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Jaz sem rad živel tako, kot sem živel. In bi še enkrat ali pa še dvakrat prav tako živel, 
ko bi imel to možnost. Žal te možnosti ni. Poglejte,  saj človek ne dela vedno zaradi zu-
nanjih ciljev. Veliko stvari, ki jih dela – bom povedal odkrito –, človek dela zaradi sebe, 
zaradi težnje, ki jo čuti v sebi, in ker hoče nekako uresničiti to, o čemer je prepričan, da 
je prav. In četudi tega na zunaj ne more uresničiti, ostane vsaj pripadnik te svoje kon-
cepcije, dokler lahko vanjo verjame. 

Mislim, da življenje odkriva neskončno možnosti in vsaka generacija najde svojo vizijo; 
slovenski narod jo bo gotovo tudi našel, kajti sicer bo izginil. Sicer ga ne bo več. 

Prepričan sem, trdno sem prepričan, da jo bo našel in da bomo ostali tudi v Evropi in da 
bomo svojo identiteto ne le ohranili, temveč tudi izgrajevali.

Dr. Jože Pučnik,
v pogovoru z Ladom Ambrožičem l. 1999
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Impresije 

Spomnim se najinega zadnjega srečanja. Bilo je v Ljubljani na Miklošičevi, le nekaj 
dni pred volitvami za predsednika republike, na katerih sta se pomerila Barbara 
Brezigar in Janez Drnovšek. Stala sva pred hotelom Union in pravil je, da je ves 
zaposlen z mislijo, kako naj še v teh zadnjih dneh pomaga Barbari. „Ker, poslušajte, 
ta premik je treba narediti. To je usodno. Mi potrebujemo, Slovenci potrebuje-
mo drugačnega predsednika! Mi moramo enkrat prekiniti s to staro politiko …“  
In potem sem ga videla še na volilni večer, kako je v eni od kavarn, kjer so se po 
zaprtju volišč zbirali novinarji in štab Brezigarjeve, Brezigarjevi že po objavi vzpo-
rednih volitev in delnih izidov, iz katerih je izšla kot poraženka, enako zagreto in 
vidno razburjen nekaj pojasnjeval. 
Le nekaj tednov zatem, januarja 2003, je prišlo obvestilo, da je za vedno odšel. 
Tišina in premislek. In zatem izbruhne z vso silovitostjo še tisti res prezira vredni 
prepir slovenskih politikov v državnem zboru o tem, ali si Jože Pučnik „zasluži“, 
da se mu poslanci poklonijo z žalno sejo ali ne. Ko se takrat predsedujoči zboru 
Borut Pahor ne bi dvignil nad svoje strankarske tovariše prenovitelje, liberalne 
demokrate in Jelinčičeve nacionaliste ter se odločil, da žalna seja bo, se najvišje 
predstavniško telo, v katerem je štiri leta deloval tudi Jože Pučnik, od te velike 
osebnosti 20. stoletja, ne bi niti poslovilo. 
Prvič sem ga srečala na eni od tiskovnih konferenc v Delovi stolpnici. V začetku leta 
1989. Starejši kolega me je dregnil: „Tisti tam sedeči med novinarji je pa Pučnik.“
Ker se nisem odzvala, je ponovil: „Disident Jože Pučnik, saj ga poznaš?“
„Zakaj pa je bil zaprt?“
„A ne veš – kako, ne poznaš Pučnika?“
Potem sem bila raje tiho. Stara sem bila 24 let. Ne v šoli ne v srednji šoli in ne 
fakulteti mi o njem niso povedali ničesar. Kot tudi ne o Golem otoku, Nagodeto-
vem procesu, povojnih pobojih, zaprtem območju na Kočevskem in tamkajšnjih 
kazensko-poboljševalnih domovih ne ... Bila sem pač običajen otrok socializma in 
njegove ideološke indoktrinacije. 

Vsem rojakom,  ki zares ljubijo domovino.
Ti bodo razumeli, kaj nam s svojim življenjem 
sporoča Jože Pučnik.
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Jože Pučnik je zato v mojih očeh in mislih na plan prihajal počasi. S številnimi 
vprašanji. Najprej doma. Od moje rojstne vasi je Pučnikov Črešnjevec oddaljen 
le nekaj kilometrov. Družina Pučnik je bila cenjena in spoštovana. Ko se peljete 
proti Črešnjevcu, najprej ugledate njihove skrbno vzdrževane in urejene nasade 
sadnega drevja. A ko povprašate ljudi, še vedno pripovedujejo o njegovih mladih 
letih tišje in na kratko. 
Kakšnih njegovih ravnanj dolgo nisem razumela. Pri 27 letih je bil obsojen na de-
vet let strogega zapora. Odsedel jih je pet, izpustili so ga pogojno in mladi mož je 
spet pisal. Kritično. In za kazen je odsedel še poldrugo leto. Na koncu je odšel, 
ker mu domovina kot ožigosanemu protidržavnemu elementu ni bila pripravljena 
ponuditi ničesar. Še kopije njegove lastne diplome ne, potem ko jo je v Nemčiji 
potreboval. A ko se mu je po 20 letih tujine ponudila prva priložnost, je spet pri-
hajal domov. Reševat to, kar je v bilo Sloveniji narobe. Z vso zagnanostjo, ki jo je 
kljub slabotnemu srcu še premogel, je prevzemal ključna mesta v novo nastajajoči 
opoziciji. In to takrat, ko se še ni niti dobro vedelo, ali bo zaradi besed in delovanja 
treba iti še v tretje „sedet“.
Pripomogel je k padcu komunističnega režima in k padcu države SFRJ – obeh, ki 
sta ga nekoč obsodila. Aha, vendarle malo maščevanja za izgubljeno mladost? „Ne, 
kje pa!“ pravijo tisti, ki so ga dobro poznali. „Ni šlo za to. Stvari, ki so bile narobe, 
je preprosto hotel narediti prav. Bil je tako velik, da mu osebni nagibi niso zamegli-
li njegovih analitičnih in socioloških sposobnosti.“ 
Z vedno pogostejšim prihajanjem domov, leta 1989, so se intenzivirali tudi najini 
stiki. Prav nerodno mu je bilo spomladi l. 1990 v volilni kampanji, ko so ga posadili 
v kočijo in pripeljali v središče Kranja pred zbrano množico. Še dobro uro pred-
tem je pri papirnici Količevo s tovornjaka, spremenjenega v oder, glasno in nav-
dušujoče govoril: „Potrebujemo našo državno suverenost, zato moramo uveljaviti 
samostojno Slovenijo, neodvisno republiko Slovenijo!“ Zbrani so mu navdušeno 
ploskali. Tudi jaz. 
Po dobrih štirinajstih dneh mi je bilo pošteno nerodno. Takrat je Televizija Lju-
bljana naredila – vsaj kar pomnim – najbolj politično pristransko potezo sredi 
volilnega boja. Jugoslovanska armada je namreč med prvim in drugim krogom 
predsedniških volitev, na katerih se je Jože Pučnik pomeril z Milanom Kučanom, 
zoper Pučnika vložila kazensko ovadbo. Na televiziji so se tistega dne v studijsko 
prebranih komentarjih znašli vsi dotedanji pomembni partijski veljaki, vključno 
s Pučnikovim protikandidatom Kučanom na čelu. Zasedli so dve tretjini časa v 
najbolj gledani oddaji, televizijskem Dnevniku. Pučnik tega dne ovadbe še ni želel 

komentirati, češ da je še ni prejel in da ne more, preden je ne dobi v roke, nanjo 
odgovarjati kar na podlagi podatkov v medijih. Da se mora skratka o ovadbi pre-
pričati na lastne oči. Njegovih političnih nasprotnikov in tekmeca za predsedniški 
položaj to dejstvo, da ovadbe niso prebrali, ni oviralo, da ne bi še istega dne, ko je 
novica pricurljala v javnost, poskrbeli za to, da so bili v zavzemanjih za demokraci-
jo in v nasprotovanju „nedopustnim pritiskom iz Beograda“ sami na prvih straneh 
medijev. 
Dan potem sem odšla po njegovo izjavo. Podal jo je v svoji majhni sobi na Komen-
skega, kjer je deloval njegov „štab“, govoril je na pamet, brez pomoči na kameri 
vrtečega se napisanega besedila, in vse je povedal v dobri minuti. Čeprav sem bila 
samo novinarka pripravnica, sem čutila to globoko nesorazmerje, ki se je na televi-
ziji pri obravnavi enega in drugega kandidata, torej Kučana in Pučnika, pokazalo 
v primeru vojaške ovadbe. Pučnik, ki je bil ovaden, je dan potem s svojo izjavo 
izpadel kot pogreta juha, njegovo izjavo so objavili sredi Dnevnika, oblastniki in 
protikandidat pa so dan prej izpadli kot dobro naoljen stroj, s katerim se je Dnevnik 
začel in ki je branil odločitev za demokratične spremembe in zavračal posege JLA 
v volilno kampanjo v Sloveniji.
V času osamosvajanja in Demosove večinske koalicije v skupščini sva se večkrat 
srečala. Prihajala sem po izjave, komentarje; za dobro počutje na sedežu SDSS-a 
je skrbela gospa Vera Ban, ki mi je tu pa tam povedala še kaj več kot drugim novi-
narskim kolegom. 
Javnost si je na plebiscitni večer najbolj zapomnila Pučnikovo zatrjevanje: „Jugo-
slavije ni več, Jugoslavije ni več. Gre za Slovenijo.“ In kozarec šampanjca, ki ga 
je spil na dušek in na zdravje plebiscitne odločitve. Sama pa sem strmela v nje-
gove besede, izrečene na dan, ko je skupščina sprejela odločitev o samostojnosti,  
25. junija 1991, da moramo ostati ponosni in pogumni in da te osnovne odločitve 
ne bomo preklicali! Nisem povsem razumela, zakaj se je bal, da bi to odločitev 
preklicali, ampak šele čez leta je Jože Pučnik sam razkril medstrankarska poga-
janja tik pred osamosvojitvijo pri predsedniku Milanu Kučanu, ko je opozicija, 
predvsem prenovitelji, datum razdružitve razumela šele kot začetek razdruževalne 
poti, ne pa kot dokončen razhod z drugimi republikami Jugoslavije.
V času vojne sem s kolegi novinarji sedela pri hotelu Turist pri eni od številnih 
kav. Zatulile so sirene, dan je bil znak za alarm. Hitro smo se pobrali, Pučnik pa je 
hodil po drugi strani cesti proti svoji pisarni in nikamor se mu ni mudilo. Pogledal 
je v nebo, še poklepetal z enim od naključno mimoidočih, in zatem nadaljeval pot. 
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Potem pa so se v moj spomin vtisnili dogodki, povezani z razpadanjem Demosa in 
padcem vlade. Bile so to močne in usodne odločitve, meni takrat večinoma nera-
zumljive – in kakšna še danes. 
S Pučnikom sva se slišala nekaj ur pred sklicem usodnega Demosovega sestanka 
dne 30. decembra 1991, ki je bil tudi zadnji. Nič usodnega po telefonu ni napove-
doval, le ko sem ga z mikrofonom v roki in s kamero za hrbtom čakala na kmečkem 
turizmu v Dolskem in videla, da je prišel na sestanek v družbi Dimitrija Rupla, 
torej predsednika stranke, ki je Demos že zapustila, se mi je vse skupaj zdelo nena-
vadno. Tudi v izjavi pred sestankom je deloval še pomirjajoče v slogu, da je zmerni 
optimist in da upa na odkrit pogovor. Čez nekaj ur so nas predsedniki Demosovih 
strank in nekaj vidnih ministrov povabili v hišo – sestanek je bil za javnost zaprt –, 
in kot predsednik te koalicije je Pučnik prebral sporočilo, iz katerega je izhajalo, da 
se je Demos razpustil in da so zaradi političnih razlik razdrli to koalicijo. 
Novica je na glavnino tam prisotnih delovala šokantno. Tudi name. Nisem si je 
znala racionalno razložiti. Prav tako kot ne umika podpore vladi Lojzeta Peterleta 
in odhoda stranke SDSS in Jožeta Pučnika osebno v novo nekajmesečno koalicijo 
pod vodstvom Drnovškovih liberalcev, s katerimi so zadnji dve leti v Demosu bíli 
besedno najbolj ostre bitke. Bila sem novinarska začetnica in politično še naivna, 
da bi znala osmisliti te velike premike, ki so se takrat dogajali v slovenski politiki. 
Tudi ob tej za Pučnikovo stranko SDSS prelomni odločitvi sem odšla po izjavo na 
Komenskega in naletela na skrušeno tajnico Vero Ban, ki je odkimavala. Pučnik je 
bil že odločen – kljub vsem poskusom in številnim telefonskim klicem, tudi zno-
traj njegove stranke, da bi ga odvrnili od nove politične naveze. Stranka je zaradi 
nje dobesedno kolapsirala in se na volitvah ob izteku leta 1992 le še za las prebila v 
novo imenovani državni zbor. Že iz prvih demokratičnih volitev leta 1990 doblje-
na majhna volilna podpora je na volitvah leta 1992 skopnela na tretjino. 
Jože Pučnik je bil eden od štirih poslancev iz SDSS-a, ki so dobili poslanski man-
dat. Opazovala sem njegova prizadevanja kot predsednika komisije za povojne 
množične poboje in včasih kar odkrito norčevanje tistih, ki so bili povabljeni na 
komisijo, da izpovedo, kar vedo. Opazila sem tudi posmeh, ki je pospremil glaso-
vanje o zaključku dela te komisije, ko je bila skupina Pučnikovih somišljenikov, 
ki je pripravila poročilo o delu in ugotovitvah komisije, premagana z enim samim 
glasom. Sprejeto sklepno poročilo komisije je zato prazno in medlo. S posledicami 
nerazčiščene preteklosti pa se spopadamo še danes. 
Takšni so moji vtisi in moj osebni spomin na srečanja s prof. dr. Jožetom Pučni-
kom. Zapisala sem jih v uvodu, da se kasneje ne bi pomešali med besedilo, v kate-

rem želim ohraniti zdravo zgodovinsko distanco do vsega, kar se je z njim, ob njem 
in po njem dogajalo v povezavi z njegovim imenom. Pri tem se zavedam, da naloga 
ni lahka. Vsak od nas, tudi Jože Pučnik, (je) dela(l) napake, večje ali manjše, zato 
ni razlogov, da bi jih zamolčala ali prikrivala. Zavedanje in priznanje napak prav-
zaprav razkrijeta veličino osebnosti. 
Ali bodo bralci to moje prizadevanje prepoznali kot dobronamerno in podobo Jo-
žeta Pučnika, ki jo ponuja knjiga, vzeli za svojo, bo pokazal šele čas. Deset let po 
njegovi smrti je to prvi tovrsten poskus. Verjetno bodo z leti nastali tudi novi stro-
kovni poskusi, prostor za proučevanje se bo še odpiral, tudi z odpiranjem arhivov 
vlade, ki meni niso bili dostopni. Morda se bodo kje še našli arhivi tajne službe in v 
njih Pučnikov dosje, za katerega mi je leta 2003 prvi mož Sove Iztok Podbregar si-
lovito zagotavljal, da ga nimajo in da naj povprašam v Arhivu Republike Slovenije, 
tam pa so mi rekli, da jim SOVA precejšnjega dela gradiva – zakonskim obvezno-
stim navkljub – še ni predala. 
Kljub temu, da je bil poleti leta 2003, ko sem se lotevala dokumentarnega filma 
o dr. Jožetu Pučniku z naslovom Korak pred drugimi, spomin nanj še zelo svež in 
da je bil film javno objavljen že ob prvi obletnici njegove smrti, sem naletela na 
široko razprte roke pri njegovi družini. Njihove takratne izpovedi o očetu, možu, 
bratu in stricu Jožetu Pučniku so ob koncu knjige v obliki intervjujev objavljene v 
celoti. Njihov spomin nanj je svetel in spoštljiv, kaže pa na korenine tiste žlahtne 
družinske povezanosti in navezanosti, ki je bila zaradi ječe in tujine tolikokrat na 
preizkušnji, a se je kljub vsemu tako globoko obdržala. 
Enako se je zgodilo zdaj, deset let kasneje, ko sta mi predvsem Pučnikova nečakinja 
Iva in sin Gorazd dala na voljo obsežen fotografski in siceršnji družinski arhiv, za 
kar sem jima neizmerno hvaležna. Brez njune odprtosti bi bila ta knjiga skromnejša. 
Hvaležna sem tudi Gorazdovi mami, Pučnikovi prvi ženi, tržaški pesnici Ireni 
Žerjal, za pripravljenost, da deli z mano spomine na usodna 60. leta prejšnjega 
stoletja, ki so ju z Jožetom za zmeraj povezala. 
Posebej pa sem hvaležna za posredovano arhivsko gradivo stranke gospodu Urošu 
Šušteriču, predsedniku sveta nekdanje SDZS, ter tajnici in Pučnikovi prijateljici 
gospe Veri Ban. 
Knjiga, ki je pred Vami, pa morda sploh ne bi nastala, ko ne bi bila leta 2003 de-
ležna izjemne naklonjenosti, medtem žal že pokojnega gospoda Mihe Wohinza, 
dolgoletnega visokega uslužbenca ministrstva za pravosodje, ki mi je omogočil, da 
sem podrobneje spoznala širši javnosti povsem prikriti del Pučnikovega procesa in 
leta, ki jih je Jože Pučnik preživel v zaporu. 
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Morda bo Jože Pučnik zanimal še katerega kolega zgodovinarja. Svetlih podob 
Slovencev v zgodovini 20. stoletja, o katerih bi lahko premišljevali, jih proučevali 
ter iz njihovih ravnanj povzeli nauke za delovanje tukaj in zdaj, namreč ni na pre-
tek. Pučnik je predvidel velik del gospodarskih, socialnih, pravnih in političnih te-
žav, s katerimi se spoprijemamo danes, opozarjal je nanje in se z njimi težko sprija-
znil. Bilo mu je mar. In ni mu šlo za osebno korist. Šlo mu je za usodo tega naroda, 
za demokratične svoboščine, za pravično družbo. Za pravico povedati, opozoriti 
na napake, spreminjati, če gredo stvari narobe … Plačal je visoko osebno ceno. 
Možnosti demokratične izbire med različnimi političnimi opcijami in življenje v 
lastni suvereni državi, torej odločanje nas samih o svoji usodi, pa so v veliki meri 
sad tudi njegove odločnosti, prizadevanj, poguma in vizije. 

Rosvita Pesek

V Repnjah, 2013 

I. Slovo

Mislim, da je vedel

„Pravzaprav ni bil drugačen kot po navadi. Enkrat je nekaj pripomnil in mislim, da 
je to pomenilo prav to, da gre proti koncu. Mislim, da je vedel, da gre proti koncu. 
Nič ni rekel, ker je vedel, da ga bom takoj silila k zdravniku ali v bolnišnico. In tega 
verjetno ni več hotel. Mislim, da je vedel, še posebej zadnje dni. Morda sama ni-
sem bila dovolj pozorna, ker sem tako kot on odrivala njegove zdravstvene težave.  

Slovo od dr. Jožeta Pučnika. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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Zadnjih trinajst let, odkar je imel infarkt, sem živela v strahu. Nikoli ni hotel niče-
sar pokazati, ker je bil zelo hraber človek. Očitno nisem hotela vedeti, da je tako 
daleč v zadnjih dnevih,“ je v pozni jeseni l. 2003 v dnevni sobi v družinski hiši v 
Dahlenburgu pripovedovala Christel Pučnik, žena Jožeta Pučnika.1

Doma je Slovenska tiskovna agencija takole sporočila vest: „V 71. letu starosti je 
umrl sociolog in politik Jože Pučnik, med 1989–91 predsednik Demokratične 
opozicije Slovenije (Demos), leta 1992 podpredsednik slovenske vlade ter častni 
predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije (SDS).“
Vest je kot strela udarila v slovenski prostor. Še pred mesecem smo ga novinarji 
videli in spraševali za izjave, ko se je na dan volitev pojavil v družbi kandidatke za 
predsednico države Barbare Brezigar. Pučnik bi bil čez dva meseca star šele 71 let, 
in ni jih bilo veliko, ki so vedeli, da je imel težave s srcem že, odkar se je v času slo-
venske pomladi znova aktivno vključil v politično življenje v Sloveniji. O svojem 
zdravju tudi ni veliko govoril.
Z ženo Christel sta bila na obisku pri hčeri Katharini na severu Nemčije. Tako kot 
je bil običaj že vsa zadnja leta, ko sta se Jože in Christel Pučnik po navadi okoli 
praznikov pripeljala v Nemčijo. Takrat je Jože obiskal zdravnike, predvsem kardi-
ologa, saj mu je srce že večkrat ponagajalo. Bilo je že popolnoma opešano.
Izvršilni odbor SDS se je na žalni seji sestal v torek, na njej pa je predsednik stran-
ke preroško obljubil, „da bomo v SDS poskrbeli, da bodo tudi prihodnji rodovi 
vedeli, kdo je bil Jože Pučnik“.2

Vse, kar se je v naslednjih dneh začelo dogajati v tem majhnem prostoru med Al-
pami in Kolpo, med prekmursko ravnico in morjem, ki ga je Pučnik tako ljubil, je 
leglo kot temna senca na našo dvemilijonsko skupnost in postalo dokaz, da tako 
velikih osebnosti pravzaprav nismo bili vredni, nismo jih znali spoštovati niti se 
jim pokloniti, ko je bil še čas za to.
V preddverju velike dvorane državnega zbora je bila že v ponedeljek, 13. januarja 
2003, odprta žalna knjiga – vanjo se je kot predsednik najvišjega parlamentarnega 
telesa prvi vpisal Borut Pahor. Žalno knjigo so istega dne odprli tudi v sejni sobi 
glavnega tajništva SDS na Komenskega 11 v Ljubljani, stranke, ki ji je Pučnik vse-
skozi pripadal in bil njen častni predsednik. Predsednik države dr. Janez Drnovšek 

1 Televizijska dokumentacija, 48306, dokumentarni film Korak pred drugimi, scenarij Rosvita Pe-
sek, januar 2004, in Arhiv Rosvite Pesek, magnetogrami intervjujev za pripravo filma Korak pred drugi-
mi, neobjavljeno gradivo, 2003 (v nadaljevanju Korak pred drugimi, 2003), Christel Pučnik. 
2 Žalna seja v spomin na Jožeta Pučnika, Delo, 15. 1. 2003, str. 2.

je pokojnikovi družini poslal sožalje, v katerem je zapisal, da se bomo Jožeta Puč-
nika spominjali kot pokončnega človeka izjemnega znanja, modrosti in neomajne 
volje tudi v zgodovinskih okoliščinah, ki so mu bile izrazito nenaklonjene ter do 
njega krivične.3

Odbor za slovo od Jožeta Pučnika je vladi Antona Ropa predlagal, naj datum nje-
govega pogreba razglasi za dan žalovanja, naj na pogrebu sodeluje Slovenska voj-
ska s častno četo in naj državni zbor v spomin na pokojnega poslanca in tudi pod-
predsednika vlade izvede žalno sejo. 

3 M. B., C. R., V spomin borcu za demokracijo, Delo, 14. 1. 2003, str. 2.

Njegovi najbližji v globoki žalosti: posvojenec Marcus, žena Christel, nečakinja Iva, brat Ivan in hči 
Katharina Pučnik. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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Sramotno prerivanje parlamentarnih strank

V četrtek, 16. januarja, so mediji pisali, da žalne seje ne bo, ker se je tako po posve-
tu s poslanskimi skupinami odločil predsednik Državnega zbora Republike Slove-
nije Borut Pahor. Ta je to utemeljil z besedami, da bi bila žalna seja za Pučnikom 
izjema od običajne prakse, zato bi se za izjemo lahko odločil le na temelju soglasja 
vseh poslanskih skupin.4

Takrat so se proti žalni seji izrekli v najmočnejši stranki, v LDS-u, češ da – tako 
se je izrazil vodja poslancev te stranke Tone Anderlič – ne privolijo v to, da bi v 
primeru smrti Jožeta Pučnika prišlo do izjeme, ker so prepričani, da morajo za vse 
nekdanje poslance veljati enaka pravila (!) glede žalovanja. Prepričana sem, da je 
bilo takšno stališče LDS-a eden od pomembnejših začetkov konca te mogočne in 
velike stranke in eden prvih korakov k dokončnemu porazu na volitvah. Danes, 
deset let zatem, je LDS zunaj parlamenta in rubeži so ji zaradi dolgov začeli odna-
šati pisarniško opremo.
Sklicu žalne seje je nasprotoval tudi predsednik Slovenske nacionalne stranke 
Zmago Jelinčič, češ da ne bi smeli odstopati od pravil, ki so določena v državnem 
zboru, „še posebej pa ne na zahtevo Ksenije Benedetti, šefice državnega protokola, 
ki s protokolom DZ nima nič skupnega“.5 Dan potem mu je šefinja protokola Bene-
dettijeva odgovorila, da so na prošnjo državnega zbora predlagali nekaj aktivnosti, 
med katerimi je bila tudi izvedba žalne seje, in da so to storili „zaradi izjemne vloge 
dr. Jožeta Pučnika pri demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije“.6

Tudi Pahorjeva stranka, Združena lista socialdemokratov, je opozarjala, da če bo 
sklicana žalna seja v tem primeru, bo treba pač računati s tem, „da bodo še primeri, 
ko bodo dani tovrstni predlogi,“ je v njenem imenu pojasnil Miran Potrč.7

Po taki odločitvi se je spor vnel tudi javno. Predvsem v Pučnikovi stranki so odlo-
čitev označili za nepietetno in nerazumno ter pozvali Pahorja, naj jo znova preteh-
ta, saj noben zakon sklica take seje ne onemogoča in da je odločitev zanjo zgolj v 
rokah predsednika državnega zbora, torej Pahorja.

4 Mateja Babič, Predsednik Državnega zbora je presodil, žalne seje parlamenta ne bo, Delo,  
16. 1. 2013, str. 2.
5 Prav tam.
6 Ksenija Benedetti, Prejeli smo, Žalne seje parlamenta ne bo, Delo, 17. 1. 2013, str. 2.
7 Mateja Babič, Predsednik Državnega zbora je presodil, žalne seje parlamenta ne bo, Delo,  
16. 1. 2013, str. 2.

Dan zatem je Pahor spremenil svojo odločitev, s tem pa žal ni mogla izginiti temna 
senca, ki je padla na slovenske politike v tednu, ko se je čakalo, da se žara pripelje 
domov ter ga častno pokopljejo na domačem pokopališču.
Dejan Pušenjak je v Delu komentiral, da smo namesto tega, da bi za Pučnika nare-
dili izjemo, saj je bil prav on vseskozi izjema, dobili sramotno prerivanje parlamen-
tarnih strank „na račun njegovega slovesa, ki je bilo ena velika zmes ošabnosti in 
politične nespametnosti, kakršne si parlamentarna večina že dolgo ni privoščila“.8 
Dodal je, da je pretirani birokratski formalizem, ki so ga izkazali v LDS in ki so se 
mu priklonili tudi v ZLSD, nevarnejši kot vse trenutne izjeme v državi skupaj.
Podobnega mnenja je bil še Dnevnikov kolumnist Miha Kovač, ki je zapisal, da 
je bil Pučnik veliko več kot zgolj eden od bivših poslancev, kot to trdijo tisti, ki 
so nasprotovali temu, da bi ob njegovi smrti državni zbor imel žalno sejo. „Bil 
je tudi eden od simbolov boja za demokracijo in ena od osrednjih osebnosti v 
boju za osamosvojitev, s tem pa tudi eden od očetov slovenskega parlamentariz-
ma – in stvar etike je, da mu to priznamo, ne glede na to, ali smo se z njegovimi 
dnevnopolitičnimi stališči strinjali ali ne.“9 Med drugim je Kovač še zapisal, da je 
bil Pučnik svojevrstna slaba vest svoje generacije, saj ni bilo ljudi, ki bi premogli 
dovolj poguma, da postavijo glavo na tnalo. „Vsaj zame ni dvoma, da je bil tudi 
ena od osrednjih osebnosti osamosvojitve, pa čeprav – ne takrat ne kasneje – ni 
zasedal nobenega od treh najvišjih položajev v državi. V življenju je pač tako, da si 
vsi posamezniki svojega ugleda in vpliva še zdaleč ne zgradijo samo s papirnatimi 
častmi in funkcijami, ampak predvsem z močjo svoje osebnosti in svojih dejanj.“10

Kasneje se je ob to strankarsko prerivanje obregnila tudi dr. Spomenka Hribar 
in predvsem LDS-ovim poslancem očitala, da so se obnašali kot lastniki parla-
menta, kar pa niso, in da je njihov izgovor, da dr. Pučnik v parlamentu ni imel 
funkcije, povsem deplasiran. Tako imenovani desnici pa je očitala, da si je Pučnika 
prilaščala v slogu „bil je naš“.11 Pučnik je bil zanjo naš, nacionalni politik, se pravi 
„naš“ v pomenu celotne skupnosti. Zapisala je še, da se tudi sama ni strinjala z vsa-
ko njegovo mislijo in delovanjem, katerega absurdni vrhunec je bilo „sodelovanje“ 
s Haiderjem, „pa sem ga kljub temu spoštovala. In imela rada.“12

8 Dejan Pušenjak, Izjeme so pravilo, Delo, 17. 1. 2003, str. 5.
9 Miha Kovač, Nespodobna dilema, Dnevnik, 18. 1. 2003, str. 5.
10 Prav tam.
11 Spomenka Hribar, Izpit iz pietete, Večer, 1. 2. 2003, str. 44.
12 Prav tam.
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V četrtek, 16. januarja, je z minuto molka počastila spomin na dr. Jožeta Pučnika 
vlada, ki je tudi odločila, da bo vladno delegacijo na pogrebu vodil zunanji mini- 
ster dr. Dimitrij Rupel in da bo na njem tudi častni oddelek Slovenske vojske. 
Borut Pahor pa je prevzel odgovornost in sam odločil, da bo v petek, 17. januarja, 
žalna seja tudi v državnem zboru. Spremenjeno odločitev je pojasnil z besedami, 
da življenje in smrt „nista nikoli v celoti predvidljiva in po pravilih ter protokolih, 
zato sem se odločil, da žalno sejo skličem“.13

Kolege politike je prosil, naj se vzdržijo komentarjev do končnega slovesa od  
Jožeta Pučnika, in na vprašanje, „ali si je premislil zaradi podpisov – opozicijski 
poslanci naj bi jih zbirali za sklic izredne seje, ki bi jo nato izvedli kot žalno sejo –, 
je dejal, da takšnega predloga ni videl in da se je za žalno sejo odločil sam“.14

Žalna seja v hramu demokracije

Seja je bila zatem v petek popoldne, dan pred pogrebom, na njem pa je predsednik 
državnega zbora Borut Pahor dejal:

„Mislim, da nikakor ni treba, da bi se z nekom v celoti strinjali, da bi ga  
iskreno spoštovali. Da bi cenili dr. Jožeta Pučnika, ni potrebno, da soglašamo 
z vsako njegovo mislijo in izjavo, zadostuje že, da opazimo izjemno napetost 
njegovega intelektualnega loka, njegovega političnega in predvsem osebno-
stnega življenjskega loka. Gre za neko premočrtnost, ki ni vsakdanja. Politi-
ki po navadi radi ugajamo ljudem, radi oblikujemo našo podobo po njihovih 
pričakovanjih. Bistveno bolj redki so se pripravljeni do konca izpostaviti za 
ideje, ki niso vsesplošne, in še bolj redki, ki jim je mar zanje žrtvovati tudi 
svojo osebno svobodo. Dr. Jože Pučnik jo je, skoraj sedem let. Ampak svobo-
da ni samo stvar prostora, je tudi stvar duha. In ta nas lahko dvigne na neko 
danost, da lahko seže pogled daleč naprej in da se vidijo obzorja, ko jih večina 
še sluti ne. Prvič, dr. Pučnik je odkrito govoril o večstrankarskem sistemu, ko 
se je večina vdala v usodo ene same izbire; drugič, dr. Pučnik je govoril o sa-
mostojni Sloveniji, ko je večina o njej lahko samo še sanjala. V tej odločenosti 
se seveda mora zgoditi, da je človek kdaj nerazumljen ali celo slabo sprejet, 
posebej, ko se stvari dejansko začenjajo spreminjati v smeri vizij. Povprečnež 

13 Predsednik DZ sam sprejel odločitev o žalni seji, Delo, 17. 1. 2003, str. 2.
14 Prav tam. 

je namreč hitro zadovoljen z majhnimi koraki in se obotavlja stopiti naprej, 
da ne bi zapravil prehojenega. Le najbolj zavzeti pa merijo doseženo z veliki-
mi enotami. Kljub temu je dr. Jože Pučnik deset let kasneje, ko je ocenjeval 
osamosvojitev naše države, zapisal: ,Temeljno izkustvo sta gotovo veselje in 
ponos, da imamo svojo državo. Slovencem je uspelo zgodovinsko dejanje, ker 
so dojeli pravi trenutek, pogumno presodili položaj in pokazali odločnost in 
pogum. Ustanovitev lastne države je gotovo odločilno dejanje v zgodovini 
slovenskega naroda. Odprlo je nove možnosti razvoja in ustvarilo pogoje za 
nova razmerja v odnosih navznoter in sporazumevanje s sosedi.̒
V imenu državnega zbora Republike Slovenije se dr. Jožetu Pučniku zahvalju-
jem za njegovo zelo važno vlogo pri vsem tem. Bil je ena osrednjih osebnosti 
slovenske politične pomladi. Njegovo družino prosimo, da sprejme izraze na-
šega iskrenega sožalja.“15

15 Magnetogram žalne seje je dostopen v evidenci dobesednih zapisov na spletni strani Državnega 
zbora na naslovu; http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=III&type=s
z&uid=10BA1067007054F9C1256CCC0045E3A1 (vpogled 1. 10. 2013).

Predsednik državnega zbora Borut Pahor na pogrebu. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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Žalni zbor je zatem še povabil, naj z minuto molka počasti spomin na dr. Jožeta Puč-
nika. Seje sta se udeležila tudi pokojnikov brat Ivan Pučnik in sin Gorazd Pučnik.
Na ta dan so v spomin umrlemu rojaku pripravili žalno slovesnost tudi v viteški 
dvorani slovenjebistriškega gradu. Tam je med drugimi, ki so se ga spomnili, spre-
govoril tudi Jožef Jerovšek in pokojnika označil kot moža, ki je po moči besede 
izstopal kot kraljevi hrast sredi gozda, katerega krošnje so se visoko spenjale nad 
drugimi. „Niti z buldožerji mu niso mogli spodkopati korenin.“16

Tihega, mrzlega in meglenega januarskega dne …

18. januar 2003 je bil meglen in mrzel. Bil je turoben dan. Na manjšem pokopališču, 
streljaj od domačije na Črešnjevcu, se je poleg družinskih članov zbrala velika 
množica – okoli tri tisoč ljudi –, med njimi tudi prijatelji, znanci, sošolci, politični 
sopotniki dr. Jožeta Pučnika: Ivan Oman, France Bučar, Ljubo Sirc, Katja Boh, 
Rudi Šeligo, Dane Zajc, Niko Grafenauer, Jože Snoj, Andrej Bajuk, Matija Malešič, 
Marjan Podobnik, Ivo Hvalica, Janez Pogačnik, France Zagožen, Jože Zagožen, 
Miha Brejc, Ivan Bizjak, Slavko Gaber, Jože Jagodnik, Dimitrij Rupel, Jakob 
Presečnik, Borut Pahor in številni drugi.
Blagoslov žare s pepelom je opravil tamkajšnji župnik Vlado Zupančič, nato pa je v 
zadnje slovo od pokojnika spregovoril Janez Janša.

„Dragi Jože.
,Tako lep dan. Tako lep dan. Tako lep dan,̒  si ponavljal, ko si lansko poletje 
hodil po travniku v Trenti, božal rože, se dotikal grmov in dreves in res živel 
lep sončen dan sredi brenčanja čebel in pihanja vetra, ki je odganjal soparo 
avgustovskega dne.
Samo nekdo, ki je bil pahnjen v temo, zares ve, kaj je svetloba.
In nekdo, ki so mu ukradli na desetine, na stotine, na tisoče svetlih dni, zago-
tovo ve, kaj je sončen dan.
In tisti, ki je bil stlačen med sotrpine v majhno jetniško celico, brez prostora 
zase, potisnjen v neizbežno tesnobo, ko bi presedali tudi najbližji, ve, kaj je 
blagodejna samota in tišina.

16 Čar, Žagar in Jerovšek o liku in delu dr. Jožeta Pučnika, Panorama, 23. 1. 2003, str. 5.

Če dneve in noči, noči in dneve v samici poslušaš korake paznikov in odda-
ljeno rožljanje ključev, brez obrambe čakajoč novih udarcev, resnično veš, kaj 
je mir.
Samo tisti, ki je kdaj bežal iz zapora, ve, koliko je res vredna svoboda. Tista, ki 
so jo s pozdravom dajali narodu, z dejanji pa so mu jo kradli.
Jože pa je spoznal še eno, večjo svobodo.
Zaprt v celici je mislil na sončen dan in se hkrati skušal spomniti, kakšen je 
občutek, če hodiš po toplem dežju, gledaš v nebo in nekako naivno kljubuješ 
vremenu.
Nenadoma se je prostor napolnil s svetlobo, ki pa ni prihajala od blede žarnice 
izpod stropa.

Poslovilne besede predsednika SDS Janeza Janše častnemu predsedniku in prijatelju dr. Jožetu 
Pučniku. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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Prvič po dolgih tednih v celici je začutil, da tesnoba popušča in da prosto 
diha. Pred seboj je ugledal obzorja, ki jih je že skoraj pozabil. Občutil je, kako 
stoji na vrhu tiste stene in gleda morje v Tržaškem zalivu in še dalje preko 
njega, preko obal in oblakov v neskončnost.
Potem se je začutil sredi mogočnega, skrivnostnega šumenja pohorskih go- 
zdov, kjer so mu stara debla dreves vračala nasmehe. In sredi pomladnega vr-
veža ljubljanske ulice, polne prijaznih ljudi, ki so se mu vsi zdeli na pol znani 
in prijateljski.
Nenadoma tesne stene samice niso več pritiskale nanj z morečo bližino. Ko-
rakanje paznika na oddaljenem hodniku, ki je doslej s svojim grobim ritmom 
ob vsakem stiku škornja z betonom še poudarjalo omejenost in hlad majhne-
ga prostora, se je spremenilo v navaden zvok, ki je naenkrat postal tak kot vsi 
drugi in ni odmeval v zavesti ne tako ne drugače. Stopil je korak do stene in ni 
mogel naprej, a to ga ni več motilo.
Prostor, ki ga je pogrešal, je hipoma razločno začutil v sebi. Duša se mu je 
razširila. Vedel je, da čuti svobodo. Čuti drugače, kot je po njej hrepenel v mi-
nulih mesecih. Ko je o njej sanjal kot o trenutku, ko bi stopil iz temačnega ho-
dnika na ulico in v pljuča zajel topel poletni zrak z vonjem po divjem kostanju, 
oči pa bi ostale zaslepljene od močnega poletnega sonca. O, kako je sanjal o 
tej svobodi. Vsako vlakno in vsaka celica njegovega telesa je hrepenela po njej.
Ves njegov drugi spomin, vsa njegova podzavest ga je v nočeh brez spanca 
hranila z najbolj fantastičnimi predstavami o prostosti in svobodi. Vsak dro-
bec njegove utesnjene, stisnjene in koprneče duše je hotel fizično ven, čim-
prej, takoj, hipoma ven na zrak, v svetlobo. Stran od teme, mraza, od zla, ci-
nizma in nerazumnega sovraštva, ven v topli veter, na sonce, zrak, v svetlobo. 
A Svoboda, ki jo je začutil tistega dne, je bila drugačna.
O takšni svobodi ni dotlej nikoli sanjal. Tega se vsaj ni zavedal. Pa je nena-
doma prišla, takšna, nepredstavljiva, utelešenje silnega hrepenenja, svetlobe 
zvezd in sončnih pramenov. Kot svetloba, ki je hkrati najčistejša melodija, kot 
zaznavanje nezaznavnega. Celega ga je napolnila z lučjo in z zrakom, da se je 
počutil povsem lahkega, a polnega, izpolnjenega, bogatega.
Vedel je, da mu te svobode nihče nikoli ne bo mogel odvzeti. Kajti ni oblasti 
na zemeljski obli, ki bi imela moč, da mu omeji prostor, ki se je naselil v nje-
govi duši.
Tudi potem, ko so ga po petih letih ječe ponovno zaprli še za dve leti, mu te 
svobode niso mogli več ukrasti. V letih, ki so sledila, se je neštetokrat spomi-

njal tega večera v samici, v nekaterih urah hudih preizkušenj, ki so sledile, je 
lahko celo natančno priklical nazaj občutke tistega trenutka in v vseh letih 
ni nikoli niti za trenutek podvomil o tem, da bi to SVOBODO lahko še kdaj 
izgubil.
Hranil je ta svoj prostor v duši in on je hranil njega.
Krila tragedije so se ga še velikokrat dotaknila. A iz tega prostora v duši je 
včasih zaslišal glas, ki mu je govoril: ,Nekatere stvari nam pridejo naproti, da 
nas česa naučijo.̒  Takrat ni povsem vedel, kaj mu ta glas pripoveduje.
Spoznaval je bedo odpisanih in zaznamovanih in videl še večjo bedo tistih, 
ki se vedno priklanjajo. Trda roka tujine, mačehe, je postala toplejša od hla-
dnega objema domovine. Delil je usodo pregnanca, brezdomca, emigranta, 
azilanta in tujca. Doletela ga je bridkost tistih, ki jim pogori dom in morajo 
začeti vse znova. Doživel radosti, ko je srečal prijatelje in sorodnike, ki so 
pomagali, radosti, ko je srečal sorodno dušo in so zrasli bližnji, ki so ga razu-
meli. In stalno se je srečeval z resnico, ki jo je zapisal Luka: ,Resnično, povem 
vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju.̒  Tujina mu je tako 
kot še premnogim rojakom priznala sposobnosti in odlike, ki so bile doma 
odklanjane.
Leta so tekla in tisti prostor svobode v njem se je vse bolj hranil s hrepene-
njem. Mogočno šumenje pohorskih gozdov se je spreminjalo v klic.
Prišel si nazaj. Duša je čutila stoletni boj Slovencev za pravico biti na svojem 
to, kar si in kar res hočeš biti. Čutila valovanje množic na slovenskih taborih, 
upornost slovenskega kmeta ter moč rudarjev in železničarjev ob stavkah. Va-
njo se je naselila bolečina Doberdoba, Celjskega piskra, Gonarsa, Teharij in 
Kočevskega roga. Krivice ponižanih in razžaljenih so žgale kot svoje krivice. 
Vedela je, kako je biti brez dela, zato so ji bili blizu odpuščeni delavci Tama 
in Metalne.
Ko so litostrojski delavci odkorakali proti skupščini, je odmevalo po Evro-
pi. Nastala je pisateljska ustava, v kateri ni bilo več Jugoslavije. Napisali ste 
57. številko Nove revije in narodno ter demokratično gibanje je dobilo svoj 
program. Odbor je postavil standarde zaščite človekovih pravic. Kongresni 
trg in Roška sta pokazala, da se Slovenci ne bojimo več javno postaviti zase. 
Nastajale so nove zveze in stranke. Vse to je bilo treba povezati in voditi k 
dejanskim spremembam.
Ko si videl, da je to potrebno, si pomagal. Ko ni bilo drugega, ki bi si upal, si 
vodil. Ker si sanjal sanje slovenske duše, si te sanje lahko razširil na vse nas.
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Ker si plačal visoko ceno, ker te preizkušnje, ki so prišle naproti, niso uničile, 
ampak veliko naučile – in ker si poznal tiste vrste svobodo, ki je ni mogoče 
zlomiti, si postal v tistih najusodnejših časih naš svetilnik poguma in novega 
upanja.
Začelo se je svitati. Šlo je zares. Bil si neomajen in bile so svobodne volitve. 
Dovolj velika zmaga za najbolj usodne spremembe. Bil je plebiscit. Očitali so 
ti, da se igraš z usodo naroda. Danes vemo, da so se igrali tisti, ki so te očit-
ke izrekali. Ljudstvo je na plebiscitu dalo prav slovenskim sanjam. Razglasili 
smo svojo državo. Zgodila se je milost, ki jo doživijo redke generacije.
Potem je nekdo drug izrekel besede, ki so pripadale tebi. Da so danes sanje do-
voljene. In da je jutri nov dan. Toda v tebi ni bilo nobene grenkobe ob tem. 
Nikoli ti ni šlo za prvenstvo. Vesel si bil vsakega, ki se je pridružil sanjam slo-
venske duše. Kako si žarel, ko je tiste prve dni julija postalo jasno, da smo zares 
zmagali. V štab si nam poslal pismo, v katerem je čez celo stran pisalo: ,Sijajno.̒
Veselja je bilo veliko in še traja. Prišle pa so tudi nove grenkobe. Tisti, ki so 
te poslali v zapor, so ti začeli očitati, češ da si zagrenjen. Ti si verjel, da so se 
s spremembo sistema spremenili tudi ljudje. Zaupal si, a so te razočarali in 
prevarali. Odkrito si priznal zmoto. Mnogi je niso.
Sledila so dejanja, ki jih nisi sanjal. Duša se je spraševala: Kako, da je bilo na 
prsi, ovenčane z vsem sijajem mračne dobe, kjer skoraj ni bilo več prostora za 
nove bleščave, pripeto še toliko novih medalj? In kako, da tisti, ki so nekoč 
sodili v imenu ljudstva, vendar proti njemu, sodijo in delijo pravico še kar na-
prej? Zakaj na eni strani naenkrat toliko bogastva in na drugi toliko revščine?
Ponovno si se moral boriti za malega človeka, za ponižane in razžaljene. Pro-
stor je spet postal nekoliko utesnjen in večkrat si se spraševal: ,Zakaj nas v 
lastnem domu včasih spet duši? Zakaj toliko prostora in zraka za peščico in 
zakaj jih toliko težje diha? Zakaj toliko ponavljanja in stopicanja na mestu? 
Zakaj še vedno toliko nepriznanih in neporavnanih krivic?ʻ
V teh dneh so ti končno dali tudi javno in uradno priznanje in zahvalo za tvoj 
prispevek k slovenskim sanjam. Toda noben uradni predstavnik republike se 
ti tudi po 45 letih ni opravičil za sodbo v imenu ljudstva, ki je brez krivde ob-
sodila tebe, enega najboljših sinov tega ljudstva. Ti tega opravičila ne potre-
buješ in tega zase tudi nisi nikoli zahteval. Potrebujejo pa ga prihodnji rodovi, 
in ko bo izrečeno, bo republika postala vsaj nekoliko bolj tudi domovina.
Neke januarske noči je luč nenadoma ugasnila. A se takoj spet prižgala, sve-
tlejša kot kadarkoli. Ni bilo bolečine. Svetloba, kakršno je včasih za hip zaznal 

v žarkih jutranjega sonca in v večerni melodiji zvonov iz domačega zvonika, 
je napolnila tisti prostor v njegovi duši. Tega, ki ga je hranil vsa ta leta in ki je 
hranil njega – vse od tiste noči v jetniški celici.
Prostor se je razširil v blagi eksploziji, svetloba in jasnost sta se razlili preko 
celotne zavesti in preko vsega. Vse se je spojilo z njo, postalo breztežnost in 
brezmejnost, postalo ljubezen, čiste sanje in čisto upanje.
V neki odmaknjeni vasici je majhen, revno oblečen deček stopil k zidu, dvi-
gnil roko s kredo in okorno napisal: Svoboda.
Dragi Jože, v imenu vseh desettisočev prijateljev v Socialdemokratski stranki 
in v imenu vseh stotisočev pogumnih, ki so sledili tvojim sanjam: Zbogom in 
mir tvoji veliki slovenski duši.“17

V imenu prebivalcev Črešnjevca se je od nekdanjega predsednika Demosa poslovi-
la Zdenka Bizjak, zatem pa se je od pokojnika poslovil še prijatelj in filozof Ivan 
Urbančič ter se mu zahvalil za njegov nesmrtni prispevek k razcvetanju slovenske 
pomladi in k ustanovitvi slovenske države.
Ivan in Jože sta se spoznala že kot fanta v osnovni šoli na Črešnjevcu, potem pa sta 
se njuni poti razšli. Združili sta se v času njunega študija, ko sta se po naključju 
srečala pred Namo sredi Ljubljane ter mu je Pučnik navdušeno pripovedoval, da 
sodeluje z intelektualci okrog Revije 57. Urbančič je bil takrat tehnolog v Iskri, sicer 
pa so ga zelo zanimali Kant, Schopenhauer in drugi filozofi. Iz zapisa, ki ga je ob-
javil v Delu,18 izhaja, da ga je Pučnik zagrabil in odvlekel kar na dom k profesorici 
za filozofijo na filozofski fakulteti, dr. Sodnikovi, češ da mora Ivo študirati filozofi-
jo. Urbančič je potem dejansko začel izredno študirati filozofijo, danes pa v našem 
prostoru velja za prepoznavnega in najbolj spoštovanega filozofskega misleca. Ob 
odprtem grobu je dejal: 

„Dopoldne zazvoni telefon. Oglasi se Jožetova soproga Kristina in s tihim, 
žalostnim glasom pove: ,Danes ponoči je umrl Jože.̒
Dragi prijatelj, sošolec še iz osnovne šole tu na Črešnjevcu, neutrudni sogo-
vornik, nenadomestljiv, enkraten, samosvoj, izjemen človek. Jože Pučnik je 
umrl.
In nikdar več, nikdar več; nikdar …  to je v tej zvezi strašna beseda. In tudi 
zelo človeška.

17 Janez Janša, Demokracija, Slovenska duša, 23. 1. 2003, str. 17–18.
18 Ivan Urbančič, Jože Pučnik, 1932–2003, Delo, 22. 1. 2003, str. 2.
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Zdaj, ko stojim pred odprtim Jožetovim grobom, je samota postala samotnejša 
in dokončnost nevrnljivosti še bolj stiskajoča.
Kakšen človek je bil Jože Pučnik?
Vedno odprt, pripravljen na pogovor o visoko teoretičnih in praktičnih 
družbenih, kulturnih, političnih, človeških zadevah.
Njegov najbolj osebni interes je bila filozofija. Poglobljeno je študiral Kanta, 
Hegla, Marxa.
Posebej ga je očarala in prevzela Kantova etika, torej moralna praktična filo-
zofija človeškega delovanja, katere osredje je moralna avtonomna osebnost.
Jože te etike ni le teoretično sprejemal, ampak jo usvojil osebno; uresničil jo 
je v lastni osebnosti. Prav to mu je dajalo osebno moč, trdnost, moč značaja za 
vse življenje, ki mu je prineslo strašne preizkušnje.
Te so merile prav na to, da bi ga strle osebnostno. Toda pri Jožetu so dosegle 
prav nasprotno.
Utrdile so njegovo moralno avtonomno osebnost in značaj. In tudi, ko je v 
Nemčiji študiral socialno filozofijo in sociologijo in politologijo, je to spreje-
mal vedno kot napotilo za dejavnost človeka z izrazitim kritičnim odnosom 
do družbe, politike, človeških problemov.
Tako se je Jože Pučnik razvil v visokega evropskega kritičnega intelektualca 
in ostajal s svojo mislijo in hrepenenjem vedno ljubeči sin svoje domovine.
Kot tak se je ob slovenski pomladi vrnil v domovino, da bi se tako pripravljen 
znašel na ključnem mestu naše demokratične spremembe in nacionalne dr-
žavne osamosvojitve. Iz globokega prepričanja, da je za našo novo in mlado 
slovensko demokracijo nujno potrebno dvigniti na višjo raven slovensko po-
litično kulturo.
Tak je bil Jože Pučnik – dosleden, pripravljen na kompromis pri konkretnih 
vprašanjih, nepopustljiv v svoji temeljni usmeritvi, pokončen, nepodkupljiv 
in kritičen, vendar nikoli maščevalen do svojih nekdanjih sodnikov, tožnikov 
in mučiteljev.
In takega bomo ohranili v hvaležnem spominu, skupaj z njegovim nesmrtnim 
prispevkom k razcvetenju slovenske pomladi.
Če je res tisto, kar pravijo nekateri učenjaki in tisti, ki so se iz klinične smrti 
vrnili nazaj v življenje, namreč, da človekova duša po smrti ostaja še nekaj 
časa prisotna med nami in nas spremlja; če je to res, naj zdaj pred odprtim 
grobom osebno ogovorim tebe, prijatelj Jože:

Vem, da nisi hlepel po vnanjih časteh, pompu in ceremonijah. In da ti ob na-
šem početju zdaj ni prijetno in da to ni tisto, kar bi si najbolj želel.
Vendar boš, dragi prijatelj, razumel, da moramo mi, ki smo ostali tu, neizo-
gibno, po naši slovenski šegi opraviti vse tisto, kar je treba v trenutku, ko se 
poslavljamo od tebe.
Zato nam, prijatelj Jože, oprosti vse, kar smo ti po naši šegi Slovenci storili v 
življenju in kar ti moramo storiti zdaj.
Oprosti nam, dragi Jože. Tako jemljemo zdaj od tebe slovo.“

Dr. Ivan Urbančič prijatelju ob odprtem grobu. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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Vtisi o političnem sopotniku, intelektualcu,  
javni osebnosti …

Prvi je svoje misli o pokojniku za časopis Dnevnik strnil prvi predsednik demokra-
tično izvoljene slovenske vlade krščanski demokrat in dolgoletni politični sopo-
tnik, takrat že evropski poslanec, Lojze Peterle.
Za Lojzeta Peterleta je Jože Pučnik bil in ostal prvo ime slovenske pomladi, simbol 
slovenske demokratizacije in samostojne državnosti. Mož politične jasnosti, pre-
močrtnosti, odločnosti in poštenja, ki ni neizbrisno zaznamoval Slovenije samo v 

času epohalnih sprememb, ampak tudi v desetletjih predtem z odločnim in vztraj-
nim bojem proti totalitarizmu.19

„Poleg likvidacije je bivši režim poskusil na njem skoraj ves arzenal sredstev, ki 
ga je partija uporabljala proti upornikom in drugače mislečim … Pučnik se kot 
politik ni spraševal, kaj je zadaj, ampak ga je zanimalo, kaj naj bo spredaj. Z nje-
mu lastno voljo je gnetel slovenski ,naprej :̒ v prepovedanih revijah, v letih samice, 
v izgnanstvu, v socialdemokratski stranki, v Demosu in v pokoju, ki ga nikoli ni 
bilo.“20

Po Peterletovem mnenju je Pučnik v projektu slovenske demokratizacije in osa-
mosvajanja delal „scela, brez zasebnih računov in talentov (kaj šele potreb) za male 
igre. Delal je za skupnost. Jože Pučnik je šel na vse in dal od sebe, kar je mogel. 
Nobene od političnih funkcij ni privatiziral in do vsake je imel dolžno intelektual-
no distanco. Nobeno (ne)podeljeno odlikovanje ne bi moglo dati Pučniku takega 
priznanja, kot ga je kot predsedniku zmagovitega Demosa dala vseljudska podpora 
na plebiscitu za samostojno državo Slovenijo. Največje priznanje njegovemu delu 
in njegov spomenik je suverena slovenska državnost.“21

Žalna slovesnost, ki so jo pripravili intelektualci, zbrani okrog Nove revije, ki ji je 
Pučnik dolgo vrsto let intelektualno in sicer dejavno pripadal, je bila tudi v Sloven-
ski matici. O pokojniku je govoril Aleksander Zorn, ki je zbranim dejal, da vedo, da 
je bil Pučnik najbolj izpostavljen, najbolj zaslužen in tudi najbolj zatiran ustvarja-
lec slovenske državnosti. „Mnogi so bili pomembni, vendar je bil Jože Pučnik epi-
center potresa, ki je zamajal kolos totalitarizma tako zelo, da se je sesul … Primer-
jali so ga, dobronamerno, s slovenskim Havlom. Vendar premislimo. Bil je pet let 
starejši od Havla in njegova bridka življenjska izkušnja totalitarizma je bila mnogo 
hujša od izkušnje velikega češkega predsednika. In primerjajmo. Smo ga sprejeli, 
upornika, ko se je diktatura sesula, kakor so Čehi svojega Havla? Smo ga počastili? 
Smo ga, borca za našo demokracijo, zato spoštovali? Smo ga nagradili s predsedni-
škim mestom? Havel je na Češkem lahko postal počaščeni Pučnik, Pučnik na Slo-
venskem ni mogel postati slovenski Havel. Celo to so mu očitali, novi demokrati, 
da je bil zaprt in zato častno trpljenje v diktaturi ni primerno za nove čase, ker bi 
lahko postalo maščevalno. To, kar velja v deželah, ki so se rešile totalitarne oblasti, 
za čast in slavo, velja pri nas za negativno posttotalitarno zaznamovanost. Do smrti  

19 Lojze Peterle, V spomin, dr. Jože Pučnik, Dnevnik, 14. 1. 2003, str. 5.
20 Prav tam.
21 Prav tam.

Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle na pogrebu predsednika koalicije Demos dr. Jožeta 
Pučnika. (Arhiv Gorazda Pučnika)
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so padale žaljivke in trajajo še danes, nekaj dni po njej, po možu, ki je vse svoje ži-
vljenje posvetil bodoči, drugačni, boljši Sloveniji. Ali smemo vsaj po smrti označiti 
to sprenevedanje kot sramoto ali pa je to zdaj prepozno in neprimerno in politično, 
je slab pomislek. Potrebno je to povedati tudi danes, zavoljo nas samih.“22 
V nadaljevanju nagovora je Zorn razmišljal o predstavah mlade generacije, za kate-
ro je najbrž eksotično, da bi lahko bil Pučnik zaradi pisanja članka zaprt za mnogo 
let. Morda se mladim to zdi fikcija, kakor se jim zdi težko razumljivo, da po odslu-
ženi kazni ni našel nobenega dela in da se je takrat v Sloveniji zanj življenje končalo. 
„Takrat je bil izgnan, zato Jože Pučnik ni le naš politični zapornik, ampak tudi naš 
izgnanec. Vendar se je vrnil. Pa ne šele takrat, ko je bila Slovenija osamosvojena in 
bi prišel na varno in toplo demokracijo. Prihajal je že prej in pričenjal spet neoma-
hljivo sodelovati pri ustanavljanju države. Okoli njega in z njim so se širili tokovi 
družbenih sprememb, ki nas bodo nemara res postavili spet na zemljevid Evrope. 
Če se bo tista stavba pod zemljo enkrat vanjo tudi pogreznila. Nadaljevanje njego-
vega družbenega življenja je bolj znano, ni pa tudi postavljeno na pravo mesto. Po-
stal je za nekaj časa profesionalni politik. Bil je klasičen, evropski socialdemokrat, 
z vsemi zgodovinskimi razsežnostmi tega političnega statusa. To ni iz totalitarnih 
sektaških podmladkov ustvarjen strankarski konstrukt, ampak prastaro socialno 
in demokratično politično drevo, s človečanskim humanizmom v koreninah. Tudi 
v tem je bil presežek slovenske politike. Morda je bil prav zato najbolj dobrodošel 
član umetniških in razumniških krogov, ki so se s politiko ukvarjali kakor s kakšno 
vejo kulturne dejavnosti. V teh krogih je bil mnogokrat najbolj sproščen. Ne poza-
bimo, da je nekoč diplomiral tudi iz primerjalne književnosti. Bil je tako kulturni 
presežek slovenske politike.“23

Ivan Štuhec je ob slovesu od Jožeta Pučnika v katoliškem tedniku Družina za-
pisal, da je Pučnik osrednja osebnost slovenskega političnega življenja, brez ka-
tere bi bila današnja Slovenija bistveno drugačna. Postavil ga je ob bok Janezu  
Evangelistu Kreku. 
„Kakor je Krek popeljal Slovence iz monarhistične družbene ureditve v začetke 
slovenskega parlamentarizma, tako je Pučnik s svojo odločnostjo prispeval bistve-
ni delež k temu, da smo se iztrgali iz komunističnega totalitarizma in podivjanih 
nacionalizmov na Balkanu ter postavili temelje spodobni, demokratični slovenski 

22 Aleksander Zorn, Žalna slovesnost za Jožeta Pučnika, Ampak, februar 2003, str. 11. (Povedano v 
Slovenski matici 15. 1. 2003).
23 Prav tam.

državi, ki sedaj suvereno vstopa v svetovne povezave.“24 Štuhec se je ostro obregnil 
ob pritlehnost parlamentarcev, ko so ugibali o žalni seji, dnevu žalovanja in držav-
niškem pogrebu, in se ob tem spomnil cirkusa, ki so ga mediji in politika zganjali 
ob smrti Tita in Kardelja, zanj dveh zaviralcev demokratičnega razvoja slovenske-
ga naroda. Zapisal je, da so se Kučan, Drnovšek in Pahor izvlekli pri zadnjih vratih, 
da pa odsotnost Antona Ropa sama po sebi govori o državniškem formatu takra-
tnega predsednika vlade. V nasprotju s tistimi, ki so opozarjali, da si bodo Pučnika 
zdaj vsi lastili, je Štuhec menil, da si ga ni treba lastiti, saj je ključna osebnost, ki je 
z odločitvijo za plebiscit dobila največje soglasje Slovenk in Slovencev v zgodovi-
ni našega naroda. „Zato je tudi bil in bo ostal moralni prvi predsednik slovenske  
države. Bil bi tudi formalni, če mu tega ne bi preprečila nizkotna propaganda slo-
venskih medijev, ki so v devetdesetih letih skovali mit Milana Kučana in demoni-
zirali Pučnika kot prišleka, Švaba, revanšista, skratka radikalca, zaradi katerega 
bodo upokojenci ostali brez pokojnin, Slovenija pa bo postala dežela revežev, kot 
nam je to vsako jutro po radiu za pozdrav naznanjala Lada Zei.“25

Štuhec si je zastavil vprašanje, zakaj je Pučnik sebe razumel kot ateista, in odgo-
voril, da bi bilo zoper njegovo izjemno avtonomno osebnost, ko bi ga hoteli imeti 
za vernika proti njegovi volji. Njegovo življenje govori o tem, da je bil dosleden 
iskalec resnice, pravice, svobode in ljubezni in „da bo nekega dne zasijala luč svo-
bode njemu in njegovemu narodu, sledil je moralnemu imperativu v sebi. To, kar 
je zmogel Pučnik kot edini resnični slovenski politični oporečnik, ki je izhajal iz 
levičarskih družbenih krogov, to zmorejo samo ljudje, ki so pripravljeni svojemu 
notranjemu glasu (duši) prisluhniti do obisti. Po apostolu Pavlu bodo takšni ljudje 
zveličani v skladu s svojo vestjo, s svojimi spoznanji (Rim 2,14).“26

V Sobotni prilogi Dela je ocenil Jožeta Pučnika, človeka, ki je pospeševal in radi-
kaliziral dogodke, tudi zgodovinar dr. Božo Repe. S Pučnikovo osebnostjo sta po 
njegovem močno povezani dve obdobji sodobne slovenske zgodovine: konec pet-
desetih in prva polovica šestdesetih let in konec osemdesetih in začetek devetde-
setih let. Prvo obdobje je čas Pučnikovega disidentstva, ki mu je prineslo obsodbo 
na devet let strogega zapora in nato prisilno emigracijo. Drugo pa je čas demokra-
tizacije in osamosvojitve Slovenije, v katerem je vodil zmagovito koalicijo Demos. 
Zanj je bil Pučnik v prvem obdobju klasičen disident, katerega usoda je bila enaka 

24 Ivan Štuhec, Metafizični ples duš, Ob slovesu od Jožeta Pučnika, Družina, 2. 2. 2004, str. 19.
25 Prav tam. 
26 Ivan Štuhec, Metafizični ples duš, Ob slovesu od Jožeta Pučnika, Družina, 2. 2. 2004, str. 19.
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usodi kritičnih intelektualcev v vzhodnoevropskih državah. Dolgo so zanj veljale 
besede „v Sloveniji ga nihče ne pogreša“, ki naj bi jih bil po Repetu Edvard Kardelj 
v odgovor izrekel Veljku Rusu. Prva prava vrnitev Pučnika naj bi bila šele njegov 
intervju s kolegom iz Perspektiv Tarasom Kermaunerjem.
Repe tudi piše, da je Milan Kučan s posredovanjem Matjaža Kmecla vabil Pučnika 
nazaj v Zvezo komunistov in mu ponujal sodelovanje, kar pa je Pučnik po premi-
sleku zavrnil. Po Repetu je Pučnik ostal dosleden protikomunist.
Znano dejstvo, da je Pučnik izgubil s Kučanom predsedniško tekmo, je Repe oce-
nil kot trd boj, na katerem je bil Kučan tedaj morda najbliže političnemu porazu 
v vsej svoji karieri, čeprav je Pučnik odkrito priznaval, da „zmage ne izključuje, 
verjetnost zanjo pa je res majhna“.27 Repe je ocenil, da je na vrh Demosa prišel tudi 
zato, ker ni bil zapleten v notranje zdrahe in rivalstva.
„Z jasnimi, premočrtnimi, tudi radikalnimi stališči brez olepševanj stanja je od-
stopal od drugih politikov (obljubljal je celo, da bo po volitvah zahteval kazensko 
odgovornost tistih politikov, ki so podprli Markovićev program). Včasih je bilo sli-
šati, da se obnaša kot slon v trgovini s porcelanom (eden od novinarjev, ki ga je vzel 
v bran, Mirko Lorenci, je zapisal, da tako ravna zato, ker na slovenskih policah ni 
finega kitajskega porcelana, ampak plastika) … Pučnikov radikalizem se je s pre-
vidnostjo in zadržanostjo nekaterih drugih politikov ujel v celoto, ki je bila za Slo-
venijo v tedanjem zgodovinskem trenutku optimalna, enkratna in neponovljiva.“28

Vsekakor po oceni zgodovinarja Pučnik ni bil tipičen slovenski politik, saj je prav 
zaradi svoje drugačnosti odločilno sooblikoval zgodovinske procese na prelomu 
devetdesetih let dvajsetega stoletja.29

Pogoji za „novega Pučnika“

Eno od ključnih vprašanj si je deset let po smrti dr. Jožeta Pučnika zastavila Barba-
ra Brezigar. Vprašala se je namreč, ali je v Sloveniji sploh dobrodošel politik Pučni-
kovega kova. Menila je, da smo v Sloveniji imeli svojega Havla, a tega nismo znali 
izkoristiti ter smo to priložnost za vedno zamudili. „Zdaj ostaja vprašanje, ali bodo 

27 Božo Repe, Človek, ki je pospeševal in radikaliziral dogodke, Sobotna priloga Dela, 14. 1. 2003, str. 6.
28 Prav tam.
29 Prav tam.

v družbi kdaj vzpostavljeni pogoji za novega Pučnika. Samo z ljudmi njegovega 
kova bomo ustvarili družbo, ki bo uspešna,“ je napovedala Barbara Brezigar.30

Brezigarjeva je v volilni kampanji za mesto predsednice Republike Slovenije brez 
dvoma uživala podporo Jožeta Pučnika, ki je imel tudi sam izkušnjo iz predsedni-
ške bitke. Takrat Pučniku ni uspelo premagati Kučana, kot ni uspelo Brezigarjevi 
premagati Drnovška, dveh etabliranih kandidatov t. i. levice. Pučnik je dobil na 
volitvah leta 1990 41,41 % glasov, Kučan pa 58,59 % glasov. Brezigarjeva je dva-
najst let kasneje dobila 43,48 %, Drnovšek pa 56,52 % glasov.
Predsedniške volitve decembra 2002 so bile zadnje večje dejanje, ki ga je Pučnik 
še spremljal doma. Potem je odšel. Ko sem njegovo ženo Christel čez nekaj mese-
cev spraševala, ali je bil njen pokojni mož razočaran zaradi vnovičnega volilnega 
neuspeha kandidatke, ki so jo v SDS tako močno podpirali, je odgovorila: „Opaziti 
je bilo, kot da mu je volja že pošla. To ga je zelo razočaralo. Dobila sem občutek, 
da mu je zmanjkalo poguma. Prvič se je zgodilo, da se je zaprl vase. Tega ni počel 
nikoli prej. Vedno je bil zelo zavzet. Potem sem dobila občutek, da se mu je zdel 
vsak trud zaman. Morda pa je tudi že slutil svoj konec.“31 

30 http://reporter.si/slovenija/%C2%BBpu%C4%8Dnik-je-bil-ogenj-bil-je-taka-energija-da-bi-se-
-stena-lahko-kru%C5%A1ila-od-tega%C2%AB/15788 (vpogled 2. 10. 2013).
31 Korak pred drugimi, 2003, Christel Pučnik.

Jože Pučnik in Barbara Brezigar na večer, ko je Brezigarjeva neuspešno kandidirala za predsednico republi-
ke Slovenije, decembra 2002. (TV DOK)
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II. Kjer je tekla zibelka

Črešnjevec

Na zahodnem robu Dravskega polja leži vas Črešnjevec. Na vzhodu jo objema 
veliko železniško križišče vas Pragersko, na severozahodu pa mestece Slovenska 
Bistrica. S Črešnjevca je Pohorje kot na dlani. Vas je na vrhu hriba in prav na vrhu 
je bila tudi hiša s hišno številko 103, kjer danes živi Iva Pučnik Ozimič s svojo 
družino.
Pred stoletjem je bila na istem mestu hiša s hišno številko 10 in v njej so se Otiliji 
Pučnik (leta 1893 rojeni kot Kotnik) in Ludviku Pučniku (rojenemu leta 1896) v 
župniji Črešnjevec pri Slovenski Bistrici v Dravski banovini, v srezu Maribor desni 
breg, rojevali otroci: Ludvik, Tilčka, Ivan, Stanko, Ludvik in Jože. Trije so umrli 
– prvorojenec Ludvik pri desetih letih, Stanko in še en Ludvik kmalu ob rojstvu. 
Tako so ostali le še Tilčka (roj. 1923), Ivan (roj. 1927) in najmlajši Jože, ki se je 
rodil 9. marca 1932, krstili pa so ga kar po bližnjem svetniku sv. Jožefu, ki goduje 
19. marca.

Otilija in Ludvik Pučnik na poroki leta 1923. (Arhiv Ive Pučnik Ozimič)
Družina Pučnik z najmlajšim Jožetom v ospredju. (Arhiv Ive Pučnik Ozimič)

Oče Ludvik je bil kmet, igralec, pevec in tudi priložnostni vaški politik. 
(Arhiv Gorazda Pučnika)
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Oče Ludvik je kmetoval in bil tudi priložnostni vaški politik. Bil je naročen na 
dnevnik Jutro, ki so si ga sosedje izposojali, večere pa vedno izkoristili za politizi-
ranje. Bil je tudi igralec in pevec v bližnjem Slomškovem domu, ki so ga sezidali 
pred vojno, leta 1937, in je še danes osrednje kulturno pribežališče na Črešnjevcu.
Mama Otilija je v mladosti pisala tudi pesmi in predvsem veliko garala. Zato so 
tudi otroci knjige kar požirali. In bili so nekoliko drugačni, je čez desetletja pri-
povedoval Jože. Pri sosedih so se prepirali, pri Pučnikovih ne, drugi so tepli svoje 
otroke, Ludvik in Otilija ne. Svoje otroke sta pohvalila, kadar so kaj dobro naredili, 
in imela neizmerno vero vanje. Še posebej v najmlajšega Jožeta, potem ko je njegov 
brat pri desetih letih umrl za tetanusom. Takrat je oče tudi odločil, da najstarejši 
sin Ivan ne bo šel v šole – čeprav si je želel biti učitelj –, ampak bo šel najmlajši, sin 
Jože. Njuna sestra Tilčka je takrat hodila že v gimnazijo. Ivan in Jože nista bila 
zgolj krvna sorodnika, ampak tudi prijatelja. Ker je bil Ivan najstarejši, je užival 
popolno zaupanje najmlajšega brata, čeprav je priznaval, da je imel Jože svoje po-
glede na svet ter jih je vztrajno ob vsaki priložnosti tudi uveljavljal.32 Družina je 
bila nacionalno zavedna in med vojno partizanska podpornica.33 Brat Ivan je bil 
spomladi 1944 prisilno mobiliziran v nemško vojsko, od koder pa je pobegnil. Od 
24. decembra 1944 do osvoboditve je bil v NOB, v XIV. diviziji, v Brigadi Mirka 
Bračiča.34 
Vendar je bilo območje, na katerem je Jože odraščal, zaznamovano predvsem s 
temnimi platmi vojnega in povojnega obdobja. Danes vemo, da je v bližini mno-
žično grobišče v Zgornji Bistrici, saj je bilo v dveh protiletalskih zakloniščih v letih 
2001–2002 najdenih 431 žrtev povojnega nasilja. Pogovorom o tem se tudi mladi 
Pučnik ni mogel izogniti. Že kot otrok je poslušal o likvidacijah, pritiskih in o naci-
onalizaciji na vasi.35 „Tako je vse, kar se je po vojni oznanjalo, padalo na rodovitna 
tla. Grozovitosti prvega povojnega leta (likvidacije družin in posameznikov v naj-
bližji okolici, o katerih so odrasli šepetali) so ostale v spominu, niso pa takrat imele 
nobenega ovirajočega vpliva na oblikovanje mojega sveta, ki je postal ob vplivu 
šole in ob čtivu vedno bolj naivno marksističen,“ se je spominjal Jože Pučnik čez 
desetletja.36 

32 Korak pred drugimi, 2003, Ivan Pučnik.
33 Taras Kermauner, Intervju, Pogovor z Jožetom Pučnikom, Nova revija, 1984, mesečnik za kulturo, 
letnik III, št. 21, (v nadaljevanju Kermauner, Pučnik, Nova revija, 1984) str. 2297.
34 SI AS, 1589/IK CK ZKS, teh. enota 3495, Anketni list Okrajnega komiteja KPS Poljčane.
35 Janko Lorenci, Jože Pučnik, Ljubljana, Emonica, 1990 (v nadaljevanju Lorenci, Pučnik), str. 22.
36 Kermauner, Pučnik, Nova revija, 1984, str. 2299.

Po vojni je tako takoj vsrkal novo marksistično vero, katoliško vzgojo in religijo 
pa pozabil.37 Po bratovih spominih je bil Jože že kot otrok zelo samostojen in tudi 
marljiv pri kmečkih opravilih. Imel je izostren občutek za pravičnost, saj je pogo-
sto presojal in razsojal. Kot brata sta zelo dobro shajala. „Včasih je bil že verjetno 
jezen name, ker sem ga komandiral: ,Zdaj to napravi, pa tam pometi, pa to porihtaj 
pri kravah,̒  in podobno. Seveda me je včasih srepo pogledal, pa v glavnem kaj huj-
šega ni bilo.“38 
Jože Pučnik je prvič prestopil šolski prag 1. septembra 1938 na Črešnjevcu, kjer 
je naredil prve štiri razrede in zatem še dve leti nemške šole, nato pa je z izpiti ob 
koncu vojne prestopil v 1. razred nižje gimnazije v Slovenski Bistrici in jo končal 
leta 1948. Bil je dober učenec, šibka točka njegovega uspeha je bilo le petje, kjer si 
je vseskozi prislužil le oceno 3. Tako je na primer prvi razred končal s prav dobrim 
uspehom, saj sta bili poleg petic le dve nižji oceni, in sicer verouk 4 in že omenjeno 
petje 3. V drugem razredu se je trojka pri petju ponovila, štirice pa si je prislužil pri 
računstvu, lepopisu, risanju in oblikoslovju. Verouk je že popravil na pet. Ko se je 

37 Prav tam.
38 Korak pred drugimi, 2003, Ivan Pučnik.

Leta 1948 je Jože Pučnik (v prvi vrsti tretji z desne) končal nižjo gimnazijo v Slovenski Bistrici. 
(Arhiv Ive Pučnik Ozimič)


