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 Gotovo najpomembnejši znak življenjske sposobnosti posameznika kakor  tudi 

skupnosti, ki ji pripada, – pri tem imamo v mislih v prvi vrsti narod – je zavest o samem 

sebi, o lastni istovetnosti, ki se odraža v volji do življenja in ustvarjalnosti, ki je 

najizvirnejši znak življenja. Na ravni posameznika se odrazi kot samouresničitev, na ravni 

naroda predvsem v njegovi kulturi in zgodovinski zakoreninjenosti. Izguba samozavesti je 

bila vedno znak odmiranja, prvi predznak izgube življenjske sile. Zato so nam 

nenaklonjene sile, domačega ali zunanjega izvora, ki so se želele polastiti našega 

naravnega bivanjskega in/ali duhovnega prostora, merile predvsem na našo samozavest, 

ki je na duhovnem področju isto kot imunska sposobnost na biološkem področju. Ko pade 

samozavest, pade ne samo obrambna sposobnost ampak sploh volja do življenja. Narodu 

preti asimilacija, ki je drug izraz za to, da iz živega organizma postane samo hrana za rast 

drugega, sposobnejšega za preživetje. 

 Kolikor smo v svoji zgodovini doživljali  zmage ali poraze, so bili ti vedno posledica 

izgube ali trdoživosti naše samozavesti. Zunanje okoliščine teh zmag in porazov so bile 

vedno šele drugotne in posledica prvih, čeprav se je zgodovinopisje ukvarjalo predvsem s 

slednjimi. 

 Dejansko pa  so bili vsi napadi na naše narodno bivanje vseskozi usmerjeni na 

izgubo in uničenje naše narodne samozavesti. Ko se je prvotna pozitivna nacionalna 

samozavest pri naših velikih sosedih, ki so nas v tem  pogledu časovno  prehitevali, iz vrste 

pozneje nastalih negativnih okoliščin spreminjala v nacionalni šovinizem, so nam predvsem 

dokazovali, da smo nezgodovinski narod, ki nima sploh možnosti, da bi se dvignil na 

njihovo raven, da nima svoje kulture – in kolikor jo vendarle moramo priznati, je kvečjemu 

samo posledica in prelivanje njihovih kulturnih dosežkov na našo kulturno puščavo. Torej 

ne samo, da nismo sposobni svojega lastnega narodnega življenja. Sploh nimamo pravice 

do njega. Naša usoda je kvečjemu v tem, da smo kot gnoj za rast drugih velikih, 

zgodovinskih kulturnih narodov. V to so nas prepričevali  ne samo njihovi nacionalistični 

prenapeteži ampak celo preroki mednarodne vzajemnosti in internacionalizma kot sta bila 

Marx in Engels.  

 To prepričevanje seveda, v povezavi z nekaterimi drugimi, za nas neugodnimi  

okoliščinami, ni uspelo;  kljub vsemu pa ni ostalo brez hudih posledic. Naša samozavest in 

zato tudi pripravljenost za lastno državnost ob vrsti zgodovinskih prelomnic v zadnjih 

dveh stoletjih, predvsem neposredno po obeh svetovnih vojskah, ni bila dorasla 

priložnostim, ki so se ponujale. Na lastno, samostojno državo nismo upali niti 

pomisliti.Vedno smo se vrnili na stari vzorec: biti del druge države. Pa celo ko smo na 

pragu svoje državnosti  v svoji narodni samozavesti večinsko dozoreli in se odločili za 

lastno državo, nam ni pretila največja nevarnost samo s  strani jugoamade,  ampak tudi iz 

primanjkljaja narodne samozavesti: še vedno se je sem in tja prikradel zli duh, češ ne 

igrajmo se z usodo naroda, saj vendar nismo sposobni za lastno državo. 



 Danes ima ta »prastrah« drugačne oblike in drugačne razsežnosti. Je pa še vedno  

živ. Na eni strani se kaže v nezaupanju, da bi kot majhen narod mogli preživeti in ohraniti 

svojo narodno samobitnost v okoliščinah, ko znova postajamo, – čeprav kot narod s svojo 

državo, – vendarle manjšina v novi veliki Evropi,  in celo, kar je celo še veliko nevarnejše, 

ob porajanju novega nacionalnega defetizma (à la Dežman v drugi polovici 19. stol.). Izziv, 

ki je posebno za mladino pereč: Ali ima sploh smisel biti Slovenec, ali je bolje biti kar 

neposredno Evropejec, ki naj bi se mu odpirale nove velike možnosti kariere v velikih 

svetovnih središčih, političnih, znanstvenih, poslovnih itd.  

   Neprestano slišimo, in v veliki meri tudi tako dojemamo, da živimo v povsem 

novih okoliščinah, ki terjajo povsem nove odgovore. Tudi res je tako. Vendar, če 

analiziramo okoliščine preteklih in sedanjih izzivov, prihajamo do spoznanja, da je v vseh 

kljub različnosti, vendarle nekaj enakega, in to najpomembnejšega. Vedno se je sicer zdelo, 

da stojimo pred nečem, kar nas po razsežnostih bistveno presega, in da je zato morda 

najbolj pametno, da ponižno sklonimo glavo in se prilagodimo tujim zahtevam. A je bilo 

vedno odločilno, da smo ohranili zaupanje vase. In ker in kolikor smo ga ohranili, smo tudi 

ostali. Danes pa ni več samo vprašanje ali ostati ali ne, ampak gre za bistveno več: da smo v 

novih evropskih okoliščinah tudi neposredno soustvarjalni. Novi Evropi se ne samo 

prilagajamo ampak jo tudi sooblikujemo. Zgodba o narodu hlapcev je preteklost. Danes 

ostajamo samo, kolikor smo dejavni. 

 Evropa je namreč predvsem in v prvi vrsti kulturni pojem. Evropa je to, kar je, po 

svoji in zaradi svoje kulture. Evropska kultura pa je kot pojem sinteza prispevkov vseh 

evropskih nacionalnih kultur. Sleherni narod je ustvarjal svojo nacionalno kulturo in šele 

prek tega prihajamo do pojma evropske kulture. V tem sklopu pa ima tudi slovenska 

povsem enakopravno mesto z vsemi drugimi, saj gre tu za kakovost, ne za številčnost. 

 V takem razumevanju vsega našega nacionalnega dogajanja, v preteklosti kot ob  

usmerjenosti v bodočnost, šele lahko dojamemo  pomen Rastoče knjige. Rastoča knjiga je 

simbol za našo narodno istovetnost, ki je rasla iz naše kulture, je tisti temelj, na katerem smo 

se oblikovali kot soustvarjalec evropske kulture, na kateri in zaradi katere smo bili sposobni 

preživeti in na katerega z vso samozavestjo lahko opiramo zaupanje v bodočnost.  

Izraz Rastoča knjiga sam po sebi izraža naš ponos na preteklost ter pogum in zaupanje 

v  bodočnost. 

 

 


