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smrti Janeza Evangelista Kreka, zadružne-
ga organizatorja. Do takrat je že prišlo do 
tolikšne »otoplitve«, da je bila javna prosla-
vitev Kreka že možna.

Kmetijske zadruge so takrat dejansko 
postale politič ne tribune po vsej dr-
žavi.

Res je, tudi naslednja več ja prireditev je 
bila v zadružni režiji. Vsakoletni medza-
družni posvet je bil tokrat v Murski Soboti, 
10. marca 1988. Vmes pa tisti v režiji Zve-
ze socialistič ne mladine Slovenije – ZSMS, 
kjer se je že govorilo o Kmeč ki zvezi, 
predvsem pa o Zvezi slovenske kmeč ke 
mladine. V Murski Soboti je bil glavni go-
vornik Jože Smole, predsednik SZDL. Kaj 
vse je še govoril, se ne spominjam več , za-
pomnil sem si njegov napad na dr. Fran-
ceta Buč arja, ker je v Strasbourgu nastopil 
proti podpiranju komunistič ne Jugoslavi-
je s strani Zahoda. Takoj sem se prijavil k 
besedi. Pred menoj je govoril še dr. Franc 
Zagožen, potem sem dobil besedo. Bra-
nil sem Buč arja, sploh sem imel politič en 
govor, nekaj malega sem ga »okrancljal« s 
kmetijstvom. Sicer pa sem govoril oziro-
ma postavljal zahtevo po nujnosti svobo-
dnega delovanja organizirane politič ne 
opozicije. Zagožen je že odhajal iz dvora-
ne na obvezno cigareto, ko je pa slišal, da 
govorim ter kaj govorim, je ostal in poslu-
šal do konca. V odmoru sva se sreč ala, kaj 
vse sva govorila, pa se ne spomnim več .

To je torej pomenilo zač etek vajinega 
sodelovanja s Francem Zagožnom?

Kmalu za zgoraj opisanim dogodkom je 
prišel k meni na dom neki študent iz Za-
gožnovega kroga. Povabil me je na neki 
sestanek, kjer naj bi govorili o Kmetijski 
zadrugi. Seveda sem šel. Glavni organiza-
tor je bil Emil Erjavec, ki je bil pri kmeč ki 
mladini, sicer na fakulteti sošolec mojega 
sina. Njega je Franc Zagožen preprič al, da 
je izstopil iz Partije. Sledil je obč ni zbor 
Zadružne zveze, kjer sem bil navzoč  kot 

Pogost vzdevek za vas v javnosti je 
»kmet iz Zminca«. Od kmetije ste žive-
li vse življenje. Kako ste postali kmet?

Res, ko sem bil star trinajst let in pol, sem 
postal kmet. Bilo je zgodaj spomladi v 
marcu 1943. Oč e je bil v bolnišnici v Grad-
cu. Pred tem je šel v šolo prosit za moj 
»dopust« za ta č as. Imel je prijatelja – tega 
so pozneje partizani likvidirali –, ki mu 
je šel za tolmač a. Oč e je namreč  govoril 
angleško, nemško pa ne. Dopust so do-
volili. Ker je bil č as pomladne setve, oves 
in ječ men, je bilo treba navoziti gnoj na 
njive, orati in sejati. Teta, oč etova sestra, ki 
se ni poroč ila in je ostala doma, mi je po-
magala. Mama je takrat namreč  tudi bila 
v postelji. Pri oranju mi je teta vodila ko-
nje. Kako sem se poč util sreč nega, ko sem 
stopal za plugom! Ker sejati nisem znal, 
je to opravil sosed. Ni pa bilo to samo en 
dan. Zveč er, strašno utrujen, sem se use-
del na hišni prag, ves ponosen, verjel sem, 
da je domač ija odvisna od mojega dela. 
Tudi drva je bilo treba pripraviti. Neki 
sovašč an, vešč  gozdni delavec, je pomagal 
in me uč il držati sekiro in žago. Tudi drva 
sem zvozil domov. Teta Franca je hodila z 
menoj po tistih strmih klancih.

Ob vsem tem sem postal kmet, kmet s sr-
cem. Postal in ostal. Kmet ... in puntar.

Ste kdaj verjeli v marksistič ni nauk, v 
samoupravljanje, v socialistič no vizi-
jo družbe?

Zač nimo s samoupravljanjem. Seveda sem 
verjel v samoupravljanje, še vedno verja-
mem. V resnič no samoupravljanje, ne 
tisto, za kar so komunisti ponujali svoje 
eksperimente. Zadrug brez samoupravlja-
nja ni. Jih preprosto ne more biti. Seveda, 
komunisti so to ponujali kot svoj izum. Mi 
smo pa imeli zadruge že davno prej. Od 
Janeza Evangelista Kreka s samoupravo.

Marksizem. Ja, tudi Marxa sem bral. Še 
veliko prej pa Kreka. In Rerum novarum, 
Quadragesimo anno. In komentarje, mi-

predsednik zadružnega sveta Kmeč ke 
zveze v Škofji Loki. Emil Erjavec mi je po-
kazal napisan predlog za ustanovitev ini-
ciativnega odbora Kmeč ke zveze. Moje 
ime je bilo na vrhu, Ivan Puč nik pa č lan 
odbora. V marcu smo torej ustanovili ini-
ciativni odbor za Kmeč ko zvezo, takoj 
po tem sem v intervjuju napovedal, da je 
za nas Jugoslavija sprejemljiva samo kot 
demokratič na konfederacija, sicer je pa 
bolje, da je ni.

Sledil je torej obč ni zbor Zadružne zveze, 
ki ga je vodil Ciril Smrkolj, Emil Erjavec je 
moral izsiliti svoj nastop, ker mu Smrkolj 
ni pustil do besede. Prebral je govor, po-
zval obč ni zbor, naj ga sprejme in podpre 
ustanovitev Kmeč ke zveze oz. iniciativ-
ni odbor, ki ga je predložil. V odbor je 
vključ il tudi Leona Freliha, ki je bil predse-
dnik Zadružne zveze. Predlog je bil spre-
jet. Na ta nač in je bil obč ni zbor Zadružne 
zveze formalni pobudnik Kmeč ke zveze.

V iniciativnem odboru je bil, kot reč eno, 
tudi Leon Frelih. Ko smo se odloč ali za 
sklic zborovanja v dvorani hotela Union 
v Ljubljani ter o datumu, je poskušal za-
virati. Vztrajal sem pri datumu 12. maja, 
ker je bil to praznik vnebohoda. Take pra-
znike, ki so bili v socializmu sicer delovni 
dnevi, smo namreč  kmetje uporabljali za 
razne opravke. Vedel sem, da bo nato ta-
koj košnja, zato kmetje lep č as ne bodo 
imeli č asa za take stvari. Torej zborovanje 
je bilo sklicano, udeležba tolikšna, da vsi 
niso mogli v dvorano.

Sedanji predsednik države Borut Pahor 
mi je dejal, da je bilo zelo napeto takrat, ko 
smo šli z zadevo na plan. Kaj so razmišljali, 
tega pa ni rekel. Borut Pahor je dejal, da je 
bil takrat vajenec pri Kuč anu.

Koliko ste se zavedali rizič nosti in 
ključ nosti trenutka?

Z Zagožnom sva vedela, kaj se gremo. Ve-
dela sva, da sva se spustila na rizič no pot, 
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Ivan Oman, borec za slovensko samobitnost, 

državnost in demokracijo

Sedaj pa tava-
mo po puščavi
Založba Družina je kot enega osrednjih projektov ob 25-let-

nici slovenske države izdala pogovor z IVANOM OMANOM, 

eno ključnih osebnosti prvih korakov demokratizacije, ki 

so po eni strani omogočili slovensko osamosvojitev, 

po drugi strani pa zastali na pol poti, zaradi česar ni prišlo 

do bolj korenitega preloma z nekdanjim sistemom. Inter-

vjujska knjiga omogoča oseben, a hkrati stvaren vpogled 

od znotraj na demokratizacijske procese in kliče k njiho-

vemu nadaljevanju, da bi slednjič po »izhodu iz Egipta« 

nedemokratičnega režima le prišli iz tranzicijske puščave, 

v kateri po Omanovem prepričanju še vedno tavamo. Obja-

vljamo nekaj odlomkov iz knjige Ivan Oman – Za naš dragi 

dom in rod, ki sta jih za Slovenski čas izbrala njena avtorja, 

časnikarka Erika Jazbar in publicist Dejan Valentinčič.

slim da Odarja in Ušenič nika. Iz marksiz-
ma so naredili religijo. Nekdo mi je dejal, 
pa ni bil marksist, da je Marx zač etnik mo-
derne sociologije. Nekje sem pa prebral, 
da je Marx dejal, da ni marksist.

Č e sem kdaj verjel v socialistič no vizijo 
družbe? Rad bi bil verjel kot kristjan. Pa 
ne kot Edvard Kocbek, ki je idejo socia-
lizma nekritič no sprejel in bil pripravljen 
ljudem, skupaj s komunisti, socializem 
vsiliti celo z orožjem in krvjo. Dejal sem: 
»Rad bi bil verjel.« Pa po premisleku – niti 
ne vem, kako zahtevnem – vidiš, da to ni 
mogoč e. Ker je v nasprotju s č lovekovo 
naravo. Egoistič no? Ali zaradi izvirnega 
greha? Kaj je tisto: izvirni greh? Na prvih 
straneh Svetega pisma je zapisan odgovor: 
da bosta kakor Bog. Napuh torej.

Saj ne dvomim, da so avtorji 

ideologij o pravič nejši 

družbi č isto iskreno 

razmišljali o tem, toda prav 

vsi poskusi uresnič itve 

»pravič ne« družbe 

se razvijejo v eno samo 

slo po oblasti.

Slovenija 1991–2016

Saj ne dvomim, da so avtorji ideologij o 
pravič nejši družbi č isto iskreno razmišljali 
o tem, toda prav vsi poskusi uresnič itve 
»pravič ne« družbe se razvijejo v eno samo 
slo po oblasti. Potem pa nastanejo gulagi, 
Dachaui, Goli otoki.

Bog se nas usmili!

Kako se spominjate prvega rahljanja 
družbene situacije na lokalni ravni?

Kot prolog nadaljnjih dogajanj slovenske 
politič ne pomladi je bilo naslednje: Kme-
tijska zadruga v Škofji Loki ter Zadružna 
zveza Slovenije sta jeseni leta 1987 organi-
zirali slovesnost ob sedemdeseti obletnici 
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znal, le vedel sem zanje, Cirila Zlobca sem 
poznal kot kulturnika, Matjaža Kmecla kot 
slavista, Dušana Pluta kot predstavnika 
Zelenih in pa Milana Kuč ana seveda kot 
politika. Oni pa so se poznali že od prej, 
med sabo so se vsi tikali. Jaz sem Kuč anu 
rekel vedno gospod predsednik, ostali pa 
Milan.

Predsedstvo sicer ni imelo kakšnih po-
sebnih pristojnosti. Tiste, ki so bile, so se 
pa dale nekako usklajevati. Predsednik 
Kuč an je dobro vedel, koliko je ura in 
kako se je treba obnašati, da bo on dobro 
izpeljal vse stvari.

Sestajali smo se dokaj redno enkrat na te-
den, temu smo rekli kolegij. Uradne seje 
so se pa sklicevale za sprejemanje formal-
nih odloč itev, npr. za izvolitev sodnikov 
ustavnega sodišč a, imenovanje nač elnika 
štaba Teritorialne obrambe. Na njih se je 
glasovalo. Kolegiji so postali dokaj pogo-
sti, ko so zač ele prihajati pobude za plebi-
scit. Potem so bile še t. i. razširjene seje, na 
katere sta bila vabljena predsednik vlade 
in predsednik parlamenta, obič ajno sta 
bila ob njiju še obrambni in zunanji mi-
nister.

Sam sem se pogosto č util kot glas 
vpijoč ega v pušč avi, pa č eprav je bil tudi 
kakšen moj predlog sprejet. Več ina zadev, 
ki se jih je tam sprejemalo, pa je bilo ta-
kšnih, da smo bili lahko soglasni.

Kako pa je bilo na sestankih pred ple-
biscitom?

Ne morete si predstavljati, kakšno je bilo 
nasprotovanje. Predsednik Kuč an je tisti 
ponedeljek, ko je prišlo do predloga za 
plebiscit, rekel: »Puč nik nam pa ne bo 
ukazoval.« To je bila njegova prva reakci-
ja na predlog plebiscita. Potem je pa zelo 
hitro razumel, kako je treba nastopati. 
Nasprotovali so iz poznejše LDS, takrat je 
bila še ZSMS, in pa prenovitelji. Socialisti, 
torej Žakelj, so bili modro tiho, saj so oni 
najprej prišli s predlogom za plebiscit. Ko 
so oni prišli s predlogom, ni bilo nobene 
reakcije, nobene negativne reakcije iz dru-
ge strani. Ko je pa prišel z naše strani pred-
log, si pa ne morete predstavljati, kakšen 
odpor je bil. Kuč an je po prvem negativ-
nem odzivu zelo modro moderiral se-
stanke. Ne za, ne proti, ampak preprič an 
sem, da je, sicer ne pred javnostjo, delal 
drugač e. Bilo je potrebnega nekaj č asa, a 
so odnehali. Potem je šlo samo še za da-
tum. Pri datumu smo vztrajali. Stvar ni bila 
preprosta, niti glede veljavnosti plebiscita. 
Po svoje je bilo logič no, kar je levica zahte-
vala, to je bilo absolutno: več ino. Jaz sem 
se pa bal. Zima je, sneg, ljudem lahko ne 
bi uspelo priti na volišč a. Takrat se še ni 
vseh poti sč istilo tako kot danes. Bal sem 
se snega, to je prvič ; drugič , bal sem se 
podtalne propagande, govoric, ker to pa 
tako dobro znajo in ljudje jim verjamejo. 
To je hujše kot tisto, kar se javno pove.

Potem smo pristali na vse zahteve. Edino 
datum so morali sprejeti. Ampak se je iz-

šlo. To sem tudi že napisal, da mi je Jože 
Puč nik rekel, da bi morali pustiti in nada-
ljevati sami, jaz sem pa do konca vztrajal, 
da je treba doseč i dogovor. In potem smo 
podpisali. Nam ni preostalo drugega.

Kot č lan Predsedstva ste bili pomemb-
na oseba tudi med osamosvojitveno 
vojno.

Ko je prišel »nov dan«, so me tistega 27. 
junija 1991 navsezgodaj klicali na nujno 
sejo Predsedstva, ki je bila ob šestih zju-
traj. Pome so prišli policisti, da so me po 
popolnoma zatrpanih cestah pripelja-
li v Ljubljano. Z nekaj zamude se je seja 
prič ela. Najprej nekaj zelo miroljubnih 
govorov: Kuč an, Drnovšek, Zlobec, na-
kar zelo odloč no Buč ar in Janša. V vojni 
smo. Intervencija JLA. Okrog osmih je bil 
sprejet sklep: Slovenija je napadena, bra-
nili se bomo. Z orožjem. Ni bila to lahka 
odloč itev: uporabite orožje, streljajte! Ni 
pa bilo druge izbire. Bile so dramatič ne 
ure. In dnevi. Izhod je bil poslej samo 
eden: zmagati.

Kakor sem bil prej skeptič en glede 
Kuč anove privrženosti osamosvojitvi, 
tako sem preprič an, da je od tega trenutka 
naprej delal dobro.

Za 29. junij zveč er je bila sklicana tajna 
seja Skupšč ine. Na sejo sta prišla tudi 
Milan Kuč an in zunanji minister Dimitrij 
Rupel, ki sta se že vrnila iz Zagreba, ka-
mor sta odšla na pogajanja z evropsko 
trojko in Beogradom. Na seji je poslanec 
Vitomir Gros zahteval, naj povesta, kaj sta 
podpisala v Zagrebu. Zanikala sta, da bi 
karkoli podpisala. Č ez nekaj dni, Kuč an 
je bil v Beljaku na pogovoru z nemškim 
zunanjim ministrom Hansom Dietrichom 
Genscherjem, sta priletela v Ljubljano Sti-
pe Mesić  in Vasil Tupurkovski. Smo se do-
govorili in podpisali, sta dejala. Torej so 
neke skrivalnice bile.

Zakaj vam je najbližja politič na usme-
ritev kršč anska demokracija?

Torej: kršč anska demokracija. Sinteza 
konservativnega, liberalnega, socialde-
mokratskega. Konservativno: utemelje-
nost na tradicionalnih, kršč anskih vre-
dnotah. Liberalno: demokratič na druž-
ba z veliko svobode, ki omogoč a razvoj 
podjetništva, s kolikor najmanj možno 
birokratsko vladavino. Država, ki zaupa 
v državljane ter državljani vanjo. Nedose-
gljivo? Ali pa! Socialdemokratsko: družba 
s kolikor največ jo možno mero družbe-
ne pravič nosti. Seveda, neke idealne, res 
pravič ne družbe nikoli ne bo, treba si je 
prizadevati v to smer. Le komunisti s svo-
jim socializmom so napovedovali realso-
cializem.

Nekako tako, kot so moji pogledi, pred-
stavlja svojo vizijo tudi NSi. Prav takšno 
stališč e smo zavzemali v SKZ-SLS v mo-
jem č asu. Kako na to gledajo sedaj, tega 
ne vem. Pri nas na Slovenskem je seveda 
tako: č im omeniš kršč ansko, ali Bog ne 
daj, celo katoliško, je to hud klerikalizem, 
nazadnjaštvo, ne vem kaj vse. Nekdanji 
nemški kancler Helmut Kohl je dejal: 
»Cerkev pouč uje o božjih zapovedih, mi, 
stranka CDU, pa delamo politiko.«

Naša »leva javnost« ni zmožna dojeti razli-
ke med cerkveno hierarhijo in kršč anskim 
družbenopolitič nim gibanjem. Celo to ji 
je težko dojeti, da so v demokraciji vse 
politič ne opcije legitimne. Evropa, kam?

Liberalnost in liberalizem seveda ni pov-
sem eno in isto.

Po č etrt stoletja samostojnosti je Slo-
venija daleč  od države, kot smo si jo 
predstavljali in želeli, ko smo se osa-
mosvajali. Kje se je zalomilo?

Prič akovali smo, da bo Slovenija postala 
druga Švica. Tudi že prej, ko smo bili še 
del Jugoslavije, so tuji mediji o Sloveniji 
pisali kot o jugoslovanski Švici. Mislim, da 
upravič eno. Ampak nismo šli po švicarski 
poti, ne po politič ni ne po gospodarski. 
Slovenija bi rada bila Švica brez švicanja. 
Brez švicanja pa ne gre. Takrat po plebisci-
tu, ko smo č akali rezultate v Cankarjevem 
domu, sem napovedal, da bomo morali 
delati. Brez dela ne bo šlo. Enkrat bo treba 
priti do tega, da bo treba pošteno prijeti 
za delo kot kmetje.

Č e pogledamo nazaj č ez teh 25 let, vidimo, 
da se je zgodilo marsikaj, č esar niti zdaleč  
nismo prič akovali. Poglejmo na zač etek. 
Nekateri pravijo, da ni bilo lustracije. Ni 
bila možna, to je eno. Poleg tega je Lojze 
Peterle dejal, da je bila ena revolucija do-
volj in preveč . Strinjal sem se in se še ve-
dno. Ali ima smisel prilivati olje na ogenj 
tleč e revolucije in sovraštva, ki ga prinaša?

Že tako se ne moremo umiriti. Izvirni greh 
vseh teh nevarnih potov Slovenije pa je v 
Demosu samem. Ni se bilo mogoč e z vso 
strpnostjo in razmislekom dogovoriti o 
skupni poti za naprej. Ko v tistem razbur-
kanem letu 1992 ni bil sprejet moj pred-
log v imenu SKZ, da bi bil po Peterletu 
mandatar Puč nik pod pogojem, da bodo 
v koaliciji tudi kršč anski demokrati, je to 
lahko pomenilo edino to, kar sem že ome-
njal: izriniti kršč anske demokrate. Ko se je 
to zgodilo, potem Demosa definitivno ni 
bilo več . Slovenija je šla po poti tajkunstva.

Kje se je torej zapletlo, da smo danes 
tam, kjer smo?

Pravilno vprašanje bi bilo: kdaj? Odgovor: 
spomladi 1992. Nova post-demosovska 
vlada je takoj prič ela z razsipniško poli-
tiko. Panem et circenses, kruha in iger. 
Z dvigom plač  dobiti volitve. Potem pa 
nač in pri(h)vatizacije. Tudi zaradi nač ina 
lastninjenja je šel Demos v franže. »Sedaj 
gre za interese,« se je slišalo.

Kje je po vaši oceni Slovenija danes?

Bog nas je peljal iz Egipta skozi Rdeč e 
morje. Sedaj pa tavamo po pušč avi. Pra-
vim, da nam mora Bog poslati preroka, ki 
nas bo peljal č ez Jordan. Mogoč e bo č ez 
15 ali 20 let. Sedaj smo že 15 let v pušč avi.

Kdo pa bi lahko bil ta prerok?

Veste, Mojzes ni šel č ez Jordan.

Torej moramo poč akati na novo gene-
racijo?

Ena generacija se je praktič no že izmenja-
la. Verjetno se bo morala še ena. Medtem 
pa nič  ne vemo, kaj se bo dogajalo. In 
jaz sem že nekoč  izjavil, da za to, da bi se 
sploh zač elo nekaj dogajati, bi morala pri-
ti res kriza, ne taka, kot je ta današnja, ko 
samo govorimo o njej oziroma ne vemo, 
kakšna je v resnici. Ko se bo pa vedelo, 
kakšna je, potem se pa zna zgoditi, da se 
bo tudi kakšen prerok našel.

Kakšna je po vašem mnenju rešitev za 
Slovenijo?

Takšna kot za celo Evropo. Evropa ima na 
izbiro, da se vrne h kršč anstvu ali pa je ne 
bo oziroma bo samo geografski pojem in 
nič  več . Ali kršč anstvo in demokracija ali 
šeriat. To ima Evropa na izbiro in to velja 
tudi za nas. Lahko prej kot v 100 letih, 100 
let pa ni dolga doba, jaz sem že blizu.

Erika Jazbar, Dejan Valentinčič

zato da bomo zrušili režim. Z Zagožnom 
sva vedela, da delava organizirano opozi-
cijo. Ostali so delali kmeč ki sindikat. Zave-
dali smo se tudi rizika. Veste, kakšne kazni 
so bile zagrožene za kontrarevolucijo? Ne 
vem, č e je bilo manj kot 10 let zapora, to 
bi bila najnižja, najvišja pa smrtna kazen.

Leta 1988 bi torej lahko konč ali v za-
poru za 10 let?

Ja, lahko. Zagožen si je takrat uredil pre-
hod č ez mejo v Avstrijo, č e bi bilo treba. 
Pred aretacijo. Jaz pa nisem mislil na kaj 
takega. Enkrat sem že šel, takrat na Koro-
ško, v Vetrinj, in ne bom več , sem dejal. Ta-
krat, leta 1945, sem pa šel, seveda sem šel.

Zakaj mislite, da posledic ni bilo? Ker 
se je krhal sistem?

Ker je leta 1986 postal Milan Kuč an pred-
sednik Partije v Sloveniji in se je v Parti-
ji zač ela evolucija. Skupaj z Miranom 
Potrč em je razumel, da se socializem 
poč asi izteka in da bo treba postopati 
drugač e. Pripravili so projekcijo sestopa 
z oblasti: kako bodo to poč eli, da bodo 
naprej vladali.

Pravite, da sta takrat vidva z Zago-
žnom vedela, da delate stranko. Kdaj 
je nato ostalim postalo jasno, kakšen 
je bil namen Slovenske kmeč ke zveze 
– SKZ?

Se bojim, da jim še danes ni.

Kako in zakaj je bil za predsednika De-
mosa izvoljen dr. Jože Puč nik?

Na enem teh sestankov pri nas doma smo 
za predsednika izvolili Jožeta Puč nika na 
predlog SDZ, potem ko sem to funkcijo 
odklonil. Predlagali so me kršč anski de-
mokrati, ki jih je takrat zastopal France 
Miklavč ič . Vodstva Demosa nisem sprejel, 
ker sem imel več  kot dovolj dela s SKZ, pa 
tudi kmetije, od katere sem živel, nisem 
mogel zanemariti.

Kako je bil Jože Puč nik takrat sreč en, da je 
postal predsednik Demosa! To, da posta-
neš predsednik v tistem č asu, bi jaz sprejel 
kot veliko breme, ne pa da bi bil ob tem 
sreč en ...

Pri teh sestankih je bil za SKZ poleg mene 
navzoč  tudi Franc Zagožen. Več inoma 
tudi Marjan Podobnik kot predsednik 
Zveze slovenske kmeč ke mladine. Ne vem 
pa, ali zaradi politike, Demosa ali Tatjane, 
moje hč erke in njegove bodoč e družice.

Razmišljajmo zelo hipotetič no. Č e bi 
vi takrat postali predsednik Demosa 
namesto Puč nika, kaj bi bilo drugač e?

Nič  ne bi bilo drugač e, č isto nič . Le slabše 
bi lahko bilo, Puč nik je zelo dobro vodil, 
jaz tako ne bi mogel. Je že prav, da je bil 
Puč nik. Ne morem ga pa razumeti, da se 
je kasneje za kratek č as izgubil, drugač e 
ne morem reč i, da je verjel, da se je vse 
toliko spremenilo, da so se tudi komunisti 
spremenili in se je hotel z njimi združiti. 
Je rabil tisto leto, da je dobrovoljil in spet 
postal antikomunist. Je uvidel, so ga sami 
poduč ili s svojimi deli. »Po njihovih delih 
jih boste spoznali.«

Vi tega, da so se komunisti spremenili, 
niste verjeli?

Kako boš verjel, ko veš, s kom imaš oprav-
ka.

Kako ste delovali kot č lan Predsedstva? 
Zdi se, da ste bili v tem petč lanskem 
organu pogosto kar osamljeni s svoji-
mi pogledi in prizadevanji.

Bil sem bolj kot opazovalec. Č lanov Pred-
sedstva namreč  prej osebno nisem po-

Naša »leva javnost« 

ni zmožna dojeti 

razlike med cerkveno 

hierarhijo in kršč anskim 

družbenopolitič nim 

gibanjem. Celo to ji je težko 

dojeti, da so v demokraciji 

vse politič ne opcije 

legitimne.
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