opazovanja občutljivih sprememb, navideznih malenkosti, katere opazi le insajder; 
nekdo, ki kot seizmograf zazna finese skupnega življenja in drobne razlike počasnega razhajanja. 
Ampak kot državni uslužbenec in diplomat – tudi o tem rezonira Jazbec – registrira predvsem 
spreminjajoč politični kontekst. Za mene so tisti kratki odlomki, ki jih posveča beograjski 
informativni politiki – naenkrat ni bilo več možno najti v beograjskih kioskih »Dela«, ni bilo več 
možno zvečer običajno spremljati slovenskih (prav tako tudi hrvaških) televizijskih poročil – 
zagotovo najbolj izstopajoči deli knjige. Slovenec (verjetno tudi drugi) postane tujec v svojem 
lastnem glavnem mestu. Jugoslovanski, kot tudi slovenski, hrvaški, bosanski, makedonski, 
albanski Beograd mutira v srbsko glavno mesto – in se s tem namerno skrči v provinco. 
   Pokažejo se resnične razpoke v temelju skupne države. Nastanejo v omejitvi »drugega« in se 
nadaljujejo v zoperstavljanju razumeti ga, ja, mu nasploh vzeti možnost samostojne orientacije. 
Proces odtujitve se hrani globoko v človeški psihi in ustvarja šele pogoj za politični konflikt, ki je 
v primeru Jugoslavije imel za končno posledico vojno. 
   Jazbec se seveda ne zadovolji z banalnim površjem nastale krize. Raziskuje onstran politike in 
tako razlaga, zakaj se je v Beogradu počutil kot tujec, on, ki »belo mesto« nikoli ni občutil kot 
»svoje« glavno mesto. Izza tega so najbrž kulturne prelomnice razkola cerkve leta 1054, vzhodne 
ortodoksnosti in rimskega krščanstva, je tudi večkrat naporen pojem Balkana – »ampak Beograd 
je tudi Balkan« piše takoj v uvodu – ki loči Slovenca od Srba. Za njega je »Beograd kot parabola, 
metafora in asociacija« nekje med geografijo in politiko. Prav res ne kraj, kjer bi se lahko počutil 
doma. 
   Občutek Slovenca biti tujec v Beogradu me je v čtivu presenetil, ker sem pa jaz osebno prav v 
Beogradu – kljub eskalirani politični krizi – že takoj po mojem prihodu imel občutek domačnosti. 
Kot sicer tudi kasneje v Bosni in na Hrvaškem. Opazil sem, da nas – Avstrijce, Slovence, Srbe, 
Bosance, Hrvate – povezuje to, čemur bi lahko rekli mentaliteta. Kljub vidnim razlikam je 
vendarle, tako sem si mislil, veliko povezovalnega. Medsebojno »razumevanje« brez veliko 
besed, sicer zakrito zaradi konflikta, ampak vseeno nekako očitno. 



   Mogoče je to za Avstrijca le nekoliko lažje, saj je slovenstvo in nemštvo od zgodnjega otroštva 
naprej »živel« in moral prekoračiti kulturne in mentalne meje. Saj smo Avstrijci šele pozno našli 
nacionalno predstavo o sebi, ki se ne definira preko jezika velikega severnega soseda. Ernst 
Fischer je bil tisti, ki je med obema vojnama povzročil razpravo o tezi avstrijskega naroda kot 
»skupnosti mentalitete« in nam pokazal naporno pot iz nemške nacionalne slepe ulice. 
   Za novo članico EU, Slovenijo, je iskanje moderne identite seveda drugačno. Slovenija se je 
sicer z dejanjem revolucionarne preorientacije odvrnila od ideje jugoslavizma in se prvič obrnila 
kot suverena država proti novi Evropi. Z odvrnitvijo od gospodarskega pomanjkanja in politično 
raztrganega Balkana je seveda opisan samo del te nove določitve. Entuziastična izvajanja avtorja 
Jazbeca, ki se nam kaže kot zagret patriot, dokazujejo tudi nenehno iskanje identitete Slovenije v 
začetku 21.stoletja. 
   Kdo smo? Kaj hočemo? Kam gremo? 
   To so zagotovo temeljna vprašanja, na katera morajo biti odgovori najdeni izven starega 
jugoslovanskega državnega okvira, in sicer – po skoraj trinajstih letih, polnih suverenosti – v 
okviru EU. 
   Ta »evropska« identiteta Slovenije, priznanje modernih dosežkov liberalne demokracije, 
človekovih in manjšinskih pravic, vsebuje tudi angažma za tiste južne sorojake, ki imajo 
evropsko pot v tretje tisočletje še pred seboj. 
   Za ta izziv je lahko izkušnja Slovenca v Beogradu v teh okoliščinah povsem praktično 
pomembna. 
   Tako se lahko refleksije Milana Jazbeca o težkih letih na Balkanu berejo tudi kot prispevek k 
sklenitvi evropskega mirovnega projekta. 
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