
 

 

 

Ta teden sta svoji knjigi o slovenski bratomorni vojniv času druge svetovne vojne, 

predstavila dva avtorja, Jože Možina Slovenski razkol in Zdenko Roter Usodne pre-

vare poražencev in zmagovalcev. Nobene nisem še prebral, zasledil pa sem njuni iz-

javi iz obeh tiskovnih konferenc. Možina, ki je raziskovalec, je rekel, da se “travme 

naših prednikov ne prenašajo zgolj v nekih vedenjskih vzorcih, ampak se vtisnejo v 

genetski material…naša nacija zdaj podoživlja travme naših prednikov, čeprav jih 

sami nismo doživeli.” Roter, ki je udeleženec na strani zmagovalcev, zanimivo, pravi 

enako, namreč, “..da te stvari niso takšne, da bi se pozabile, saj se vrnejo preko 

druge, tretje ali desete generacije”, in, da je to “usodno za prihodnost slovenske dr-

žave.” 

 

Tega razkola, teh prevar in teh travm med nami pred tridesetimi leti ni bilo. Začetek 

devetdesetih let prejšnjega stoletja je zato prelomen tudi v odnosu do tega usodnega 

razkola in travm naše nacije. Ne z besedami, z dejanji smo  v molekularno strukturo 

našega genetskega materiala vtisnili nov niz.  

 

Demos namreč v ospredje ni postavljal politične pripadnosti in to zaradi Demosovega 

razumevanja pomena lastne države, ki je tedaj prvič dosegla svoj obstoj tudi v mišlje-

nju ljudi, kot bi rekel Hegel. Nova revija s svojo 57. številko, mladinska in civilno 

družbena gibanja, sindikalni boj, pisateljska ustava in slovenska pomlad z odborom 

za varstvo človekovih pravic, pomlad evropskih narodov, razpad Sovjetske zveze in 

padec Berlinskega zidu in nevzdržnost odnosov v jugoslovanski skupnosti, so posta-

vili temelje Demosovega razumevanja pomena slovenske državnosti za odgovor na 

izzive časa in slovenskega narodnega vprašanja. 

 

Demos se ni ujel v pasti tega narodovega razkola. Res je, da posledice tega čutimo 

mnogi, toda s stališča narodove perspektive je bila njegova takratna odločitev pra-

vilna.  

 

Točka razlike v takratni slovenski politiki se je kazala v odnosu do Jugoslavije  in 

lastne državnosti. V to točko razlik med nami takrat ni moč preslikati razkola sloven-

skega državljanskega spopada sredi prejšnjeg stoletja. Trditi nasprotno ni le v naspro-

tju z izročilom Demosovega razumevanja demokratične oblasti, pač pa tudi v naspro-

tju z rezultatom plebiscita, sprejema slovenske ustave, zmage v osamosvojitveni 

vojni in obema referendumoma o vstopu v EU in NATO. 

 

Vemo namreč, da je bilo veliko dilem, ki so slovenske ljudi in slovensko poli-
tiko spremljale vse od propada avstro-ogrske monarhije do devetdesetih let 
prejšnjega stoletja in pravzaprav vse do danes. Nenazadnje je prva različica 
delovnega dokumenta osamosvojitvenega projekta Demosove vlade, ponu-
jala kot alternativo najprej idejo jugoslovanske konfederacije. 
 


