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Excelence, gospe in gospodje. 

 

Najprej se opravičujem zaradi slabega glasu. Kljub temu se bom o tej pomembni 

temi potrudil govoriti po svojih najboljših močeh.  

Zahvalil bi se rad gostiteljem, da so me povabili tako k častnemu pokroviteljstvu 

kot tudi k tej uvodni besedi. Spregovoriti o tem občutljivem vprašanju pred tako 

uglednim občinstvom je zame velika preizkušnja, ampak tudi čast. 

Slovenci smo imeli v pol stoletja dve temeljni izkušnji. Izkušnjo narodnega 

razkola in izkušnjo narodne enotnosti. Sredi prejšnjega stoletja nas je kot majhen 

narod na občutljivem delu Evrope povleklo v nedrje II. svetovne vojne, pri 

čemer nam je bilo usojeno, da nas po njej ne bo več. Slavni del tega časa je bil, 

da smo se Slovenci uprli tej nameri. Tragičen del tega dela zgodovine je bil, da 

se nismo uprli vsi enotno in da se nismo borili samo proti okupatorju, ampak 

tudi brat proti bratu. Poleg osvobodilne vojne, ki je bila slavna, je bila tudi 

državljanska vojna, ki ni bila slavna. Da bi bile stvari še toliko težje in rane 

toliko teže zaceljive, so se po vojni zmagovalci znesli nad premaganci in jih iz 

različnih motivov tudi pobili. Kasneje pa se o tem niti ni smelo govoriti, ker je 

bil po vojni vzpostavljen totalitarni sistem. In vse resnice, več resnic, razen ene, 

preprosto do leta 1990 ali pa recimo tja do liberalnejših osemdesetih let, ni bilo 

mogoče slišati. In kadar ni dialoga, kot bistva, kot temelja neke demokratične 

ureditve, takrat tudi ni mogoče razumeti in seveda tudi sprejeti. 

Slovenci smo imeli tudi izkušnjo narodne enotnosti. Leta 1991 smo se precej 

pogumno postavili za idejo lastne države in jo navkljub neugodnim razmeram v 

mednarodni skupnosti, ki nam ni bila naklonjena, v glavnem, postavili, svojo 

državo. Kot poslanec oziroma delegat takratne skupščine, Bučarjeve skupščine, 

v aprilu leta 1990 prve demokratično izvoljene skupščine po letu 45, vam lahko 

povem, da ni šlo samo za to, da smo dosegli, kar si je Demos zapisal v svoj 

program in je postala osamosvojitev Slovenije osrednje politično stremljenje 

njegove vlade in parlamentarne večine, ampak je šlo tudi za to, da je to postala 



tako pomembna politična tema, da ji je Demos, pa tudi opozicija, sčasoma 

podredila vsa druga vprašanja.  

In rad bi vam povedal tukaj mojo osebno izkušnjo. Čeprav meni osebno kot 

mlademu človeku takrat ni bilo dano osebno izkusiti tragedije sredi prejšnjega 

stoletja, doživeti narodnega razkola in dram takoj po II. svetovni vojni, sem 

seveda o njih vedel. Zlasti, ko sem postal radoveden študent, mi je bilo dano 

videti pred seboj nekaj, o čemer se prej ni niti učilo niti govorilo - tako sem to 

doživljal kot eden od poslancev, in mislim da smo to imeli takrat pred seboj tako 

rekoč vsi poslanci. Ne morem reči tega, ampak tak je bil moj občutek takrat in 

tak je tudi danes. Ko smo se odločali o osamosvojitvi, smo imeli pred očmi 

nevarnost, da pri tem temeljnem vprašanju politične odločitve Slovencev po 

prvih demokratičnih volitvah za samostojno državo znova ne pride do razkola, 

kot smo mu bili priče pred petdesetimi leti. Hočem reči, ko Slovenci sem in tja, 

kot tudi kakšne druge nacije, potarnamo, da se iz zgodovine nič ne naučimo, bi 

danes zavrnil to stališče. Se učimo. Leta 1990, ko je bila v parlamentu v juliju 

sprejeta resolucija o neodvisnosti Slovenije, ko so bile sprejete odločitve za 

plebiscit decembra, ko se je navkljub strašnim polemikam le podpisalo skupni 

dogovor s stranko z nastopom na plebiscitu, in kasneje, ko smo od decembra 90´ 

do junija 91, pa potem v desetdnevni vojni in kasneje, v diplomatskih 

prizadevanjih imeli pred seboj ta izziv, smo se vsi dobro zavedali - lahko si 

dovolimo imeti različna mnenja, lahko si dovolimo kritizirati stvari, lahko si 

dovolimo tudi podvomiti v samo odločitev o osamosvojitvi, ampak nikoli ne 

tako daleč, da bi prišlo zaradi tega znova do bratomornega spopada. Političnega 

in kasneje morda celo vojaškega. In tudi na Demosovi strani je prišlo do enakih 

občutkov. Ne glede na to, da se je tudi med njimi, seveda, ampak zlasti v 

opoziciji, videlo nek dvom, neko skepso itn. iz vrste razlogov - niso zaradi tega 

šli v nek revanšizem, politični revanšizem, ali pa v neko stigmatiziranje, ampak 

so skušali opozicijo pridobiti za ta politični cilj in jim je uspelo. Zaradi tega smo 

uspeli.  

Moja prva teza torej danes je, da Slovenci navkljub prepričanju, da se narodi 

tudi nič ne naučimo iz zgodovine, dokazujemo, da to ni povsem točno. Mi smo 

lekcijo o tragičnosti državljanske vojne, narodnega razkola, bratomorne vojne, 

povojnih pobojev, nedemokratičnega sistema vzeli zelo osebno, zelo čustveno, 

pa tudi na ravni skupnosti zelo racionalno. Skušajmo, izogibajmo se vsemu, kar 

bi lahko pripeljalo znova do takih okoliščin. In tudi, če sem bil zdaj seveda 

pristranski, politično, je moje najbolj pomembno poslanstvo predsednika 

republike storiti vse oziroma česa ne storiti, ravnati ali česa ne ukreniti, izjaviti 

ali morda kaj ne izjaviti tako, da bo med nami zlasti prevladalo tisto, kar nam je 

skupno, kar gradi skupnost, da bomo morda poiskali mostove tam, kjer so 



razlike. Če pa jih ne bomo uspeli zgraditi, ker je tudi to legitimno, potem 

moramo s temi razlikami strpno živeti in ohranjati vero v to skupnost. Kajti nič 

ne vemo, kaj se bo jutri zgodilo. Ne ve škof, ne vem jaz, ne vejo ekscelence, 

nihče. 

Kot predsednik pa vem eno stvar. Če se utegne kaj slabega zgoditi proti naši 

volji, se ne sme nikoli med slovenskim narodom, med nacijo, ki se je 

vzpostavila sedaj kot država, zgoditi, da bi bilo nezaupanje med nami tako 

veliko, da bi pripeljalo do tako temeljnega političnega razkola, da bi se znova 

zgodila tragedija, ki smo ji bili priča pred sedemdesetimi leti in več.  

Ko smo leta 1990 aprila odšli na volitve in je Demosova večina zmagala, 

opozicija pa dobila precej močno vlogo v tedanji skupščini, se je zastavilo 

vprašanje, kako naprej. Najprej in predvsem, se mi zdi, je pomembno vlogo 

odigral en kratek odstavek Bučarjevega inavguralnega govora. Ne vem, če ga 

bom znal sedaj v celoti citirati, vendar v enem trenutku je rekel: »S tem 

dejanjem lahko rečemo, da se je zaključila v Sloveniji državljanska vojna." Ko 

smo imeli demokratične volitve in postavili demokratično izvoljen parlament in 

vlado. Da je to rekel na glas, kar ni takrat naletelo na splošno odobravanje, je 

bilo izjemnega pomena. Tudi jaz danes ne bi rekel, da smo imeli v osemdesetih 

letih državljansko vojno v tem pomenu, kot jo poznamo morda kje druge in v 

drugem času, v vsej surovosti itn. Morda že v sedemdesetih letih vse skupaj ni 

bilo tako surovo in krvavo, kar se tiče totalitarnega sistema, ampak nič zato. 

Tukaj je Bučar tvegal in je imel prav, ko je v bistvu vendarle kompletno obdobje 

od nacionalne osvoboditve izpod okupatorja, od, bom rekel, nedemokratičnega 

prevzema oblasti s strani partije, pa do demokratičnih volitev, označil v bistvu 

za državljansko vojno in rekel, danes smo jo zaključili.  

Kot rečeno, to takrat, jaz se tega zelo dobro spomnim, ni naletelo na splošno 

odobravanje. Daleč od tega. Ampak je bilo tako pomembno za neko nacionalno 

katarzo. Zakaj (preden grem v ravnanja nove oblasti), kaj je bil razlog, da se je 

zgodilo, kar se je, skušam razumeti, ne da bi bil niti zgodovinar niti ekspert, 

medtem ko ste to tukaj vsi drugi. Problemi časa II. svetovne vojne je bil v tem, 

da je ena od osvobodilnih strank, Komunistična partija, videla v osvobodilnem 

boju priložnost za temeljite socialne in družbene spremembe, praktično za 

prevrat po ruskem vzoru, in je v tem smislu videla to obdobje kot način, kot 

priložnost za prevzem oblasti. Zaradi strahu, da bi se to zgodilo, je en del 

slovenske politike in slovenskega naroda videl v tem celo večjo nevarnost kot 

prisotnost okupatorja. Vse to je vodilo v revolucionarno in protirevolucionarno 

nasilje. In to se je potem seveda tragično nadaljevalo po vojni s poboji in s 

totalitarnim sistemom.  



Vprašanje, ki sem si ga jaz v osemdesetih letih, ko sem postal mlad študent, 

radoveden mlad študent, postavljal, ko sem slišal za knjigo Spomenke Hribar, ko 

se je vse to odvijalo na fakulteti, ki sem jo obiskoval, ko sem lahko spremljal 

direktno usode ljudi, ki so bili povezani s poskusom, da se začne govoriti o tem 

obdobju in to pozitivno -  sprava, krivda in greh, itn., za tiste, ki se tega 

spomnite - je bilo, kako to, da se o tem ni govorilo, kaj je razlog, da se toliko 

časa o tem ne samo ni govorilo, ampak se ni poskušalo ugotoviti, kaj se je 

pravzaprav res sploh zgodilo. Komunistična partija je seveda celotno obdobje po 

vojni črpala svojo legitimnost iz partizanskega boja. V kolikor bi bil ta 

partizanski boj kakorkoli očrnjen, bi bila očrnjena ali pa postavljena pod vprašaj 

tudi legitimnost povojne oblasti. Zato je seveda partija ne samo med vojno, 

ampak tudi po njej domoljubni vzgib partizanov, ki so šli v vojno zato, da bi 

osvobodili domovino, pravzaprav uzurpirala za svoje politične cilje tudi po vojni 

in ni dovolila, da bi se tukaj naredila neka razlika med partizanskim bojem in 

revolucionarnim prevzemanjem oblasti. Prav tako pa seveda tudi ni dovolila, da 

bi se na drugi strani (in tudi na drugi strani tega poskusa morda ni bilo v taki 

meri iskreno storjenega, kot bi si želeli), da bi se ločilo neko zavržno dejstvo 

neke prisege pred okupatorjem od, bom rekel, čisto razumljivega upora proti 

revolucionarnemu nasilju.  

Skratka, jaz tukaj nisem zgodovinar. Nisem tisti, ki išče končno resnico. 

Poskusil sem samo združiti, kaj se je dogajalo in kako smo se potem zdaj, da 

grem na to, odzvali po letu 90. Vsem je bilo jasno, tudi z Bučarjevo intervencijo, 

da je treba narediti zdaj nekaj na novo. Mislim, da je bil Demos pred eno veliko 

skušnjavo. Ali naj in kako naj popravi krivice. In morda - ker so bili tukaj morda 

tudi legitimni vzvodi nekega osebnega sovraštva, celo maščevanja -  kako naj se 

znese nad tistimi, ki naj bi bili domnevno politično ali celo neposredno 

odgovorni za to. Za Slovence je bila, bom rekel, prava sreča, da se je ta ista 

oblast hkrati ukvarjala z vprašanjem osamosvojitve. In je postavila 

osamosvojitev nad to vprašanje oziroma je postavila vprašanje poprave krivic v 

kontekst želje po osamosvojitvi. To je bila za Slovence prava sreča. Če tega ne 

bi bilo, bi verjetno prišlo do odločitev, ki bi poglobile ali pa bom rekel, 

enostavno nadaljevale razkol, ki smo mu bili priča vse do leta 1990. Ker pa je 

nova oblast dobro razumela, da se mora osredotočiti, absolutno fokusirati, na 

osamosvojitev in ji vse podrediti, ji je podredila tudi ukrepe pri popravi krivic. 

Takrat niso bili vsi v Demosu s tem zadovoljni. Še danes najdete velike kritike 

ravnanja Peterletove oblasti v času '90, '91, '92; da ni bila opravljena lustracija, 

da je bilo morda premalo storjenega pri denacionalizaciji, da je bilo premalo 

storjenega pri pregonu domnevno osumljenih kriminalcev, da se je komisija za 

povojne poboje ustanovila šele leta 1993. Kot veste, jo je vodil dr. Pučnik. Vse 



te pripombe so bile. Ampak tudi na drugi strani se je seveda opozicija zavedala, 

da ne more zavračati vsega, kar Demosova vlada glede poprave krivic predlaga, 

da mora to sprejeti in nekako je prišlo do politične formule, ki se je glasila: 

»Krivice je treba popraviti tako, da se ne ustvarja novih.«. Karkoli je že takrat in 

danes to pomenilo - ne moremo reči, da bi ta formula bila tako zanič, politično. 

Mislim da smo potem, tako pred kot po osamosvojitvi, storili vrsto korakov, ki 

so te krivice počasi, prepočasi, tudi odpravljali. Ampak v osnovi so bili položeni 

pravni temelji procesa sprave. Pravni temelji. Politično je šlo težje. Na pomoč je 

bila celo poklicana zgodovinska stroka, ki se je takrat kolikor je bilo mogoče 

potrudila, ampak tudi to seveda ni v celoti odpravilo tega razkola. Še vedno je 

del politike v legitimizaciji prejšnjega sistema videl izvor politične moči za 

svojo politično prihodnost. In enako je bilo na drugi strani. V kritiki prejšnjega 

sistema je druga stran videla izvor svoje legitimnosti za prihodnost. Šele 

kasneje, se mi zdi, in pa zdaj, zlasti po krizi, ko se je dobesedno pokazalo, da se 

Slovenci vendarle soočamo z drugimi problemi, z drugim časom, z drugimi 

generacijami, smo prerasli to osnovno razliko, ta politični razkol če želite, ki je 

prevladoval petnajst, dvajset let po osamosvojitvi. In šele danes lahko vidimo 

indice tega, da je premalo reči, da je nekdo za NOB in drugi proti njemu, da bi 

povedal vse o svojem političnem prepričanju. Šele dolgo po tem, ko so bili In 

tudi zaradi tega, ker so bili storjeni nekateri spravni procesi. To bi rad kot drugo 

točko zelo pomembno poudaril. Prav zato, ker so bili storjeni. Ne vedno 

pravočasno, ne vedno v celoti itn., a le tako smo se lahko rešili te nevarnosti, da 

bi celo po vzpostavitvi demokracije in po nekem dozorevanju naroda in države, 

nacije, po ustanovitvi države, bili še vedno žrtve starih zamer.  

Tukaj smo začeli - in to je sedaj bistvo mojega nastopa -, dozorevati. Najprej 

prav plaho, potem nekoliko bolj drzno: tukaj je bila v veliko pomoč zgodovinska 

stroka, torej pravno, ekspertno, nenazadnje politično dozorevanje, najtežje je šlo 

pri emocionalnem dojemanju. Na ravni posameznika in skupnosti. In tukaj bi 

rad rekel eno stvar. Večkrat sem že rekel, da je sprava stanje duha in to, tako si 

domišljam, mnogi izmed vas poznate, ampak poanta sprave je bila zame vedno v 

tem, da se poskušamo vživeti v težave, v probleme, v stiske, v način dojemanja 

tega istega problema s strani drugega. Da se skušamo vživeti v njegove travme. 

Ker eni imajo take in drugi drugačne. Nekomu so pobili starše, brate, sestre, eni 

drugim, drugim drugi, tretjim spet neki tretji. Če bi videli samo svoje travme in 

skušali doživeti, kako bi rekel, razumevanje samo za svoje travme, ne bi naredili 

tega emocionalnega premika. IA se je ta vendarle počasi, počasi z izjavami, 

ravnanji, s celo vrsto majhnih, drobnih korakov začel dogajati, zgodilo se je, da 

smo poskušali vživeti se v težave, v strašna trpljenja tistih, ki so bili, kot rečemo, 

na drugi strani. In tako smo to začeli razumevati, in vem, da to še ni dokončno in 



nikoli ne bo, ampak zdi se mi, da se zdaj to dogaja. Ta, ena taka špica, vrh, pik 

tega dozorevanja, zato, da lahko eno obdobje ne pozabimo, ampak ga skušamo 

razumeti. Nič ne popravljamo v smislu zgodovinske in politične matematike, ne 

gre za to, da damo na matematično sredino resnico in smo dobili politični 

konsenz. Ne, nič od tega. Treba je raziskovati, ugotavljati resnice, ene in druge, 

živeti z njimi, ampak hkrati se vživeti v težave drugega, ga poskušati razumeti v 

njegovem trpljenju, in pričakovati, da bo tudi on storil isto. In tukaj se mi zdi, da 

se počasi stvari delajo. Tudi zato ker se delajo manj bučno, manj eksplozivno. 

Tukaj veliko delo opravlja vladna komisija. Seveda pa moram reči odkrito: brez 

politične volje tukaj ne gre. Verjetno bo predsednik vladne komisije in člani, ki 

so tu bodo povedali, da če je in kolikor je politične volje, se stvari bolj 

premaknejo, če to manjka, gredo svari počasneje, ampak gredo. In s tem bi rad, 

ker razumem, da se moj čas počasi izteka, tudi zaključil. 

Slovenija je utemeljena na spravi. Osamosvojitev Slovenije je bila, kot sem 

skušal povedati, sprava par excellence. Evropa je utemeljena na spravi. Brez 

nemško-francoske sprave, Schumanove deklaracije,  ki je v bistvu to pot tako 

razumevala, vsega tega ne bi bilo. Ko sem pred dvema dnevoma gostil voditelje 

Zahodnega Balkana in nemškega predsednika (in kdo bi o tem kaj vedel bolje 

kot nemški predsednik), sem posebej poudaril, da razumem diskusije o finančni 

pomoči, o tehničnih reformah, o gospodarskem okrevanju, o vseh teh stvareh, 

ampak sem rekel, dragi prijatelji, mi vemo, da glavni deficit stabilnosti v regiji 

ni samo odsotnost vsega, o čemer vi govorite, ampak je odsotnost nečesa veliko 

bolj temeljnega. In to je odsotnost politične volje za to, da pride do sprave. In to 

je res. In s tem tudi končujem. 

Ko se oziramo v trdnost temeljev za mir in varnost na Zahodnem Balkanu, je 

eden od njih praktično še sploh nevzpostavljen: to je začetek nekega procesa 

sprave. Seveda so bila postavljena sodišča za vojne zločine, seveda je bilo tukaj 

nekaj teh pravnih elementov narejenih, tudi nekaj političnih, celo stroka se je 

lotila tega zaenkrat veliko manj skrbno, veliko manj ambiciozno kot recimo 

tukaj v Sloveniji, ampak vendar je bilo nekaj teh poizkusov narejenih. Na tej 

emocionalni ravni, na tej čustveni, človeški, na koncu vseh koncev najbolj 

pomembni, pa vam moram reči svojo oceno:  skoraj nič. Jaz sem ob obletnici 

Srebrenice bil povabljen, da sem bil slavnostni govornik. In sem poskušal 

pojasniti, po mojem mnenju, ta problem - da dokler ne bodo nekako vsi razumeli 

vseh trpljenj in nekako vsi sprejeli želje po celitvi ran in si poskušali pomagati, 

do takrat nobene ekonomske reforme, nobeni politični ukrepi, nobene 

spremembe ustav in sporazumov ne bodo privedle do tega, kar bi si ljudje želeli. 

In to je en občutek pripadnosti skupnosti. Tega občutka ni, ker je še vedno 



razgrajena ta temeljna emocionalna komponenta. Zato je še vedno prostor za 

nezaupanje, celo sovraštvo. 

Na koncu bi se rad zahvalil, še enkrat, muzeju,, organizatorjem, rad bi izrazil 

hvaležnost za to, da vidim tukaj zelo veliko pomembnih znanih obrazov, ki se s 

tem ukvarjajo desetletja in več, vsem nenazadnje tudi, ki niso danes tukaj z 

nami, in z drobnimi koraki na čisto človeški ravni, ne da bi to mi znali tudi 

dovolj ceniti, pripomorejo k temu, da se kakšne besede ne izrečejo, da je manj 

obtoževanj kot jih je bilo, da če se že reče nekaj v prid svoje resnice, da se hkrati 

ne reče s surovimi besedami nekaj proti drugi resnici, da se vzdržimo ravnanj, ki 

za posledice nimajo ničesar drugega kot poglobitev nezaupanja, maščevalnosti 

in sovražnosti. To je tako zelo pomembno. Ne samo za vprašanje našega 

pogleda na preteklost, ampak, in to sem prihranil za konec, zaradi naše 

prihodnosti. Ko govorimo o spravi, ne govorimo o preteklosti. Govorimo o 

prihodnosti. 

Hvala lepa. 

 


