
SE  ZGODOVINA PONAVLJA? 

 

O zgodovini kot poteku dogodkov v času  vemo vedno več, o njeni  za-hrbtni strani pa prav malo. Ali 

se zgodovina ponavlja? Ali si po določenem času sledijo podobni dogodki? Je njihovo ponovitev 

možno uvideti, pričakovati? Preprečiti ali pospešiti? Ali pa je ponovitev kakšnega dogodka le varljiv 

videz? 

Ne vem. Toda podobnost dogajanja iz prejšnjih časov je včasih tolikšna, da se človek zamisli: Ali ni 

bilo to že videno? 

Tako  dogajanje, kakor je zdaj pri nas in v nekaterih državah Evrope, se je že odvijalo. V tridesetih 

letih prejšnjega stoletja v Nemčiji. Podobnost je vidna seveda le v osnovnih premisah. Hitler, ta bedna 

kreatura, ki se je imela za velikega umetnika, slikarja je nekega dne »začutil« svojo izvoljenost menda 

po božji volji, da svoj narod povede v zemeljsko-nebeške višave, in da zato spremeni ves svet. In je 

začel načrtno zavzemati vse pozicije, državne in javne. Hkrati je pazil na to, kaj se godi v ljudstvu in 

ga je usmerjal, tudi z organizacijo paradržavnih institucij in polvojaških vodov. Ob tem je ves čas s 

prstom in besedo kazal,  kdo je sovražnik domovine v domovini. Prva ponovitev te zgodovine se je 

zgodila na Madžarskem. (glej študijo: Paul Lendvai: Orban ,novi evropski avtokrat; Ciceron 2020.)  

V dogajanju v moji domovini danes vidim podobnost z dogajanjem  v Nemčiji pred skoraj stotimi leti. 

Janša počasi a vztrajno, brez skrupulov, brezobzirno, zavzema državne pozicije, javne ustanove, 

medije, vojsko, policijo, nadzorne mehanizme državnih organov, sodstvo, kulturo - in vse to ob 

naivnem (?) predsedniku države RS!  

Je pa razlika: proti Hitlerju so se postavili nemški komunisti in celo del duhovništva; komunisti in 

katoliški duhovniki so bili prvi jetniki v koncentracijskih taboriščih (pri nas pa je RKC glavna opora 

janšizmu!) In seveda Judi. Janševi politični nasprotniki naj bi bili nekdanji »komunisti«, starci 

osemdesetih in več let in tisti, ki kritizirajo njegovo oblastno ravnanje, pa tisti, ki se zavzemajo za 

narodno spravo - vsi ti, imajo v Janševi ideologiji v strukturalnem smislu vlogo »notranjih 

sovražnikov«, v tem smislu »Judov«. Seveda le na verbalni ravni! Je pa takšno »klasificiranje« 

(enakopravnih!) državljanov  logično:  kaj je hujšega kot pozivanje na narodno spravo za tistega, ki 

gradi svojo politiko na razkolu v narodu, ki ga s svojim sektaštvom zavestno poglablja po matrici:  

Kdor ni z nami, je proti nam! Natančneje: Kdor ni z mano, je proti meni! In kdor ni z mano ali je celo 

proti meni, ne more biti  na vodstveni funkciji na nobeni ustanovi! Še posebej ne v ustanovah, ki  

morajo nadzirati oblast, pa na sodni veji oblasti, in  ne v medijih, še posebej ne na STA, ki zbira 

informacije in z njimi oskrbuje medije in javnost nasploh.  

Rajši bi, da se motim, kakor da imam prav! Kajti že tega, kar se zdaj dejansko dogaja, si ne  

»zaslužimo«! Da nas Janša potiska v območje novih avtoritarnih držav (Madžarska, Poljska, Bolgarija, 

Romunija, Slovaška…) in to potem, ko smo se izmaknili avtoritarni Jugoslaviji in ko smo skupaj z 

nekdanjimi komunisti ustanovili svojo demokratično državo, je to res absurdno in je v popolnem 

nasprotju s pričakovanji ljudi na plebiscitu. Imeli smo možnost novega začetka! Ampak ne: kljub 

sklicevanju vodstva RKC na ljubezen do bližnjega in na spravo, je sama največja zaslomba takega 

početja desnih »revolucionarjev« pod vodstvom Janeza Janše - kot že tolikokrat v zgodovini!  

Sprašujem se, ali je še čas, da se v Sloveniji izmaknemo »ponovitvi zgodovine« -  kakor se sicer dogaja 

v omenjenih državah, v katerih je oblast že avtoritarna, če ne že totalitarna?   

Bojim se, da se nam čas izteka. Iz dveh razlogov. Prvi je ta, da Janša pospešeno napreduje z osvajanjem 

vseh ravni državne oblasti in javnih  ustanov! Drugi je ta, da pravzaprav ni nobenega učinkovitega 

odpora: ne znotraj koalicije ne zunaj nje. Tisti, ki mu omogočajo oblast, njegovi partnerji so 

soodgovorni za to, kar se dogaja in kar bo temu dogajanju sledilo! Opozicija pa - ko je še bila pozicija, 

se ni zavedala, kaj se lahko zgodi in se je igračkala … - vsaka stranka na svoj način! Zadnji čas je, da  

vzamejo nase odgovornost do prihodnosti slovenske nacije!  

Pozivam poslance SMC in DeSUS, da se ovejo, kaj Janša hoče in gradi! Njihova zgodovinska 

odgovornost je, da se postavijo po robu roparjem  slovenske suverenosti in blaginje, da prekinejo  

Janševo polaščanje usode vse nacije! Zdaj ne gre le za osebne koristi; vsakdo osebno nosi odgovornost 

za naš skupni »jutri«, saj  gre za prihodnost Slovenije, za njen državni ustroj in duhovno podobo!  

Kaj je še možno storiti? Ja, tisto, kar smo zamudili, kar smo pometali pod progo - samo da bo mir pri 

hiši! Tako je recimo ravnal dr. Janez Drnovšek, ki je verjel, da je v dobro države zaustavil raziskavo 

prodaje orožja JLA  in  v tujini kupljenega  za  preprodajo na Hrvaško. Obstaja okrog deset avtorskih  

knjig (študij) z desetinami fotokopij originalnih dokumentov - obremenilni dokumenti pa so domnevno 

tudi na Hrvaškem. Se slovenska politika v odnosu do Hrvaške kroji tudi glede na te dokumente, ki jih 

je  vsak hip možno potegniti na dan. … Nikoli se ta orožarska rabota na račun države ni razrešila; tudi 

finančno je državo oškodovala, kupnina od prodanega orožja  ni nikoli prišla v državni proračun.  

Poleg tega je še veliko drugih domnevnih Janševih deliktov, ki kažejo njegovo moralno podobo in  

politično škodljivost za slovensko državo. Odpreti je treba vse njegovo poslovanje; domnev o  njegovih 

čudnih poslih, da ne rečem o domnevnih goljufijah, je dovolj - o tem so mediji že pisali. Janša je seveda 

nedolžen, dokler se mu ne dokaže krivde, toda krivde  ali nedolžnosti se mu ne bo dokazalo, dokler 

(zaradi upravičenega suma!) sodstvo ne začne in ne konča preiskave!      

Demokracija je sistem, ki spore rešuje na miren način, z argumenti, s prepričevanjem, po zakonu. Zato 

in ker Janševih sledilcev sicer ne bo mogoče prepričati o njegovi škodljivosti za državo, je treba razkriti  

vse njegove domnevno kaznive in moralno oporečne rabote. Če pa je  nedolžen, pa je tudi čas, da se 

ga reši domnev in sumničenj. Uvesti preiskavo Janševih poslov ne bo nič drugačen zalogaj, kakor je 

bila na Hrvaškem uvedena preiskava in kaznivih poslih čelnega človeka osamosvojitvene HDZ, Iva  

Sanaderja!     

Slovenski državljani imamo legitimno pravico, da odločamo o tem, s kom se bomo povezovali, kaj so 

naše prioritete, kakšno kulturno podobo ustvarjamo, kakšno prihodnost hočemo! To ne more biti 

odločitev enega samega politika ali koalicije! Na plebiscitu smo se odločili za  lastno, svobodno državo  

- brez takšne ali drugačne »Avantgarde«, se pravi brez »enopartijskega sistema«, v katerega nas vse 

bolj tlači Slovenska demokratska stranka. In nas sramoti: z zanikanjem pomena vladavine prava za 

obstoj in delovanje  EU spodnaša njen temelj! Na čem pa naj bi sicer temeljila EU, če ne na vladavini 

prava, ki ureja tudi medsebojna razmerja njenih članic in zagotavlja ljudem varovanje človekovih 

pravic in državljanskih svoboščin!? NI čudno, da se je  z  zaskrbljenostjo 150 eminentnih akademikov, 

strokovnjakov različnih profesij iz vsega sveta kritično odzvalo na Janševo ravnanje z mediji in posebej 

z STA!  

Kam te peljejo desni »revolucionarji«, Evropa? 

Pričakovala sem, da bo Janša s svojo odločnostjo res  storil vse za zajezitev korona-pandemije,  pa se 

je izkazalo, da je tudi tu pogrnil. Menim, da je preveč časa in energij zapravil za utrjevanje svoje 

oblasti, ki jo izvaja tudi po načelu: četudi je nepismen, samo da je Naš! Sama  glede na javno razvidna 

sporna  dejanja  menim, da je Janez Janša politik, ki uresničuje tudi take odločitve, ki jih ne bo mogoče 

preklicati, popraviti, so pa življenjsko škodljive za slovensko nacijo!  

Če bo Janša vodil vlado do  rednih volitev, bodo to morda po uvedbi demokracije prve s strani vlade 

protežirane, strankarsko pristranske volitve?  

Spomenka Hribar 


