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Nekateri ne najdejo sprave sami s sabo
Janez Drnovšek, predsednik Republike Slovenije. “Podprl bom vse tisto, kar se mi zdi prav. Pri tem ne bo kompromisov ali razmišljanja 
o tem, ali bo to komu prav ali ne.“

- V zadnjem času se zdi, kot 
da bi petnajst let po slovenski 
osamosvojitvi pri nas še ved-
no trajala in postala še bolj po-
globljena državljanska vojna, 
ki je se je začela med drugo sve-
tovno vojno in nadaljevala ta-
koj po njej. 

“Sam takšnega občutka ni-
mam. Veliko se gibam med dr-
žavljani in zdi se mi, da pri njih 
ni opaziti, da bi bila v Sloveniji 
kakšna državljanska vojna. Te te-
me med njimi sploh ni. Pogovar-
jamo se o čem drugem - o seda-
njosti, prihodnosti, o preteklosti 
pa sploh ne. Zdi se mi, da je to te-
ma nekaterih posameznikov, ki 
se ne morejo izvleči iz nje in ki 
skušajo poglabljati razkol iz pre-
teklosti, namesto da bi ga posku-
sili zmanjšati ali odpraviti.“ 

- Najbrž je govor nadškofa 
Perka pred kratkim mogoče 
enačiti s stališči slovenske ka-
toliške cerkve. Torej ne gre več 
le za posameznika. Škofovska 
konferenca se ni prav odločno 
distancirala od njih.

“Mislim, da gre vseeno bolj 
za osebna stališča, ki jih bi težko 
posploševali kot stališča katoli-
ške cerkve ali vseh škofov. Z go-
spodom Perkom sem se že pogo-
varjal o teh vprašanjih in mu tu-
di rekel, ko je vedno naperjal ost 
v politiko, ki da bi morala pripe-
ljati do sprave, da je to predvsem 
stvar vsakega človeka posamič-
no in vseh nas skupaj. Očitno pa 
nekateri ljudje ne najdejo sprave 
sami s sabo, potem pa jih je seve-
da težko uskladiti še z drugimi.“ 

- Ali pa je nespravitev s sa-
bo politično sredstvo, s pomo-
čjo katerega je mogoče netiti 
konflikte? 

“Vsekakor je to nek način de-
lanja politike, namreč ponavlja-
nje neke teme in s tem vzdrže-
vanje napetosti, ki izhaja iz te-
ga. Razumem, da so prav pose-
bej prizadeti nekateri, tudi go-
spod Perko, ki izhajajo iz določe-
nih izkušenj, ki so bile tragične. 
Vendar katoliška vera uči, da je 
treba odpuščati, in on bi moral bi-
ti tisti, ki bi odpuščanja učil dru-
ge, ne pa terjati nekega maščeva-
nja že na tem svetu“ 

- V svoji pred nedavnim 
izdani knjigi Misli o življe-
nju in zavedanju ste med dru-
gim zapisali približno tako, 
da se žal vsaka religija pogo-
sto spridi.

“Religija ne, institucije in ljud-
je, ki naj bi jo razlagali, pa vča-
sih. Eno je vera, drugo pa so ver-
ske institucije in verski dostojan-
stveniki. Konec koncev je kato-
liška cerkev tudi institucija obla-
sti in s tega vidika nič drugačna, 
kot so posvetne institucije. Vse ti-
sto, kar običajno očitamo zunanji 
politiki, je mogoče najti tudi v no-
tranji cerkveni politiki.“ 

- Tudi demokracija je po-
dobna: izvoljeni politični vo-
ditelji se pogosto obnašajo 
po prevzemu oblasti drugače, 
kot naj bi se, če bi upoštevali 
bistvo demokracije in oblju-
be, ki so jih dajali pred volit-
vami. 

“Saj najbrž vidite, da nič po-
sebej ne hvalim politike ali je ne 
izpostavljam kot nekaj idealne-
ga. Po mojem je treba spremeniti 
nekatere načine njenega delova-
nja, predvsem pa politiko samo. 
Preveč je ukvarjanja s samim sa-
bo, z oblastjo kot tako, pri tem 
pa se velikokrat ne rešujejo neka-
teri vsebinski problemi.“

- Še vaša misel iz Misli: ‘Po-
litiki bodo sami težko spreme-
nili svet, to so že dokazali. Če 
se slabim politikom pridružijo 
še izkrivljeni verski voditelji, 
potem nas čaka vse najslabše.‘ 

Ali ni nevarnosti, da bi se v Slo-
veniji zgodilo prav to?

“Ne bomo pustili, da bi Slove-
nija prišla v tak položaj. Omenje-
na misel pa popolnoma drži. Ta-
ko kot so lahko slabi politiki, so 
lahko slabi tudi cerkveni dosto-
janstveniki. Ali pa so dobri. Če 
je kdo cerkveni dostojanstvenik, 
to še ne pomeni avtomatično, da 
dela dobro.“ 

- Se vam zdi, da je bila reak-
cija predsednika slovenske vla-
de Janeza Janše na Perkov go-
vor dovolj jasna; ko je namreč 
rekel v smislu, da naj se ne 
ukvarjamo toliko s preteklost-
jo, ampak naj se posvetimo pri-
hodnosti? 

“Pravzaprav se ne ukvarjam 
veliko s takimi reakcijami in jih 
ne preučujem. Zadošča mi, da 
sam vem, kaj je prav, in kaj ne, 
in skušam delovati v tej smeri.“

Odvisno od nivoja zavesti
- Ko smo se pred nekaj dne-

vi pogovarjali s filozofom Ti-
netom Hribarjem, je ta dejal, 
da bo sedanje stanje trajalo, 
dokler ne bo spremenjen tisti 
znameniti napis na spomeniku 
žrtvam, ki naj bi bil po njego-
vem, pa ne samo njegovem: Žr-
tvam vojne in revolucije. 

“Po mojem zadeva ne more 
biti odvisna od enega samega 
napisa, to bi bilo preveč poeno-
stavljeno. To je odvisno od ni-
voja zavesti ljudi nasploh: ali 
so dovolj ozaveščeni, da znajo 
ta vprašanja pravilno presodi-
ti in umestiti ter poiskati ustre-
zen odnos do njih. Da torej zna-
jo iti tudi prek njih in kaj odpu-
stiti. Na takšni podlagi se lahko 
tudi spravijo.“

- Gre pa vendarle za sim-
bolično priznanje svetosti živ-

ljenja, za priznanje, da so bili 
ti ljudje brezpravno pomorje-
ni in da si zaslužijo pošten po-
greb... 

“To priznanje je bilo že izre-
čeno. Sam sem ga izrekel. Mi-
slim, da bi bilo vsem pobitim Slo-
vencem, ne glede na to, na kateri 
strani so bili, največ do tega, da 
bi vedeli in videli, da Slovenija 
nikoli več ne bo zašla v take de-

litve, v katerih bi Slovenec pobi-
jal Slovenca. Zato sam vsako de-
janje in vsako besedo presojam 
po tem, ali je v njih namen, da bi 
Slovenci živeli skupaj in spošto-
vali drug drugega, ali da bi se še 
naprej delili, zmerjali in med se-
boj ustvarjali napetosti.“ 

- Mislite, da sedanja vlada 
pomaga k ustvarjanju vzdu-
šja, v katerem bi Slovenci zaži-
veli tako, kot ste rekli prej? 

“Kaj pa vem, ali to počne se-
danja vlada. Trudim se, da bi k te-
mu pripomogel sam.“ 

- Ampak večjo formalno 
moč od vas ima vlada. 

“S formalnimi dekreti se pri 
tem ne da veliko napraviti; če 
smo namreč pri vprašanju zave-
sti ljudi.“ 

- Že, ampak ker vsi ljudje 
ne živijo vedno z zavestjo, še 
manj pa od nje, najprej čutijo 
ravnanje vlade, oblasti. 

“Oblast lahko s svojimi rav-
nanji sicer stvari poslabša, ven-
dar - če govorimo o prejšnji te-
mi - s svojimi odloki ne more 
predpisati sprave, je zagotoviti, 
tudi če spremeni kak napis. Če 
namreč ljudje ne bodo spreme-
nili svojega odnosa do tega, kar 
se je zgodilo, in navsezadnje do 
soljudi danes, to ne bo veliko po-
magalo.“ 

- Kaj pa če vlada s svojimi 
odločitvami povzroča na eni 

strani aplavze, na drugi pa hu-
do nejevoljo?

“Potem to seveda ni dobro.“ 
- Se vam zdi, da sploh kate-

ra vlada na svetu ščiti podro-
čje zavesti, zavednosti ljudi?

“Še enkrat moram reči, da se 
na tem področju s svojo dejav-
nostjo sam kar trudim. Temu je 
namenjeno vse, kar govorim in 
počnem. Tudi Gibanje za pravič-
nost in razvoj.“ 

- V Mislih ste še zapisali: 
‘Začnimo tudi v javnosti, v 
medijih. Postavljajmo ustre-
zne zahteve našim politikom. 
Če jih ne bodo upoštevali, bo-
mo izvolili nove, drugačne, 
bolj ozaveščene ljudi.‘ Tu lah-
ko naletimo na praktičen pro-
blem. Kako naj javnost postav-
lja ustrezne zahteve politikom, 
če so si ti recimo podredili me-
dije? 

“To je seveda slabo. Mediji 
morajo biti samostojni, saj druga-
če zavest novinarjev ne more pri-
ti do izraza. Vlada ne sme omeje-
vati medijev. Na tej točki se z de-
lovanjem vlade nikakor ne stri-
njam, kar sem povedal že v zve-
zi z medijskim zakonom. Kakr-
šnokoli podrejanje medijev, o ka-
terem se govori in o katerem je 
marsikdo prepričan, da se doga-
ja, je zelo škodljivo.“ 

- Ste vi kot predsednik vla-
de kdaj razmišljali o tem, da 
bi bilo treba kak medij malce 
pokoriti? 

“Saj lahko pregledate obdob-
je, ko sem bil predsednik vlade. 
Seveda nisem bil vedno zadovo-
ljen s pisanjem medijev, vendar 
so dalje pisali isti novinarji in na 
položajih so ostajali isti uredniki. 
Nikoli se nisem ukvarjal s tem, 
da bi jih menjaval.“ 

- Branko Grims bi najbrž 
rekel: Seveda, ker so bili osta-
lina bivšega komunističnega 
režima. 

“S takšnimi floskulami se tu-
di v Sloveniji in njeni politiki ne 
bo dalo več dolgo živeti.“

Ne zaradi sebe ali oblasti 
- Vi ste v slovenski politiki 

že dolgo. In trdno, čeprav zdaj 
delujete na videz na povsem ne-
političen način. Pri tem pa ima-
te verjetno trenutno pri nas 
največjo politično moč. Zdi se, 
da vam vse več ljudi verjame - 
torej tudi vse več potencialnih 
volilcev. 

“Vesel sem, da mi vedno več 
Slovencev zaupa in verjame. To 
pomeni, da odpiram prava vpra-
šanja in da se jih lotevam na pra-
vi način. Da se z njimi ukvarjam 
zaradi njih, ne zaradi sebe ali obla-
sti.“ 

- Boste še naprej delovali na 
tak način? 

“Ja, podprl bom vse tisto, 
kar se mi zdi prav. Pri tem ne bo 
kompromisov ali razmišljanja o 
tem, ali bo to komu prav ali ne.“ 
- Se ne bojite, da bi vas - na pri-
mer že letos pred lokalnimi vo-
litvami - zaneslo, da bi ljudi, ki 
vam verjamejo, usmerili, kako 
naj volijo? 

“Glede lokalnih volitev sem 
že rekel, da sem pripravljen pod-
preti tiste liste ali politike na njih, 
ki se borijo za cilje, za katere mi-
slim, da so pravi. Recimo za soci-
alno pravičnost, ekološka vpraša-
nja, za vse tisto, kar smo kot svo-
je cilje opredelili tudi v Gibanju. 
To bom storil ne glede na to, v 
kateri stranki so, in ali sploh so v 
stranki ali ne.“ 

- Potem bo takoj prišlo do 
očitkov, ki jih nekateri pogosto 
omenjajo: aha, Drnovšek se je 
samo spretno zakamufliral za 
neko civilno gibanje, v resnici 
pa iz ozadja vleče vse politične 

niti in bo pravi čas napravil po-
teze, zaradi katerih bo spet na 
vrhu. 

“Pa saj sem na vrhu. Kam pa 
naj še pridem? Zakaj naj bi vle-
kel kakšne politične niti?. “ 

- Najbrž je težko razumeti, 
da bi se kak politik prostovolj-
no odrekel politiki. 

“Običajno to res ni. O tem 
sploh ne razmišljam, ampak eno-
stavno počnem, kar se mi zdi 
prav. Stvari v svojem življenju 
sem zelo poenostavil. Za zadeva-
mi ni nobenih velikih ozadij.“ 

- Mislite, da ima Milan Ku-
čan prav, ko pravi, da je du-
hovno in politično ozračje pri 
nas vse manj sproščeno?

“Moj vtis ni tak. Po mojem se 
to ozračje izboljšuje, je pa ocena 
odvisna od tega, kje hodiš. Če se 
zelo veliko zadržuješ v političnih 
strukturah in med politično mi-
slečimi ljudmi in morda med no-
vinarji in drugimi intelektualci, 
imaš mogoče tak občutek. Me-
ni se zdi, da pa je med ljudmi 
vzdušje vedno bolj sproščeno in 
da so tudi pripravljeni kaj dela-
ti, se aktivirati in da se na sploš-
no zvišujeta zavedanje in motivi-
ranost, da bi se stvari spremenile 
na boljše.“ 

- Se vam ne zdi, da je v zad-
njem času premalo slišati glas 
pravih ali tako imenovanih ra-
zumnikov, ki so se nekoč pogo-
sto oglašali?

“Ne vem, morda nimajo kaj 
povedati.“ 

- Morda pa so se takrat ne-
kateri med njimi angažirali le 
za določeno politično opcijo, 
kot se grdo reče. 

“O njih niti kaj prida ne raz-
mišljam. Tisti, ki imajo kaj pove-
dati, se oglasijo. Za tiste, ki nima-
jo, pa je boljše, če se ne. Ampak 
sam se ne ukvarjam z vpraša-
njem biti za sedanjo vlado ali pro-
ti njej. Včasih naredi kakšno do-
bro stvar pa to povem, včasih pa 
slabo in tudi povem.“ 

- Vseeno: zakaj po letu in 
pol vlada ni uresničila več od 
javno načrtovanega. Veliko sa-
mo poslušali o gospodarskih re-
formah, lastninjenju, manjši 
brezposelnosti... 

“Vlada bi glede reform lah-
ko naredila več. Počasi že priha-
ja čas, ko je to mogoče reči. Naj-
boljše bi bilo, če bi takšne poteze 
povlekla v začetku mandata; po-
tem, pred volitvami, jih je veliko 
težje. Gotovo ni dobro, če se vla-
da preveč ukvarja z vladanjem in 
utrjevanjem oblasti namesto z re-
formami. “ 

- Kar se ji bi prej ali slej 
maščevalo? 

“Vsekakor.“

Ugotoviti, kaj je važno
- Že omenjeni Tine Hribar 

je pogovoru dejal, da je 21. sto-
letje v znamenju iskanja smi-
sla. Da ga ne najdeta ne Ameri-
ka ne Kitajska. Vi ste ga verjet-
no že našli? 

“Sem ga. Smisel zase in smi-
sel svojega početja v okviru drža-
ve in v svetu.“ 

- Se da ta smisel opisati? 
“Jaz sem ga že opisal v svoji 

zadnji knjigi.“ 
- Ampak vsi ljudje za njo ne 

bodo odšteli 5000 tolarjev. 
“Če je smisel življenja možno 

dobiti ceneje, ga bodo pač dobili. 
Šalim se.“ 

- Mnogi Slovenci knjig 
sploh ne kupujejo, za mnoge 
pa je 5000 tolarjev velik denar. 

“Tega se seveda zavedam, 
prav zato pa tudi veliko hodim 
po Sloveniji in se pogovarjam z 
ljudmi, nastopam v medijih.“ 

- Vseeno pa, kaj je torej iska-
ni smisel? Tudi za Slovenca, ki 

najbrž ne bo zadovoljen le s 
tem, da je naša država v Evrop-
ski uniji, Natu in da bo čez ne-
kaj mesecev dobila evro.“ 

“Vsak posameznik mora za-
se najti notranje ravnotežje, svoj 
mir, ugotoviti, kaj je važno, kaj 
pa ne. Tudi poenostaviti svoje 
življenje in odstraniti različne ba-
laste, ki smo si jih naložili. Če bo 
storil to, bo ugotovil, da je smi-
sel tudi v tem, da pomagamo dru-
gim, tistim, ki so v težavah. Če 
bomo delovali na tak način, bo 
tudi Slovenija hitro lahko posta-
la zelo zelo prijazna država. Veli-
ko lahko napravimo kot posame-
zniki, veliko pa moramo postori-
ti tudi v institucijah, ki jih je tre-
ba spreminjati. Seveda pa to po-
meni, da moraš najprej spreme-
niti ljudi, ki so v njih, posame-
znike, ki morajo imeti do vsega 
odnos, zaradi katerega bodo de-
lovali drugače kot zdaj. Mi smo 
institucije gotovo preveč zbiro-
kratizirali. Moramo jih narediti 
bolj fleksibilne, življenjske. Tu-
di če hočejo ljudje narediti kaj 
dobrega, imajo ogromno težav, 
da to spravijo skoznje. Vem, da 
je tukaj tudi moj delež v tem site-
mu, ampak na žalost je tako pov-
sod po svetu, Moramo dati člove-
ku možnost, da svoje iniciative, 
da svoje poglede lažje in hitreje 
uveljavi. Če se stanja zavedamo, 
ga lahko popravimo. 

- Smisel gotovo lahko najde-
mo tudi v ljubezni - do druži-
ne, drugih ljudi... Morda tudi 
do domovine? 

“Do vseh, predvsem do so-
človeka. Seveda pa imamo radi 
Slovenijo, jo moramo imeti radi. 
Navsezadnje je prav lepa država, 
čeprav včasih sami sebi delamo 
probleme, celo takšne, da smo se 
nekoč pobijali med seboj. Seve-
da pa bomo lahko upravičeno po-
nosni nase in na Slovenijo, če bo-
mo čim boljši ljudje. Vendar lju-
bezen do domovine ne sme zape-
ljati v kakšne nacionalizme. Pri 
tem se seveda ne smemo spraše-
vati, ali bomo komu pomagal ali 
mu ne bomo, ker ni Slovenec.“

- Pokojni Jože Pučnik je ob 
desetletnici slovenske samostoj-
nosti rekel, da se v slabih tre-
nutkih sprašuje, ali si Sloven-
ci sploh zaslužimo svojo drža-
vo ali ne. 

“Mislite, da večje in uveljav-
ljene države nimajo trenutkov, 
v katerih bi se lahko spraševale 
enako?“ 

- Boste v nedeljo zjutraj, na 
praznik, na hišo obesili sloven-
sko zastavo? 

“Morda jo bo pa Brodi.“ 
- Popoldne pa najbrž ne bo-

ste gledali nogometa? 
“Nimam televizije, ne bom 

mogel. Ampak če sva že pri no-
gometu. Napačno so me interpre-
tirali, češ da sem proti nogometu 
in nogometnim navijačem. Saj je 
v redu, če ga gledamo s pravim 
odnosom, če nas popolnoma ne 
potegne vase. Naša sreča ali ne-
sreča ne more biti odvisna samo 
od tega, kako se kotali žoga. “ 

- Čeprav pa na nek način 
pomaga pri zbujanju domovin-
skih čustev? 

“Mislite, da je pravi način, da 
je vse odvisno od naključja, ka-
ko se bo kotalila žoga? To je lah-
ko le postranska zabava, za kate-
ro ne moremo reči, da je to tisto, 
kar nas povezuje. To bi bilo pa 
res preveč poenostavljeno.“ 

- Pokojni pesnik in aforist 
Peter Baloh je nekoč zapisal, 
da je najmočnejša vez, ki pove-
zuje jugoslovanske narode pr-
va zvezna nogometna liga. 

“Saj vidite, kako močno nas 
je povezovala.“ 

Mirko Lorenci 

Janko Rath
Janez Drnovšek: “Vendar ljubezen do domovine ne sme zape-
ljati v kakšne nacionalizme.“


