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IZVLEČEK
Pojmovanje revolucije v partizanskih dnevnikih Edvarda Kocbeka
Diplomsko delo poskuša osvetliti vprašanje, kako je v svojih dnevnikih, ki jih je med drugo
svetovno vojno pisal v partizanih, revolucijo pojmoval pesnik, pisatelj in publicist,
predstavnik krščansko-socialistične skupine v Izvršnem odboru Osvobodilne fronte
slovenskega naroda Edvard Kocbek (1904–1981). V tem kontekstu je posebna pozornost
namenjena vprašanju, ali so stališča o revoluciji, kakor jih najdemo zapisana v Kocbekovih
knjižno izdanih partizanskih dnevnikih, vnazajšnja projekcija pisca, ki se je v povojnem
obdobju znašel v opoziciji do oblasti Komunistične partije Slovenije, ali razmeroma zvest
zapis njegovih stališč med samo drugo svetovno vojno. Avtor sicer izhaja iz predpostavke, da
je Kocbek svoje pojmovanje radikalne družbene in osebne preobrazbe, ki ga v dnevnikih
označuje z besedno zvezo »slovenska revolucija«, zasnoval že v predvojnem obdobju, v času
splošne evropske duhovne, politične in gospodarske krize, ko se je v slovenskem javnem
življenju uveljavil kot eden vodilnih javnih intelektualcev na katoliški levici. Obenem avtor
zagovarja stališče, da je Kocbekovo pojmovanje revolucije bistveno dopolnila izkušnja
okupacije Slovenije in odločitev znatnega dela Slovenk in Slovencev za oborožen upor.
Diplomsko delo sklepa prikaz ključnih elementov, ki določajo horizont pomenjanja slovenske
revolucije. Po avtorjevem mnenju so to: vzajemno dopolnjevanje marksistične teorije in
prakse ter krščanske ljubezni; angažirani posameznik kot edini legitimni nosilec
revolucijskega procesa; ekstatično osvobajanje posameznika od družbenih avtoritet ter
slepega avtomatizma vsakdanjega malomeščanskega življenja; zavest o nemožnosti katerekoli
revolucije, da bi končnoveljavno razrešila vsa protislovja človeka kot duhovnega in
socialnega bitja.
Ključne besede: Edvard Kocbek, dnevnik, krščanski socializem, slovenska revolucija

ABSTRACT
Undergraduate thesis attempts to illuminate the question of the conception of revolution as
outlined in the personal war-time journals of Edvard Kocbek (1904–1981), a renowned poet,
writer, publicist and the representative of Christian socialists in the Executive Committee of
the Liberation Front of the Slovene Nation. In this context special examination is given to the
question of whether or not Kocbek’s views on revolution, as we can discern them from the
published books, were substantially modified after the conclusion of the war, when Kocbek
found himself in opposition to communist authorities. The author has based his examination
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of Kocbek’s “Slovene revolution”, a process of radical personal and social metamorphosis, on
the assumption that many aspects of this idea were already conceptualized by Kocbek in the
interwar period of great pan-European spiritual, political and economic crisis, when Kocbek
himself became widely regarded as one of the leading public intellectuals on the Slovene
catholic left. The author further argues that Kocbek’s conceptualization of revolution was
substantially emended by the experience of occupation and the subsequent decision of many
Slovenes to take up arms against the occupying forces. The undergraduate thesis is concluded
by a review of the key elements that define the horizon of meaning of Kocbek’s Slovene
revolution. In author’s opinion these are: mutual intertwining of Marxist theory and practice
and the concept of Christian love; an actively engaged individual as the only legitimate carrier
of the revolutionary process; an ecstatic liberation of the individual from the numbing powers
of socio-political authority and blind automatism of everyday petit-bourgeois existence; a
clear understanding that no single one revolution can everlastingly resolve all the problems of
the human being as a spiritual and social creature.
Key words: Edvard Kocbek, personal journal, Christian socialism, Slovene revolution
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1. UVOD
1.1 Kocbekova partizanska dnevnika kot zgodovinski vir
Edvard Kocbek je po lastnem pričevanju pričel redno pisati dnevnik leta 1931 (cf.:
Kocbek, 2000, 635), s pisanjem pa je nadaljeval tudi po umiku v ilegalo februarja 1942 (cf.:
Kocbek, 1996, 603). To se ni spremenilo niti z njegovim odhodom v partizane oziroma na
osvobojeno ozemlje na Dolenjskem maja 1942. Še več: prav v tem času se mu je dnevniško
pisanje, kot pojasnjuje v spremni besedi k Listini, razširilo »v splošno obliko radovednosti,
zanesenosti, kritičnosti in stvariteljskega snovanja« (Kocbek, 2000, 636). Seveda pa ti
dnevniški zapiski takrat še niso imeli podobe, kakršno razbiramo v Tovarišiji, izdani leta
1949, oziroma Listini, ki je luč sveta v knjižni obliki ugledala leta 1967. V partizanih je
namreč Kocbek svoja neposredna dnevniška pisanja vodil v treh vzporednih zvezkih: »V
enem zvezku se mi je nabirala zunanja kronologija, v drugem koncepti pisem, člankov, analiz
in raznih dognanj, v tretjem pa različna razpoloženja, lirični in prozni osnutki ter esejistični
zarisi« (Kocbek, 2000, 636). Kdaj natanko se je Kocbeku porodila zamisel, da bi gradivo,
zbrano v teh zvezkih, pripravil za knjižno objavo, sicer ni docela jasno, a če je verjeti
pričevanju pisatelja Jožeta Javorška, je že od leta 1937, ko je bral Dnevnik brezposelnega
intelektualca Denisa de Rougemonta, Kocbek svoje dnevniške zapiske izpisoval z mislijo na
njihovo literarno, estetsko dimenzijo oziroma objavljivost (cf.: Javoršek, 1980, 358). V
avtobiografskem predavanju Kdo sem?, ki ga je imel aprila 1965 v Trstu, pa je Kocbek
dnevniško prozo označil kot »posebno živo zvrst umetniškega pričevanja« (Kocbek, 1989,
325), saj se v njej »mnogo svobodneje kot kjerkoli drugje spajata racionalna in iracionalna
komponenta, dokument in vizija, življenjski položaj in intuitivno preraščanje zgodovinskega
ter zemljepisnega položaja« (Kocbek, 1989, 325).
Kocbekovi

dnevniki

so

torej

načrtno

literarizirani,

faktografijo

oziroma

dokumentarizem spreminjajo, kot ugotavlja Andrej Inkret, v poezijo (cf.: Inkret, 1996, 720),
kljub temu pa veljajo za eno najtehtnejših pričevanj o slovenskem partizanstvu. V geselskem
članku, ki sta ga o Kocbeku za Enciklopedijo Slovenije napisala Inkret in Janko Prunk, tako
lahko beremo, da sta Tovarišija in Listina »[p]o splošni sodbi […] najbolj avtentični in
celoviti pričevanji o slov. NOB in njenem vodstvu« (Enciklopedija Slovenije 5, 1991, 173).
Pet let pozneje pa Inkret v vlogi urednika Kocbekovega zbranega dela še ugotavlja, da
Tovarišija predstavlja »pomemben, pogosto celo edini neposredni vir za marsikateri
zgodovinski dogodek tistih mesecev« (Inkret, 1996, 721). In vendar ob tem velja opozoriti, da
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se primarni zapiski, na podlagi katerih je Kocbek navsezadnje oblikoval Tovarišijo in Listino,
v avtorjevi zapuščini niso ohranili (cf.: Inkret, 2000, 717). Vse to pa seveda pomeni, da ni
mogoče dovolj zanesljivo rekonstruirati pisateljskih strategij, ki jih je Kocbek uporabljal, ko
je svoje partizanske dnevnike pripravljal za objavo.
Še več: če je soditi že samo po razlikah med posameznimi izdajami Tovarišije,
posebej med prvo iz leta 1949 in tretjo iz leta 1972 (cf.: Grdina, 2005, 186), je Kocbek svoje
pričevanje o partizanstvu vseskozi – in vedno znova – ubesedoval skozi prizmo vnazajšnjega
pogleda, na katerega optiko so, smemo domnevati, v dobršni meri vplivale vsakokratne
splošne družbene okoliščine pa tudi nove in nove osebne izkušnje ter spoznanja povojnega
obdobja. Tu, seveda, mislim predvsem na politični pogrom, ki ga je ob izidu novelistične
zbirke Strah in pogum nad nekdanjim zaveznikom slovenska oblast inscenirala pozimi 1951–
1952, spregledati pa najbrž ne gre niti svobodnejšega ali, nemara natančneje rečeno, bolj
permisivnega javnega diskurza, ki ga je v drugi polovici šestdesetih let 20. stoletja dopustilo
tedaj vladajoče liberalno krilo Komunistične partije Slovenije (KPS).
Sicer se je Kocbek sam vsega tega jasno zavedal, svoj pristop k oblikovanju
zgodovinskega oziroma spominskega gradiva pa je v predgovoru k prvi izdaji Listine pojasnil
oziroma utemeljil takole: »Zgodovina namreč ni preteklost, temveč spoznanje, ki ga imamo o
njej. Zgodovina je pogled sedanjosti na preteklost in njena usmerjenost v prihodnost«
(Kocbek, 2000, 637–638). Tudi zato, bodi že tu povedano, obstajajo med problemskimi
poudarki ter slogom obeh objavljenih dnevniških knjig precejšnje razlike. Če je namreč, kakor
piše Inkret v opombah k sedmi knjigi Kocbekovega Zbranega dela, v prvem dnevniku zlahka
razpoznati Kocbekovo »ekstatično identiteto« (Inkret, 2000, 716) z narodnoosvobodilnim
bojem, s »tovarišijo« torej, ki je zasnovala »upor in revolucijo« (Inkret, 2000, 716), je drugi
dnevnik prežet s »pritajenim, toda očitno prevladujočim kritičnim razpoloženjem« (Inkret,
2000, 716) ter z »občutkom neke razočarane nemoči spričo dejstva, da se stvari razvijajo
vedno bolj v nasprotju s prvotno zamislijo« (Inkret, 2000, 716).
Glede na povedano, se najbrž postavlja vprašanje, na kakšen način potem sploh
razumeti sodbo, ki jo o Tovarišiji in Listini podaja zgornji navedek iz Enciklopedije Slovenije,
ko pa bi tradicionalna metodološka analiza Kocbekovi dnevniški knjigi kot zgodovinska vira
bržkone hitro osvetlila v razmeroma negativni luči. Od kod pravzaprav izvira presežna
vrednost Tovarišije in Listine za preučevanje zgodovine slovenskega partizanstva nasploh in
Kocbekove vloge v njem posebej, ko pa besedili očitno ne ustrezata standardom strogo
pozitivističnega zgodovinopisja, ki v avtobiografskih besedilih pač prepoznava »resno oviro
za pisanje objektivne zgodovine« (Verginella, 2011, 95), saj naj bi vsakršna, s subjektivnostjo
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zaznamovana pričevanja »veljala za nezanesljiva in zato tudi zgodovinopisno manj
uporabna« (Verginella, 2011, 95)? – Odgovor na to vprašanje je slej ko prej dvosmiseln.
Po eni strani tako ne gre spregledati, da je evropsko zgodovinopisje v svojih vrhovih
že pred drugo svetovno vojno začelo kritično prevpraševati tradicionalno delitev virov na
primarne, kamor se je uvrščalo zlasti tiste dokumente, ki so jih »oblikovale institucije in
pravne osebe« (Verginella, 2011, 95), ter sekundarne, nastanku katerih so botrovale predvsem
»intimne potrebe posameznikov in posameznic« (Verginella, 2011, 95) in se zato, kot, na
primer, pojasnjuje Bogo Grafenauer, z vidika historiografa kaj lahko kažejo kot pristranski
»zaradi svoje nepopolnosti, zaradi tega, česar ne povedo, pa tudi zaradi presojanja dogodkov
po preozkih stališčih osebnega doživetja« (Grafenauer, 1960, 397–398). To stališče je, kot
rečeno, v drugi polovici dvajsetega stoletja zlagoma izgubljalo veljavo. Pokazalo se je
namreč, da je za zgodovinarja neprecenljivega pomena prav »vsaka sled človekove prisotnosti
in ravnanja« (Verginella, 2011, 96). Zato danes uporaba pisem, dnevnikov, spominov in
drugega avtobiografskega gradiva v kontekstu historiografskih raziskav »sama po sebi ni
problematična in tudi njegova pristranost ni ovira za zgodovinopisno rabo. Problem torej ni v
izvoru avtobiografskega vira, ki lahko prispeva k popolnejši osvetlitvi in analizi posameznih
zgodovinskih dejstev, temveč v zgodovinarjevem pristopu oziroma v vprašanjih, ki mu jih zna
postaviti« (Verginella, 2011, 97).
No, po drugi plati pa Kocbek sam nikoli ne taji, da so njegovi partizanski dnevniki
izrazito subjektivno obeleženi. Bralcem v tem smislu večkrat sugerira – tako, denimo, že v
uvodnem zapisu k Tovarišiji –, da je v kontekstu njegovih partizanskih dnevnikov bolj kakor
striktno dokumentaristična dimenzija pomembna njuna pričevanjska razsežnost, ki jo leta
1949 razume kot »voljo slabotnega človeka, da nam približuje in razodeva človečnost v
njenih različnih obrazih« (Kocbek, 1996, 11). To, priznajmo, nekoliko splošno formulacijo
pozneje še precizira; nemara najdoločneje v Listini, ko zapiše: »Zgodovinarji bodo zbrali vse,
kar bodo našli ostankov in kar se dá izraziti s številkami in s stvarnimi merami, določali bodo
razmerja in tehtali prestiže, popisali bodo še tako prepričljivo zunanje dogajanje, slavili
junaštva in politično bistrino, določali ofenzive, taktiko in strategijo, obnavljali anekdote in
ugibali o datumih, vendar ne bo nihče več zmogel potrebe po odkrivanju naših duševnosti,
tesnob in radosti, kajti nihče ne bo v vsem obsegu zaslutil spontanega, odkrivateljskega in
stvariteljskega, grozljivega in bogatega značaja dogodkov in njihovega bistva« (Kocbek,
2000, 30). Navedeni odlomek jasno potrjuje, da je (najpozneje) maja 1943 Kocbeka že
preganjal strah, da (povojno) znanstveno zgodovinopisje s svojo (pozitivistično) metodo, s
svojimi postopki in pristopi ne bo moglo ujeti in posredovati neke ključne dimenzije
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slovenskega partizanstva: individualnih socialnih in psiholoških okoliščin pa tudi moralnoetičnih premišljevanj, ki so pomemben del Slovenk in Slovencev vodili pri njihovem
približevanju platformi Osvobodilne fronte slovenskega naroda (OF) oziroma pri njihovi
odločitvi za narodnoosvobodilni boj.

1.2 Opredelitev ciljev diplomskega dela
Da je bila ta odločitev vse prej kot samoumevna, zgovorno priča že kompleksno
vprašanje kolaboracije in državljanske vojne. Seveda pa si Kocbek ob pisanju svojih
partizanskih dnevnikov ne zastavlja naloge govoriti v imenu slehernega udeleženca
narodnoosvobodilnega boja, temveč, prav nasprotno, pričevati predvsem o svojem lastnem
angažmaju, ki ga je v predavanju Kdo sem, ko se je na medvojne dogodke lahko oziral že s
skoraj četrtstoletne oddaljenosti, označil kot »totalni prelom s preteklim življenjem« (Kocbek,
1989, 316), k čemur je še dodal, da je bil ta prelom pri njem »nemara drznejši in globlji kot
pri drugih kristjanih in komunistih« (Kocbek, 1989, 316). In prav subjektivna razsežnost
Kocbekovega angažmaja, kakor jo lahko razberemo iz obeh dnevnikov, bo tudi predmet
pričujočega diplomskega dela. Poskusili bomo namreč odgovoriti na vprašanje, kako je avtor
Tovarišije in Listine pred samim seboj (in svojim bralskim občestvom) opredelil smisel in
smoter svoje pridružitve Osvobodilni fronti, da je svoji odločitvi za narodnoosvobodilni boj
ostajal zvest tudi v povojnih letih in desetletjih, ko je komunistična partija njegovo zvestobo
zavrgla in izdala? V tem smislu nas bo zanimalo, kako je Kocbek – po eni strani – razumeval
ključna idejna vodila ter konkretne, politično-operativne prijeme, ki naj bi pomagali pri
doseganju slovenske »nacionalne in socialne osvoboditve izpod največjih imperializmov«
(Kocbek, 1996, 639) kot končnega cilja narodnoosvobodilnega napora in – po drugi plati –
kako si je navsezadnje predstavljal življenje posameznic in posameznikov v tako osvobojeni
slovenski družbi. Še drugače rečeno: spraševali se bomo, kako je Edvard Kocbek pravzaprav
pojmoval narodnoosvobodilni boj in kako se je (če se, seveda, sploh je) to pojmovanje
spreminjalo med majem 1942 in novembrom 1943, v času torej, ki ga kronološko zajemata
oba njegova partizanska dnevnika.
Ob tem pa najbrž ne bo odveč, če že na tem mestu povem, česa to pisanje ne bo
jemalo pod drobnogled. Razmerja v slovenskem politično-ideološkem prostoru so se sicer
vsaj od konca devetnajstega stoletja, se pravi od konca slogaštva ter Mahničevega ločevanja
duhov naprej, strukturirala izrazito izključevalno-antagonistično (cf.: Kocbek, 1987, 224),
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toda Kocbekova zasebna razmišljanja in javno delovanje se tik pred začetkom druge svetovne
vojne vendarle kažejo kot nezvedljiva na temeljno dihotomno ideološko strukturiranost
slovenskega narodnega občestva (cf.: Kocbek, 1980, str. 57–60). V tem smislu Gorazd
Kocijančič celo ugotavlja, da je bil Kocbek, kolikor si je prizadeval krmariti »med Scilo
marksistično-ateističnega […] prevratniškega patosa ter togim katolicizmom svojega časa«
(Kocijančič, 2004, 185), na predvečer svetovnega spopada pravzaprav pobudnik nekakšne
»tretje poti« (Kocijančič, 2004, 185). Sorodno misel v spremni študiji k prvemu zvezku
Kocbekovih Osvobodilnih spisov izraža tudi Peter Kovačič–Peršin, ko zapiše, da je Kocbek v
svojih medvojnih neumetniških spisih in člankih obe »ekskluzivni sili slovenske revolucije,
totalitarno in protirevolucionarno, [...] okarakteriziral dobesedno kot klerikalizem na desnici
in levici in ju s tem bistvogledno izenačil ter zavrnil« (Kovačič–Peršin, 1991, 462). Nemara
prav zato Kocbekovo partizanstvo v celoti – pri tem mislim tako na premisleke, ki so ga vodili
v Osvobodilno fronto, na poteze, ki jih je kot član Izvršnega odbora Osvobodilne fronte (IO
OF) povlekel sam, kakor na stališča, ki jih je (javno ali zasebno) zavzemal do dogodkov
oziroma procesov, ki so potekali v širokem kontekstu narodnoosvobodilnega boja –
predstavlja eno izmed tistih poglavij naše zgodovine, ki še danes burijo duhove, se pravi,
sprožajo učinke ideološke diferenciacije ter, v manjši meri, politične mobilizacije med
Slovenci.
Eden bolj indikativnih tovrstnih primerov je bržkone javna polemika, ki so jo sprožile
ocene Tineta Hribarja v knjigi Ena je groza, še zlasti njegovi komentarji h Kocbekovim
dnevniškim zapiskom, ki so nastajali leta 1975 v mučnem obdobju režimskega pritiska po
intervjuju za Zaliv in v katerih naj bi se Kocbek docela odpovedal svojemu partizanstvu (cf.:
Hribar, 2010, 152–158, posebej 154). Ob tem se zdi, da razpravljavce vsaj toliko kot
vprašanje, kaj je Kocbek dejansko storil v partizanih oziroma pozneje, vznemirja vprašanje,
kaj bi bil moral storiti. Naj bi, denimo, bil spregovoril o poboju domobrancev že pred letom
1975? Naj bi o tej temi sploh nikoli ne spregovoril? Je bila, ultimativno rečeno, njegova
odločitev za vstop med partizane, se pravi v narodnoosvobodilno in hkrati družbenorevolucionarno gibanje, pravilna ali ne?
Tovrstna premišljevanja seveda niso nepertinentna, toliko bolj če pomislimo na zgoraj
omenjeno Kocbekovo stališče, da je zgodovina predvsem »pogled sedanjosti na preteklost«
(Kocbek, 2000, 637–638), vendar jih v pričujoči nalogi ne bom odpiral. To sicer ne pomeni,
da brez pridržkov pristajam na Kocbekov ogorčen vzklik v Listini, da nima nihče, ki sedi »v
mehkem naslanjaču v Ljubljani« (Kocbek, 2000, 210), pravice, da bi pretehtaval njegovo
odločitev, toda diplomsko delo že per definitionem ni prostor, kjer bi se smel razmahniti
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vrednotenjsko zainteresiran diskurz. Poleg tega pa dejstvo, da relativno številni razpravljavci
Kocbeka pretresajo z mislijo, da bi ob njem in prek njega oblikovali svoje poglede na
slovensko preteklost oziroma recepte za njeno prihodnost, terja metodološki pristop, ki bi,
kolikor je mogoče, zmanjšal možnost, da bi se v metežu pogosto tudi nasprotujočih si
interpretacij izgubila Kocbekova lastna misel. Zato sem sklenil lotiti se svojega predmeta
naslanjajoč se predvsem na oba temeljna vira, se pravi, na Kocbekovo dnevniško pisanje v
Tovarišiji in Listini. V precejšnjo pomoč mi je bila tudi njegova predvojna publicistika, saj se
tu kar najbolj nazorno razkriva proces razvijanja njegove politične misli. Poleg tega sem si
pomagal še s Kocbekovimi predvojnimi dnevniškimi zapiski, ki v marsičem pomembno
dopolnjujejo podobo, ki jo je njihov avtor kazal v javnosti.
Nazadnje še beseda o piscu teh vrstic; najbrž je razumljivo, da sem imel v času
raziskovanja in pisanja tudi sam (svetovnonazorska) stališča, ki so (če že ne določala pa vsaj)
pigmentirala moje zanimanje za problematiko Kocbekovega razumevanja partizanstva,
vzrokov zanj pa tudi njegovih metod in ciljev, vendar sem si po najboljših močeh prizadeval
brati in pisati netendenciozno, se pravi, tako v pazljivem motrenju svojih ideoloških izhodišč
kakor brez misli na »uporabnost« pričujoče naloge v slovenskem kontekstu tu in zdaj.

2. KRŠČANSKI SOCIALIZEM
2.1 Edvard Kocbek med revolucionarno levico in reakcionarno desnico
Z iskanjem poti med, s Kocijančičem rečeno, Scilo revolucionarno angažirane levice,
ki je svoj navdih ter praktični zgled iskala v Oktobru, in Karibdo ne le antikomunističnega,
temveč tudi avtoritarnega, družbeno izrazito reakcionarnega katolištva (cf.: Kocijančič, 2004,
185), je Kocbek v slovenskem kontekstu obveljal za zaupanja nevrednega, morda celo
nevarnega človeka. V Tovarišiji, denimo, takole povzema očitke in grožnje, ki so jih proti
njemu usmerili na katoliški desnici: »Imeli so me za razbijača organizacij, za heretika, za
anarhista, za vžigalno vrvico komunizma, za človeka, ki mu je treba čim prej zaviti vrat.«
(Kocbek, 1996, 151–152). Povod tovrstnim diskvalifikacijam je bil zlasti Kocbekov esej
Premišljevanje o Španiji, objavljen v prvi številki 50. letnika revije Dom in svet (2. april
1937), v katerem je razpravljal o španski državljanski vojni in se, četudi je jasno zavrnil
republikansko-levičarsko nasilje nad Cerkvijo, vendarle odločno opredelil za republiko, pri
čemer je posebej ostro obsodil instrumentalizacijo krščanstva za potrebe ideološkega
(samo)opravičevanja frankističnih upornikov. Dokaj hitro, že konec aprila in maja 1937, so se
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nanj – sicer z nepodpisanimi besedili – kritično, celo ogorčeno odzvali v dveh konservativnih
katoliških publikacijah, v Straži v viharju ter v listu Mi mladi borci, sredi junija istega leta so
Premišljevanje o Španiji v močno polemičen, čeprav bržčas nekoliko tehtneje argumentiran
precep vzeli v dnevniku Slovenec (članek Španija v »Domu in svetu« pa globlji pogledi prav
tako ni bil podpisan; Prunk /cf.: Prunk, 1977, 160/ domneva, da je bil njegov avtor Lambert
Ehrlich, v opombah v zborniku Kriza revije »Dom in svet« leta 1937 /cf.: Dolgan, 2001, 241/
pa Ana Koblar Horetzky kot najverjetnejšega avtorja navaja Ivana Ahčina), no, navsezadnje
pa je avgusta v Ljubljanskem škofijskem listu Gregorij Rožman zapisal, da je del
Kocbekovega članka – šlo je predvsem za stavek: »Vse herezije in odpadi so bili navadno
očita dejanja, duhovno junaštvo prepričanih ljudi, ki se po svoji vesti odločajo za večjo in
boljšo resnico« (Kocbek, 1989, 45) – »popolnoma zmoten« in da »nasprotuje stališču in
nauku katoliške Cerkve« (Rožman, 2001, 279). Epilog vsega tega je, seveda, dobro znan:
konec septembra 1937 so uredniki revije, France Koblar, France Stele in France Vodnik,
odstopili; izdajanje Doma in sveta je za dalj časa zastalo; proti koncu leta 1937 so napredni
katoliški študentje, ogorčeni zaradi napadov katoliških konservativcev na Kocbeka, ustanovili
svoj lasten klub, Zarjo, in jo »spremenili v svojo trdnjavo« (Prunk, 1977, 161); Kocbek sam
pa je navsezadnje zapustil široki dežnik Doma in sveta in v januarju 1938 začel izdajati svojo,
»od (para)cerkvenih struktur« (Inkret, 2011, 107) duhovno in materialno neodvisno revijo,
Dejanje, mesečnik za gospodarstvo, kulturo in politiko. Skratka: procesi ideološke
diferenciacije ob vprašanju, kakšen odnos zavzeti do fašizma, so se med slovenskimi
katoličani prav po Kocbekovi zaslugi nezadržno pospešili.
O nezaupanju, tudi sovražnosti, ki ju je, na drugi strani, do Kocbeka gojila partija,
zgovorno priča niz njenih odločitev in potez, začenši s praktičnim omejevanjem prostora
njegovega političnega delovanja med vojno. Ob začetku okupacije so vodilni komunisti sicer
prizadevno iskali stik s Kocbekom, ga vztrajno vabili k sodelovanju, dokler ni 28. julija 1941
resnično pristopil k Osvobodilni fronti in postal »individualni 'stalni delegat' v njenem
plenumu« (Inkret, 2011, 132), mesec dni pozneje pa skupaj s Tonetom Fajfarjem tudi uradni
predstavnik krščansko-socialistične skupine v delovnem svetu Fronte, se pravi v tedaj
najvišjem političnem organu osvobodilne organizacije. Toda že v Tovarišiji potem ne manjka
mest, ki kažejo, kako so Edvard Kardelj, Boris Kidrič in drugi komunistični člani
narodnoosvobodilnega vodstva poskušali bolj ali manj diskretno omejiti njegove neposredne
stike tako s krščansko-socialističnimi aktivisti kakor z navadnimi borci v partizanskih
odredih, zaradi česar se Kocbek navsezadnje ni počutil le neobveščenega in odrinjenega »na
rob dogajanja« (Kocbek, 1996, 305), ampak celo ujetnika, ki bi raje sprejel »mraz in lakoto in
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boje pri ne vem kakšni četi na Slovenskem kakor ta politični konklave« (Kocbek, 1996, 371),
v katerem je moral kot član IO OF sodelovati. Ti procesi postopnega omejevanja njegove
dejanske politične moči, o katerih začenja med vrsticami svojega dnevnika poročati nekako
od jeseni 1942 naprej, so postali precej očitni že s sprejetjem Dolomitske izjave februarja
1943 in potem še z zborovanjem aktivistov OF na Pugledu aprila istega leta (cf.: Kocbek,
1996, 527–531). V tem smislu je zgovorno dogajanje maja 1943, ko so do Kocbeka dospele
novice, da »partijski hegemoni« (Kocbek, 2000, 81) pugleško izjavo izrabljajo za
sistematično marginalizacijo nekdanjih krščansko-socialističnih aktivistov. Zato je hotel sam
oditi na teren, da bi razčistil nastali položaj, a je vodstvo OF sklenilo drugače – poslali so
druge ljudi. No, delovna prerazporeditev na položaj poverjenika za prosveto v Narodnem
komiteju za osvoboditev Jugoslavije (cf.: Kocbek, 2000, 532 in Kocbek, 2000, 624), zaradi
katere je moral po koncu drugega zasedanja Antifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije (Avnoj) v Jajcu vse do konca vojne ostati zunaj Slovenije, pa je Kocbekovo
marginalizacijo dokončno zapečatila: »V Slovenijo sem se smel vrniti šele leta 1946, po dveh
letih in pol. Takrat, ko so si tovariši uredili Slovenijo po svoje« (Kocbek, 1989, 307). Pri tem,
seveda, velja še opozoriti, da je bil Kocbek že od leta 1944 (cf.: Omerza, 2010, 39) predmet
sistematičnega in obsežnega nadzora varnostno-obveščevalnih služb, nadzora, ki je trajal vse
do njegove smrti leta 1981.

2.2 Oris zgodovine krščansko-socialističnega gibanja v Evropi
Podoba je torej, kakor da je bil Kocbek povsem unikaten protagonist slovenske
zgodovine med obema vojnama, globoko originalen in neodvisen javni intelektualec, ki mu v
letih pred izbruhom druge svetovne vojne preprosto ni bilo enakega. Taka sodba ni scela
neutemeljena, vendar slej ko prej izrašča iz luknjičavosti kolektivnega zgodovinskega
spomina. Če namreč na Kocbeka in njegov položaj znotraj naše ideološke oziroma
svetovnonazorske krajine pogledamo že v širšem slovenskem, še posebej pa v splošnem
evropskem kontekstu, tedaj vendarle vidimo, da so se v medvojnih letih razmeroma številni
katoliški intelektualci zadolžili s primerljivim idejnim projektom – krščanskim socializmom.
V tem smislu nemški protestantski teolog Paul Tillich kmalu po drugi svetovni vojni piše:
»Pri razlagi zgodovine išče krščanski socializem neko vmesno pot, ki ne bi vodila niti v
tostransko utopijo niti v neživljenjsko, svetu tujo onstranskost. To pomeni za čas po prvi
svetovni vojni pot, ki ne sledi niti politično revolucionarnemu socializmu niti konservativnim
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cerkvenim doktrinam, temveč zagovarja idejo, da je treba določene socialne zahteve v
določenem položaju postavljati in reševati s stališča večnostnih vrednot. Z ozirom na človekov
položaj v meščanski družbi vidi krščanski socializem, enako kakor Marx in eksistencialisti 19.
stoletja, v avtomatiziranem procesu družbene produkcije in potrošnje nevarnost človekove
alienacije.« (nav. po: Prunk, 1977, 13).
Prizadevanjem po oblikovanju vzdržne politične platforme, ki bi spojila marksistične
ter evangeljske resnice, lahko pravzaprav sledimo še dlje v preteklost. Najzgodnejša
krščansko-socialistična gibanja so se tako pojavila v Veliki Britaniji že sredi devetnajstega
stoletja, na kontinentu pa so prvi krščansko-socialistični misleci oziroma politični
organizatorji pričeli z delovanjem v prvem desetletju dvajsetega stoletja (cf.: Prunk, 1977, 13–
16). Krščanski socializem se je nato ponekod, denimo na Nizozemskem (cf.: Prunk, 1977,
42), razmahnil že pred prvo svetovno vojno, spet drugje pa je postal pomembnejši družbenopolitični in kulturni dejavnik šele po njej – tako, na primer, v Nemčiji, kjer je bil v evropskem
kontekstu najbrž še najbolje organiziran, pa v Italiji, kjer so bile določene krščanskosocialistične ideje vpisane v platformo v začetku dvajsetih volilno sila uspešne Italijanske
ljudske stranke (PPI), in v Franciji, kjer je imel z Jacquesom Maritainom in Emmanuelom
Mounierem evropsko odmevna misleca (cf.: Prunk, 1977, 25–40). Misli slednjega, sicer
utemeljitelja revije Esprit, katere zavzet bralec je bil tudi Edvard Kocbek, se bom nekoliko
podrobneje posvetil v nadaljevanju.
Kljub krepitvi po prvi svetovni vojni krščanski socializem v dvajsetih in tridesetih
letih v večini evropskih držav ni nikoli zares prerasel v resnično množično politično gibanje.
Med dejavniki, ki so v nemškem okolju zavirali njegov razvoj, je gotovo treba izpostaviti
stare razlike med protestanti in katoličani, zaradi katerih se je vsaj tamkajšnji krščanski
socializem vse tja do začetka tridesetih let 20. stoletja razvijal v dveh »ideološko, politično in
organizacijsko« (Prunk, 1977, 25) bolj ali manj nepovezanih krogih. Še pomembneje pa se
zdi, da so bile do krščanskega socializma izrazito negativno nastrojene tako protestantske (cf.:
Prunk, 1977, 29) kakor katoliške cerkvene elite, ki so se v letih med prvo in drugo svetovno
vojno vse bolj zbliževale z reakcionarno oziroma fašistično desnico. V tem kontekstu je
gotovo zgovoren primer Luigija Sturza, soustanovitelja italijanske krščansko-socialne PPI in
strankinega generalnega sekretarja. V zgodnjih dvajsetih letih je odločno nastopal proti
črnosrajčnikom, izhajajoč iz prepričanja, da je fašistična doktrina »v resnici poganska in v
nasprotju s katolištvom« (nav. po: Gentile, 2010, 207), saj fašizem »ne dopušča razprav in
omejitev: hoče, da ga obožujejo takšnega, kot je« (nav. po: Gentile, 2010, 207). Zato je tudi
glasno kritiziral tiste kroge v Vatikanu, ki so zagovarjali zbliževanje z Mussolinijem. Čeprav
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je Sturzo ob koncu prve svetovne vojne PPI pomagal ustanoviti z jasnim pristankom papeža
Benedikta XV., v italijanskem parlamentu leta 1923 potem ni glasoval za tako imenovani
Acerbov zakon, ki je italijanski volilni sistem prav ob implicitni podpori Cerkve ukrojil v
skladu z Mussolinijevimi interesi. Posledično je Vatikan podprl ustanovitev Narodne zveze,
profašistične katoliške politične organizacije – to je vodilo v razkol znotraj PPI in njen
dokončni zaton –, Sturzo pa je moral naslednjih 22 let preživeti v izgnanstvu v Veliki Britaniji
in Združenih državah Amerike. V tem smislu znameniti zgodovinar Eric Hobsbawm sicer
opozarja, da bi morala biti Rimskokatoliška cerkev »po svoji sovražnosti do v temelju
posvetnih držav s totalitarnimi nagnjenji« (Hobsbawm, 2000, 108) docela nasprotna fašizmu,
a jo je z njim vendarle povezovalo »skupno sovraštvo do razsvetljenstva osemnajstega
stoletja, francoske revolucije in vsega, kar je po cerkvenem mnenju izhajalo iz nje:
demokracije, liberalizma in seveda, kar je bilo najbolj pereče, 'brezbožnega komunizma'«
(Hobsbawm, 2000, 108).
V smislu boja proti brezbožnemu komunizmu seveda ne gre spregledati dveh
pomembnih cerkvenih dokumentov tistega časa – enciklik Rerum novarum Leona XIII.
(1891) ter Quadragesimo Anno Pija XI. (1931), ki sta formulirali stališče uradne Cerkve do
socialnega oziroma delavskega vprašanja v industrijski družbi. Okrožnici sta, izhajajoč iz
krščanskih socialnih načel, terjali od zgoraj navzdol izpeljano socialno in gospodarsko
reformo, ki bi utrla pot sicer solidarni, a globoko hierarhični, stanovsko urejeni družbi, v
kateri sleherna družbena skupina pač voljno igra oziroma sprejema sebi primerno »vlogo v
organski družbi« (Hobsbawm, 2000, 107), ki mora biti razumljena kot »kolektivna entiteta«
(Hobsbawm, 2000, 107). Posledično sta encikliki odločno zavračali »poseganje v zasebno
lastnino ter razredni boj, ki so ga zagovarjali socialisti« (Prunk, 1977, 20). Tako se je v
Rerum novarum Leon XIII. jasno opredelil proti »socialističnim zahtevam po odpravi zasebne
lastnine in jo imenoval pogoj za normalno delovanje družbe. Kot nemoralno je obsodil le
njeno zlorabo, ki jo je po njegovem omogočil individualistični duh liberalizma. Obsodba je
torej zadela liberalizem kot duhovni pojav, ne pa gospodarskega načina« (Prunk, 1977, 21).
Še več: štiri desetletja pozneje, na vrhuncu velike gospodarske krize, je v encikliki
Quadragesimo anno papež Pij XI. kapitalistični gospodarski način celo izrecno potrdil (cf.:
Prunk, 1977, 21). Eden najvidnejših krščanskih socialistov v weimarski Nemčiji, Heinrich
Martens, je ta poudarek ocenil takole: »Cerkvi se ni zdelo potrebno izreči enako ostrega
stališča do kapitalizma kot do socializma. [...] Proti kapitalistični praksi je imela Cerkev le
etične ugovore, proti socialistični teoriji, ki je v svoji marksistični inačici povezana z
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nereligioznim svetovnim nazorom, pa je uperila tudi dogmatsko odločitev« (nav. po: Prunk,
1977, 22).
Socialni nauk, ki ga je Cerkev izoblikovala v obeh enciklikah, je bil za katoličane
seveda obvezen, Prunk pa opozarja, da so tudi številni verni protestanti »v bistvu sprejeli
katoliško socialno-politično doktrino« (Prunk, 1977, 22), kolikor je pač ni razvijalo
protestantsko okolje samo. Domnevati je mogoče, da so prav zato v kontekstu medvojne
Evrope »demokratični in socialni katoliki ostali politično marginalne manjšine« (Hobsbawm,
2000, 109), čeprav je njihov družbeni pomen, kot še dodaja angleški zgodovinar, v tridesetih
letih vendarle rasel in so se v tem času že preobrazili v »intelektualno pomembno skupino«
(Hobsbawm, 2000, 109). K temu je po Hobsbawmovem mnenju prispevalo zlasti njihovo
»vztrajno nasprotovanje prodirajočemu fašizmu« (Hobsbawm, 2000, 109) ter drugim
reakcionarnim, avtokratskim in protiparlamentarnim gibanjem na evropski desnici, ki so
zlagoma, do sredine tridesetih let naprej, prevzele oblast v večini držav na stari celini,
predvsem, seveda, na njenem vzhodu in jugu. To splošno Hobsbawmovo sodbo pravzaprav
potrjuje tudi konkretna Kocbekova usoda; ko se je julija 1941 navsezadnje odločil v celoti
vključiti v delo OF, je po pričevanju Toneta Fajfarja Komunistična partija Slovenije, ki se je
na Kocbeka z željo po sodelovanju obrnila že spomladi tistega leta, njegovo odločitev
razumela kot svoj »velik uspeh, ker si je Kocbek s svojimi stališči do španske državljanske
vojne in revijo Dejanje pridobil med katoliškimi intelektualci velik ugled« (Fajfar, 1981, 187).

3. SLOVENIJA IN EVROPA MED OBEMA VOJNAMA
3.1 Duhovna kriza v medvojni Evropi
Kaj lahko torej rečemo o razvoju Kocbekovega svetovnega nazora oziroma njegovih
političnih stališč v letih pred začetkom druge svetovne vojne? Kako je pravzaprav potekalo
njegovo približevanje revolucionarni levici? – Že s prvimi, še srednješolskimi objavami –
jeseni leta 1924 je postal urednik Stražnih ognjev, »literarnega glasila katoliškega narodnega
dijaštva na gimnaziji v Mariboru,« kjer je objavil »prve literarne stvari, vrsto sestavkov v
verzih in prozi« (Inkret, 2011, 25), spomladi 1925, le malo pred maturo torej, pa je v
ljubljanskem mesečniku Socialna misel priobčil članek O katoliškem mladinskem gibanju – je
Kocbek razkril svojo če že ne pripadnost pa vsaj bližino križarstvu, mladinskemu krščanskosocialnemu gibanju, ki se je konceptualno napajalo v misli italijansko-nemškega teologa in
filozofa Romana Guardinija, čigar predavanja je, mimogrede rečeno, Kocbek v šolskem letu
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1928–29 nato tudi poslušal na berlinski Freie Universität (cf.: Kocbek, 2013, 21), ter v idejah
socialnega reformatorja Janeza Evangelista Kreka.
Ključna vodila križarstva je Andrej Inkret v delu In stoletje bo zardelo sicer označil
takole: »[K]rižarji so se kot nekakšna – pritajena – notranja katoliška opozicija zavzemali –
med drugim – za novo, pristnejšo liturgijo, za avtentično religioznost, temelječo na
človekovem osebnem razmerju do Boga; zavračali so politično (klerikalno) katolištvo in
njegovo podrejanje krščanskih etičnih imperativov kapitalskim in oblastnim interesom ter se
zavzemali za prenovo družbenega reda, pogojevali pa jo z nujnim etičnim osveščanjem
posameznega človeka« (Inkret, 2011, 26–27). Prenova družbenega reda, utemeljena v
imperativu krščanske etike, seveda še ne pomeni revolucionarnega komunističnega prevrata, v
katerem bi se njegovi nosilci z nasilnimi metodami lotili spreminjanja kapitalističnega režima
privatnega lastništva produkcijskih sredstev, pomenljivo pa se vendarle zdi, da Kocbek sredi
dvajsetih let dvajsetega stoletja že razmišlja o nesprejemljivosti družbenega statusa quo, v
čemer se pravzaprav kaže za dovolj tipičnega opazovalca oziroma premišljevalca svojega
časa, saj je bila tudi v širšem evropskem kontekstu politična misel tistega obdobja
zaznamovana z iskanjem poti k daljnosežni preobrazbi tedanjega političnega, socialnega,
ekonomskega in kulturnega ustroja, kolikor se je pač prav v času po prvi svetovni vojni
izrazila globoka skepsa do obstoječih civilizacijskih vrednot, političnih institucij ter
konkretnih ekonomskih in socialnih politik, ki so bile vse dedinje klasičnega liberalizma kot
dominantne ideologije evropskega meščanstva.
Čeprav so se že v desetletjih pred prvo svetovno vojno z organiziranim delavskim
gibanjem na eni ter s krepitvijo sredobežnega in praviloma izključevalnega, šovinističnega
nacionalizma, antisemitizma in rasizma na drugi strani pa tudi z novimi spoznanji v
naravoslovnih znanostih (relativnostna teorija) in vedah o človeku (psihoanaliza) ter, ne
nazadnje, z vznikom modernizma v umetnostih disciplinah množili najrazličnejši družbeni
fenomeni in kulturne formacije, ki so spodjedali predstave ter vrednote evropskega 19.
stoletja, so bili temeljni nazori, vrednote in pričakovanja velike večine državljanov, ki so se
bodisi kot prostovoljci bodisi kot mobiliziranci poleti in jeseni leta 1914 podali na fronte,
vendarle oblikovani v kontekstu liberalne meščanske civilizacije. Njihov – in svoj –
predstavno-ideološki horizont je angleški zgodovinar Arnold J. Toynbee dobrega pol stoletja
pozneje jedrnato opredelil takole: »Pričakovali smo, da bo življenje po vsem svetu postalo
bolj racionalno, bolj humano, bolj demokratično in da bo, počasi a zanesljivo, politična
demokracija s seboj prinesla tudi večjo družbeno pravičnost. Prav tako smo pričakovali, da
bo zaradi znanstvenega ter tehnološkega napredka človeštvo postalo bogatejše in da se bo to
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naraščajoče bogastvo postopoma razširilo z manjšine na večino. Pričakovali smo, da se bo
vse to zgodilo po mirni poti. Pravzaprav smo verjeli, da je človeštvo na poti, ki vodi k raju na
Zemlji, in da je sam naš način zasledovanja tega cilja pogojen z nekakšno zgodovinsko
nujnostjo« (Toynbee, 1971, 106–107).
Ta smela pričakovanja pa niso preživela soočenja s posledicami prve svetovne vojne.
Spričo orjaške izgube življenj med vojaki na fronti in med civilisti v zaledju – sodobno
zgodovinopisje v tem kontekstu govori kar o 17 milijonih smrtnih žrtev in 20 milijonih
ranjencev (cf.: Wikipedia: World War I casualties) – se je stavba optimističnega,
samozaverovanega meščanskega liberalizma vsebinsko docela izvotlila in zrušila. V tem
smislu ameriški zgodovinar Marvin Perry piše, da so bile pod vtisom prve svetovne vojne
nasilje, okrutnost, trpljenje in ubijanje nenadoma videti »kot naravne in sprejemljive sestavine
človeške eksistence. Nedotakljivost posameznika ni bila videti nič drugega kakor bombastična
fraza, s katero so opletali liberalci in kristjani« (Perry, 2000, 512). Po mnenju še enega
znamenitega angleškega zgodovinarja, A. J. P. Taylorja, pa so na videz povsem civilizirani
ljudje 20. stoletja med prvo svetovno vojno »po svojem divjaštvu presegli barbare vseh
predhodnih obdobij, njihove civilizacijske vrline – organizacijska in tehnična spretnost,
pripravljenost na samožrtvovanje – pa so vojno uničevanje napravile le še strašnejše«
(Taylor, 1966, str. 55-56), zaradi česar po Taylorjevem prepričanju »evropska civilizacija ni
izpolnila pričakovanj« (Taylor, 1966, str. 56) in se je torej s stališča tistih, ki so prvo svetovno
vojno preživeli, pokazala kot globoko pomanjkljiva, nemara celo nevredna nadaljnjega
obstoja.

3.2 Politična kriza v medvojni Evropi
Nadaljnji razvoj dogodkov je ta svetovnonazorski oziroma duhovni pesimizem le še
krepil. Čeprav so v prvih povojnih letih države, ki so nastale na pogorišču starih imperijev,
zlasti ruskega in habsburškega, sprejele razmeroma liberalne ustavne ureditve s pluralističnim
parlamentarizmom, so med 29. oktobrom 1922, ko so oblast v Italiji prevzeli Mussolinijevi
fašisti, in 1. aprilom 1939, ko je general Franco zmagovito zaključil španski državljanski
spopad, v večini evropskih držav demokratično izvoljene vlade nadomestili različni
avtokratski oziroma totalitarni režimi. Britanski zgodovinar Mark Mazower to šibkost
medvojnega demokratičnega parlamentarizma interpretira v smislu, da so liberalistični
snovalci ustavnega reda v državah stare celine po prvi svetovni vojni napačno domnevali, da
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je »globoko družbeno krizo mogoče rešiti tako, da ponudijo 'ljudem' ustavne pravice«
(Mazower, 2002, 22), pri tem pa so slej ko prej spregledovali, da so si v politični proces sveže
pritegnjene množice pravzaprav želele drugih stvari. Osrednja zahteva v obdobju množične
politike, zatrjuje Mazower, namreč niso bile »ustavne pravice, ampak družbenogospodarske
spremembe, nacionalna utrditev ter preprečitev brezvladja in družbene anarhije« (Mazower,
2002, 22). In kolikor bolj so učinkovitost parlamentarnega odločanja krnili proporcionalni
sistemi zastopništva z nizkim volilnim pragom – leta 1930, na primer, si je na volitvah v
nemški Reichstag sedeže zagotovilo kar šestnajst strank (cf.: Mazower, 2002, 29) –, toliko
raje so Evropejci odkrivali »druge, avtoritarne oblike političnega reda, ki niso bile tuje
[evropskim] tradicijam in ki niso bile nič manj učinkovite pri urejanju družbe, industrije in
tehnologije« (Mazower, 2002, 17).
Pri tem je seveda precejšnjo vlogo odigrala velika gospodarska kriza, ki je pretresla
svet po letu 1929 in »privedla skoraj do zloma kapitalističnega svetovnega gospodarstva«
(Hobsbawm, 2000, 86). Pravzaprav je bila rast svetovnega gospodarstva že vsa dvajseta leta
izrazito negotova; »nemške in britanske trgovinske številke so ostajale nižje« (Mazower,
2002, 116) kakor v letu pred izbruhom prve svetovne vojne, obljube o občutnem dvigu
življenjskega standarda, ki so jih vlade dale delavcem in kmetom, ki so se vračali iz strelskih
jarkov, pa niso bile resnično združljive s tedanjo ekonomsko ortodoksijo, ki je temeljila
predvsem na svobodni trgovini, zlati osnovi in »minimalni vpletenosti države« (Mazower,
2002, 112) v nacionalno gospodarsko življenje. Vsa dvajseta leta je to poglabljalo spore »med
delavci in lastniki kapitala« (Mazower, 2002, 117), spore, v luči katerih je bila demokracija
videti še manj sposobna rešiti pereča vprašanja časa. Črni torek, 29. oktober 1929, pa je v
politično radikalizacijo navsezadnje vodil celo tiste sloje srednjega razreda, katerih socialni
položaj je bil sicer »videti zanesljiv in ki bi v manj travmatičnih okoliščinah gotovo prav radi
še naprej živeli kot konservativni patrioti starega kova« (Hobsbawm, 2000, 116). Razvoj
dogodkov po prvi svetovni vojni je, skratka, sodobnikom pričal o dolgoročni neprimernosti,
zgrešenosti, jalovosti ali, vsaj, zastarelosti klasičnega evropskega meščanskega liberalizma,
njegovih vrednot, buržoazno-demokratičnih političnih institucij in laissez-fairovskih
ekonomskih ortodoksij, ki so bile v samem jedru, rečeno s Hobsbawmom, dolgega 19.
stoletja.
Posledično so se eksplicitno protimeščansko usmerjena politična gibanja pojavila tako
na desnici kakor na levici, toda socialdemokrati, socialisti in komunisti so bili, prav tako
kakor iz tradicij razsvetljenstva in francoske revolucije izhajajoči liberalizem, vsaj
deklarativno vendarle še naprej zavezani civilizacijskim »vrednotam razuma, znanosti,
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napredka in posameznikove svobode« (Hobsbawm, 2000, 104). Kolikor pa je šlo za
revolucionarno spremembo politične ureditve in ukinitev parlamentarizma, toliko Hobsbawm
pripominja, da je bila privrženost socialdemokratov demokraciji pravzaprav nesporna (cf.:
Hobsbawm, 2000, 106), medtem ko izolirana in v prvi svetovni vojni ter državljanskem
spopadu izčrpana sovjetska Rusija »ni bila niti sposobna niti – po Stalinovem vzponu na
oblast – pripravljena širiti komunizem« (Hobsbawm, 2000, 106) in je tudi Kominterno, marca
1919 v Moskvi ustanovljeno mednarodno organizacijo, posvečeno širjenju svetovne
komunistične revolucije, navsezadnje preobrazila v »orodje sovjetske državne politike pod
strogim nadzorom sovjetske komunistične partije« (Hobsbawm, 2000, 67), s čimer je, za
nameček, v globalnem smislu še pomembno pripomogla k dolgoročnemu ločevanju duhov in
sektaštvu na levici med obema vojnama. Vse to je slej ko prej pripomoglo, da v obdobju med
svetovnima vojnama »niti en sam režim, ki se je lahko upravičeno imenoval
liberalnodemokratični, ni bil strmoglavljen z levice« (Hobsbawm, 2000, 106).
Na desnici, na drugi strani, je več ideološko različnih skupin – Hobsbawm tu sicer
poudarja, da njenih raznolikih nosilcev ne gre rokohitrsko že kar združevati pod skupnim
označevalcem fašizem, saj so se dejanski fašisti v nasprotju z bolj tradicionalnimi
konservativci in reakcionarji ali zagovorniki korporativistično urejene, organske države
opirali predvsem »na mobiliziranje množic od spodaj« (Hobsbawm, 2000, 111), s čimer so
paradoksalno izpričevali, da njihovo gibanje vendarle korenini v »obdobju demokratične in
populistične politike« (Hobsbawm, 2000, 111) – povezovalo njihovo nasprotovanje »socialni
revoluciji« (Hobsbawm, 2000, 106) in resnično je bil, še piše Hobsbawm, »v jedru vseh odpor
proti prevratu starega družbenega reda v letih 1917–1920« (Hobsbawm, 2000, 106). Ob tem
so desnico v njenih različnih ideoloških pojavnih oblikah združevale še naslednje lastnosti:
»Vse so bile avtoritarne in sovražne liberalnim političnim institucijam [...]. Vse te sile so bile
naklonjene vojski in so krepile policijo [...]. In vse so se nagibale k nacionalizmu«
(Hobsbawm, 2000, 106–107). Samozavest in mobilizacijski potencial te desnice sta v
globalnem smislu še zlasti zrasla po letu 1933, ko je bilo videti, da s Hitlerjevim prevzemom
oblasti v Nemčiji prav ideja fašizma lahko igra vlogo »nekakšnega desničarskega ekvivalenta
mednarodnemu komunizmu z Berlinom kot svojo Moskvo« (Hobsbawm, 2000, 110).
Ta, ob fašističnem praporu vse bolj združena in vse bolj uspešna ter napredujoča
desnica je od ljudi vse bolj neizprosno terjala opredelitev pro ali contra. Četudi je namreč
desnica, kot že rečeno, uživala če že ne polne podpore pa vsaj naklonjenost znatnega dela
vodstva katoliške Cerkve – Hobsbawm v tem kontekstu, denimo, piše, da se je v času, »ko je
padel liberalizem« (Hobsbawm, 2000, 109), Cerkev »z redkimi izjemami veselila njegovega
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padca« (Hobsbawm, 2000, 109) –, so se pripadniki in pripadnice katoliškega občestva do
vzpenjajočega fašizma vendarle morali odločati ne zgolj skozi prizmo svojega katolicizma –
pri čemer so tako ali tako morali nenehno iskati odgovor na zagatno vprašanje, ali potreba po
zavračanju brezbožnega komunizma resnično upravičuje sklepanje posvetnega zavezništva z
nacionalsocializmom, katerega neopoganske, nacionalistične in rasistične ideološke elemente
je kot nasprotne evangeljskim resnicam marca 1937 v encikliki Mit brennender Sorge
vendarle jasno zavrnil tudi papež Pij XI. –, ampak tudi kot nosilci drugih, slej ko prej
posvetnih identitet. Drugače rečeno, nikakršna identiteta – ne v smislu narodne, razredne ali
verske pripadnosti – ni že kar vnaprej, avtomatično pojasnjevala, kako se bo vsak posameznik
posebej odločil. Prav zato Hobsbawm tudi sam svetovni spopad med letoma 1939 in 1945
navsezadnje označi kot »mednarodno ideološko državljansko vojno« (Hobsbawm, 2000, 136),
v kateri so se spopadli »potomci razsvetljenstva osemnajstega stoletja in velikih revolucij,
med katerimi je bila očitno tudi ruska« (Hobsbawm, 2000, 137) in njihovi nasprotniki. Tej
interpretaciji druge svetovne vojne se, ne nazadnje, prilegajo tudi ocene, ki jih je septembra
1942 v svojem dnevniku zabeležil Kocbek. V Tovarišiji je namreč zapisal, da je – še preden je
Jugoslavijo, in z njo Slovenijo, dejansko zajel svetovni spopad – skupaj s somišljeniki že
predvideval, da se bo vojna v skladu s temeljnimi, slej ko prej marksistično pojmovanimi
zakonitostmi zgodovine »razvila v grupacijo dveh edinih in glavnih sil sodobne zgodovine,
politično-družbeno naprednih na eni in politično-družbenih nazadnjaških na drugi strani.
Fašizem je predstraža drugih, komunizem predstraža prvih« (Kocbek, 1996, 189).

3.3 Katoliška levica na Slovenskem
Tak je bil torej širši evropski, pravzaprav kar svetovni kontekst, znotraj katerega se je
Edvard Kocbek svetovnonazorsko oblikoval. Kakšne pa so bile specifične slovenske razmere,
v katerih je zorela njegova družbeno-politična zavest? – Osnovna svetovnonazorska
dihotomija, ki je prečila slovensko politično telo v habsburški monarhiji in se manifestirala v
delovanju obeh osrednjih narodovih strank, Slovenske ljudske stranke (SLS) in Narodno
napredne stranke, se je prenesla tudi v nov državno-pravni okvir, v katerem se je po koncu
prve svetovne vojne znašla glavnina slovenskega naroda. Liberalci so se v upanju, da bi jim
podpora Beograda pomagala do politične prevlade na Slovenskem, leta 1919 priključili
centralistično-integralistično orientirani Jugoslovanski demokratski stranki in se tako
navsezadnje znašli med podporniki vidovdanske ustave, ki pa je bila med Slovenci večinoma
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ocenjena negativno. Konservativno-klerikalna SLS je, na drugi strani, vseskozi zagovarjala
avtonomističen program, nasprotovala vidovdanskemu centralizmu in je po sprejetju ustave
na krilih razočaranih volivcev postala nesporno prva politična sila na Slovenskem. Egon
Pelikan sicer opozarja, da so številni ideologi slovenskega političnega katolicizma na
parlamentarno demokracijo gledali z globokim načelnim nezaupanjem, saj so gojili
univerzalistične predstave o družbi, v skladu s katerimi preprosto ni bilo »prostora za
avtonomijo (trga, kulture, znanosti itd. in seveda tudi politike) posameznih družbenih
področij« (Pelikan, 1997, 72), a v praksi vsaj na prvi pogled razlogov za negodovanje slej ko
prej niso imeli. SLS je v svoje roke namreč dobila »skoraj tri četrtine vseh občin« (Prunk,
1977, 50), s svojimi organizacijami je v polju kulture tudi skoraj »popolnoma obvladovala
slovensko podeželje« (Prunk, 1977, 50), v krog svojih volivcev pa je v dvajsetih pritegnila
tudi kako »tretjino mladega slovenskega proletariata« (Prunk, 1977, 50), ki je kljub
nestabilnemu političnemu položaju v Jugoslaviji skupaj z obsegom domače industrijske
proizvodnje vse do gospodarske krize leta 1929 nezadržno naraščal. Toda prav segmenti tega
rastočega delavskega razreda, povezani v Jugoslovansko strokovno zvezo (JSZ), sindikalno
organizacijo, ki jo je pod okriljem SLS že leta 1909 ustanovil Janez Evangelist Krek, so po
Prunkovi oceni tudi bili nosilci krščanskega socializma na Slovenskem (cf.: Prunk, 1977, 51).
Čeprav je Engelbert Besednjak, tedanji urednik časnika Slovenec, že leta 1919
opozarjal, da je prihodnji razvoj slovenskega naroda in z njim katoliškega političnega tabora
bistveno povezan z razvojem slovenskega proletariata, saj da bo v jugoslovanski državi, v
kateri bo prav Slovenija industrijsko najbolj razvita regija, specifična družbena teža delavstva
le naraščala (cf.: Prunk, 1977, 53), v vodstvu Slovenske ljudske stranke ni bilo veliko posluha
za zahteve strankinega levega oziroma delavskega krila, ki so jih v zgodnjih dvajsetih letih
prinašale revije, kot so bile Naša moč, glasilo Jugoslovanske strokovne zveze, pa Zora,
katoliški dijaški list, ali sicer kratkotrajni Socialni listi, ki jih je izdajal študentsko-dijaški
Socialni klub. Konservativnejši krogi v SLS so pravzaprav s precejšnjim nezaupanjem gledali
na pobude, ki so se oblikovale v krogih krščanskega delavstva. S posebno zaskrbljenostjo so
opazovali, kako so mnenjski voditelji krščanskega delavstva, čeprav še vedno močno
odklonilni do marksizma nasploh in za sovjetski komunizem značilne diktature proletariata
posebej, vendarle vse bolj prepričano zavračali stališče, da za oblikovanje pravične(jše)
družbe prihodnosti zadošča že koncept krščanskega solidarizma, po katerem naj bi bilo slab
materialno-duhovni položaj delavskih plasti mogoče preseči že, če bi na čisto individualni
ravni posamezniki in posameznice začeli ravnati v skladu z normami krščanske etike. To sicer
ni pomenilo, da po prepričanju tako imenovanih krščanskih socialcev za agape ali usmiljenje
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preprosto ni več mesta v sodobni industrijski družbi – prav nasprotno –, pač pa je med
krščanskimi socialci začelo prevladovati prepričanje, da je ključne postulate krščanske etike
zdaj treba formalizirati na ravni zakonov in konkretnih delovno-pravnih predpisov. To stališče
je v članku Do nove družbe, ki je bil objavljen v drugem letniku Zore (1919/1920), jedrnato
strnil pravnik in publicist, med drugo svetovno vojno precej goreč nasprotnik komunizma in
partizanstva, Janko Kralj: »Solidarizem je vsota etičnih načel, ki naj urejajo družbo; naloga
krščanskega socializma pa je praktično delo za realiziranje onih načel, ki so zapopadena v
nravnih normah krščanskega solidarizma« (nav. po: Prunk, 1977, 54–55). Še več nelagodja
pa je na desnem krilu SLS slej ko prej sprožila Kraljeva ugotovitev, zapisana leto pozneje v
Socialnih listih; v članku Krščanstvo in socializem je namreč avtor ugotovil, da je socializem
pravzaprav »strašna obtožba proti katoliškemu svetu; s krščanskim socializmom kličemo
Cerkvi, katoliškim državam: 'Vi niste storili svoje dolžnosti. Vi niste izvedli pravičnega
družbenega reda,' [...]. Evangelij nikjer ne govori, ali naj ostanejo tovarne v zasebni lasti, ali
naj se podružabijo ... Evangelij in Cerkev o teh strogo gospodarskih zadevah ne moreta
postavljati večno veljavnih zakonov. In to je razumljivo, gospodarstvo se spreminja in z njim
tudi oblike družbe« (nav. po: Prunk, 1977, 56). Že v prvi polovici dvajsetih let se je med
krščanskim delavstvom torej uveljavilo stališče, ki je navsezadnje pripeljalo do razkola med
konservativnim jedrom SLS, ki je v polju socialne politike v najboljšem primeru sledil
solidaristično-korporativističnim doktrinam, izraženim v papeški encikliki Leona XIII. Rerum
novarum, in njegovim delavskim, vse bolj socialistično usmerjenim krilom. Vendar je ta
proces potekal razmeroma počasi; na tem mestu ga lahko naznačimo le v najbolj splošnih
črtah.

3.3.1 Krščansko-socialistično delavstvo na Slovenskem
Krščansko-socialno delavstvo iz orbite Slovenske ljudske stranke se je prvič povezalo
s socialisti in komunisti že oktobra leta 1922, pred občinskimi volitvami v ljubljanski mestni
svet. Zveza delovnega ljudstva, kakor se je imenovala ta zmagovita volilna koalicija, je sicer
nastala na komunistično pobudo, vendar s tiho privolitvijo najvišjega vodstva SLS, ki je
pravilno predvidevalo, da bo taktična povezava strankine delavske politične organizacije,
Delavske zveze, s komunisti in ljubljansko frakcijo Socialistične stranke Jugoslavije
preprečila liberalcem, da bi prevzeli oblast na ljubljanskem magistratu. Ko so dobro leto
pozneje, decembra 1923, zaradi kadrovskih sporov, v katerih so krščanski socialci v skladu z
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željami in navodili strankine centrale zvesto branili veljake SLS na položajih v ljubljanski
mestni upravi, komunistični mestni svetniki zapustili Zvezo delovnega ljudstva, je ta
nenavadna koalicija ugasnila, krščanski socialci pa so se, tako je bilo videti, sprijaznili »s
skromno vlogo v okviru SLS« (Prunk, 1977, 69).
Sledila so leta sorazmerne stagnacije, v katerih krščanski socialci, ki so se »od sredine
leta 1924 sami dokončno imenovali krščanski socialisti« (Prunk, 1977, 70), pravzaprav »niso
kazali kake večje akcijske radikalnosti« (Prunk, 1977, 69) in so na vseh volitvah – do
vključno tistih v jugoslovansko skupščino leta 1927 – nastopali v vrstah SLS, ki so jo v
svojem tisku označevali kot edino politično stranko na Slovenskem, ki se iz »krščanskih načel
zavzema za delovno ljudstvo« (Prunk, 1977, 80). Kljub temu so začeli izdajati lastno revijo,
Socialno misel, junija 1925 pa so organizirali še svoj prvi kongres. Nadalje so ustanovili
Krekovo mladino, kulturno-socialno organizacijo, katere poslanstvo naj bi bila vzgoja novih
generacij krščansko-socialističnih voditeljev, precej odločno pa so nastopali tudi ob reševanju
konkretnih težav slovenskega delavstva, posebej v kontekstu stavk v papirniški industriji, saj
so tu imeli »absolutno večino med delavstvom« (Prunk, 1977, 73).
Ko pa je po državnih volitvah leta 1927 SLS stopila v beograjsko vlado, opustila boj
za avtonomijo Slovenije in s koalicijsko povezavo s strankami velikosrbske buržoazije
implicitno prelomila predvolilne obljube o prizadevanju za izboljšanje delavskega položaja,
so se krščanski socialisti začeli »upirati taki politiki in [so] postopoma zdvomili nad vso
politiko in sestavo SLS« (Prunk, 1977, 80). Tako je septembra 1928 Jugoslovanska strokovna
zveza v posebni pisni izjavi uvodoma sicer potrdila, da »še pripada Slovenski ljudski stranki«
(Prunk, 1977, 92), vendar je v nadaljevanju besedila poudarila, da bodo v prihodnje krščanski
socialisti skrbeli, da se »vse delavstvo združi v enotni fronti proti združeni kapitalistični
buržoaziji« (Prunk, 1977, 93). Tu se menda že jasno kaže, da se je ob koncu dvajsetih let v
očeh krščansko-socialističnega delavstva pomen ločnice med katolištvom in historičnomaterialističnim ateizmom vse bolj manjšal. Na ogorčenje konservativnega meščanskega
jedra SLS si je bilo potemtakem vse lažje zamisliti sodelovanje na povsem razredni osnovi
med

različnimi

ideološkimi

skupinami

slovenskega

proletariata,

čeprav

je

socialnodemokratsko delavstvo, zbrano okrog svoje sindikalne centrale, Strokovne komisije,
v tistem času JSZ še naprej štelo za »nadležno konkurenčno organizacijo« (Prunk, 1977, 88).
V naslednjih letih je krščansko-socialistično vodstvo vse bolj sprejemalo
»marksistične nazore, le v svetovnonazorskih in etičnih vprašanjih so ostajali zvesti
krščanskemu etosu« (Prunk, 1977, 88), to pa je po letu 1929 vodilo v eksplicitno, javno
polemiko z jedrom Slovenske ljudske stranke, ki je štelo za nevarne vse ideje, ki bi lahko
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poglabljale dvom »v vladajoče klerikalne avtoritete in strukture« (Prunk, 1977, 100). Poseben
zalet je tem polemikam leta 1931 dala papeška okrožnica Quadragesimo anno, na podlagi
katere so junija tistega leta v Slovencu mogli naposled zapisati, da je nasprotje »med
socialističnim in krščanskim družbenim pojmovanjem nepremostljivo« (Prunk, 1977, 107), in
v tem smislu pozvati krščanske delavce, naj se naposled vrnejo v naročje Cerkve. Toda
vodstvo JSZ ni bilo pripravljeno popustiti in v Delavski pravici so Slovencu odgovorili z
besedami, da je »v marksističnem gibanju zelo veliko zdravega in lepega idealizma, ki ni brez
etične podlage« (nav. po: Prunk, 1977, 107). Posledično je novi ljubljanski škof, Gregorij
Rožman, sklical konferenco duhovnikov iz delavskih krajev, kjer so ostro kritizirali vodstvo
JSZ oziroma krščansko-socialistično gibanje v obče. Med očitki, izrečenimi na posvetu, je
bilo slišati, da »v vodstvu JSZ sedijo boljševiki in odklanjajo duhovnike, da se ne pokoravajo
Cerkvi [...]; da učijo razredni boj in sodelujejo z marksisti [...]; da se ne držijo politične
usmeritve SLS in odpirajo fronto navznoter, namesto navzven; da so nevarni Cerkvi, politiki
in državi« (Prunk, 1977, 108). Se je pa, kot v svoji knjigi še piše Prunk, škofija kaj hitro
odločila te besede podkrepiti tudi z dejanji. Tako je poskušala s svojimi kandidatnimi listami
na področnem občnem zboru JSZ v Mariboru jeseni 1931 in nato še na centralnem zgodaj
poleti 1932 prevzeti vodstvo v tej krščanskosocialni delavski organizaciji, vendar vselej brez
končnega uspeha, zaradi česar so nazadnje aprila 1933 ustanovili svojo delavsko sindikalno
organizacijo, zvezo Združenih zasebnih in trgovskih nameščencev Slovenije, ki je nekaj let
pozneje prerasla v Zvezo združenih delavcev. In čeprav je potem na volitvah v Delavsko
zbornico jeseni 1933 lista Združenih zasebnih in trgovskih nameščencev Slovenije prejela
samo dva mandata, je to vendarle pomenilo »dokončen razkol med klerikalnimi vrhovi bivše
SLS in med krščanskosocialističnim sindikatom« (Prunk, 1977, 110). Ko se je, na primer, leta
1935 vodstvo po uvedbi kraljeve diktature sicer razpuščene SLS vključilo v novoustanovljeno
Jugoslovansko radikalno skupnost (JRZ), se je vodstvo Jugoslovanske strokovne zveze v
Delavski pravici javno opredelilo proti sodelovanju v tej provladni stranki.
Jugoslovanska strokovna zveza je torej svojo polno organizacijsko samostojnost in
institucionalno neodvisnost dosegla ravno v času, ko je bilo posledice svetovne gospodarske
krize na Slovenskem čutiti kar najmočneje. Gospodarska dejavnost je upadala, brezposelnost
naraščala, ob množičnih odpuščanjih v Trboveljski premogokopni družbi in v Kranjski
industrijski družbi v letih 1931 oziroma 1932 pa je hitro postalo jasno, da je boj za delavske
pravice lahko uspešen le ob sodelovanju vseh sindikalnih central – ne glede na njihove
medsebojne ideološke razlike. Pri JSZ so tako vztrajno pozivali k delavski enotnosti, vendar
pri marksistično usmerjenih delavskih organizacijah dolgo niso naleteli na partnerje, ki bi bili
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resnično pripravljeni sodelovati s skupino, ki so jo kljub vsemu še naprej povezovali s
Slovensko ljudsko stranko in jo doživljali kot neljubo konkurenco.
Položaj se je začel spreminjati šele po letu 1935, ko je Kominterna, soočena z naglim
in odločnim vzponom fašističnih sil po Evropi, na svojem sedmem kongresu uradno sprejela
odločitev o povezovanju posameznih nacionalnih komunističnih partij z drugimi levičarskimi
in sredinskimi oziroma meščanskimi protifašističnimi političnimi silami. Vendar je bilo to
sodelovanje na Slovenskem precej časa ohlapno, pomembneje se je okrepilo na
narodnoobrambni osnovi šele po priključitvi Avstrije Tretjemu rajhu zgodaj spomladi leta
1938. Marca 1938 so namreč komunisti izdali letak, v katerem so zatrdili, da bo »za Avstrijo
na vrsti Slovenija« (Prunk, 1977, 168), in se v tem duhu zavzeli za »politično strnitev vseh
naštetih demokratičnih sil: SLS, socialistov, krščanskih socialistov, slovenske vasi, Kmečkodelavskega gibanja, SDS in levičarjev« (Prunk, 1977, 168). Ta poziv je nato julija 1938
obrodil stvarne sadove: kmečko-delavsko gibanje, krščanski socialisti, predstavniki stare SLS
– šlo je za tisto krilo nekdanje, s šestojanuarsko diktaturo ukinjene ljudske stranke, ki ni
odobravalo režima JRZ – in komunisti so na sestanku v Ljubljani ustanovili Slovensko
združeno opozicijo, katere cilj je bil sodelovanje na volitvah v jugoslovansko skupščino. In
čeprav je JRZ navsezadnje osvojila kar dobrih 78 odstotkov vseh glasov, je postalo jasno, da
je prav ljudsko-frontno povezana Slovenska združena opozicija – med njenimi 29 kandidati je
bilo šest krščanskih socialistov – postala najmočnejša opozicijska sila v Dravski banovini.
Člani JSZ so zaradi dovolj utemeljenega strahu pred možno ukinitvijo krščanskosocialistične sindikalne centrale, če bi se ta kot organizacija angažirala v odprtem,
neposrednem političnem delovanju, v kontekstu Slovenske združene opozicije sicer lahko
sodelovali le posamično, »kot zasebniki, kot prepričani krščanski socialisti po svoji svobodni
politični odločitvi« (Prunk, 1977, 172). Kljub temu se je po volitvah na sindikat zgrnil plaz
očitkov, da sistematično deluje filokomunistično, protikatoliško in protinarodno. Prepoved
delovanja JSZ je tako rekoč visela v zraku. Krščansko-socialistična sindikalna centrala je na
obtožbe posredno odgovorila v Delavski pravici, kjer je po eni strani zatrdila, da na načelni
ideološki ravni sicer odklanja komunizem, ker je ta v svojih osnovah pač »brezbožen, po
metodah revolucionaren in kolektivističen, ker mu je delavski proletarski sloj smoter,
posameznik pa le sredstvo vsega dejanja in nehanja, kar je najhujše ponižanja človeškega
dostojanstva« (Prunk, 1977, 175), vendar pa je v praktičnem družbeno-političnem življenju,
posebej pri reševanju perečih delavskih vprašanj, vendarle pripravljena sodelovati z vsemi, če
jih pri tem le vodijo »odkriti in pošteni nameni« (Prunk, 1977, 175). Svojo usmeritev je
sindikat nato potrdil še na seji razširjenega vodstva v začetku leta 1939, kjer so sprejeli
25

resolucijo, v kateri so med drugim poudarili samostojnost in demokratičnost JSZ ter za
nameček obsodili »klerikalno vodstvo zaradi prilaščanja monopola nad katoliško oziroma
slovensko narodno skupnostjo« (Prunk, 1977, 178). Nasprotja med krščanskimi socialisti in
katoliškimi konservativci v vrhu tedanje slovenske politike, nasprotja, ki so se zaostrovala že
celo desetletje, so tako brbotala tik pod vreliščem.
Vse to je vodilo znanega komunističnega publicista Dušana Kermavnerja, da je poleti
1939 v reviji Sodobnost slovenske krščanske socialiste brez pomišljanja uvrstil v tako
imenovani tretji tabor, se pravi v tisto skupino političnih sil na Slovenskem, ki si onkraj
tradicionalne delitve na klerikalce in liberalce prizadevajo za »prenovitev slovenskega
življenja z res demokratično narodno in socialno dejavnostjo« (nav. po: Prunk, 1977, 186).
Kot pripominja Prunk, je bilo Kermavnerjevo stališče takrat »uradno stališče KPS« (Prunk,
1977, 186), zato lahko sklepamo, da so bili slovenski komunisti na predvečer podpisa
sporazuma Ribbentrop–Molotov pripravljeni še okrepiti svoje politično sodelovanje s
krščanskimi socialisti, pri čemer naj bi bil slednjim – tako Kermavner – zagotovljen »dosledni
samostojni razvoj« (nav. po: Prunk, 1977, 186). Toda proces tega zbliževanja je konec
avgusta 1939 utrpel precejšen udarec, saj je Kominterna po doseženem dogovoru med
Hitlerjem in Stalinom začela »zagovarjati ta pakt in kritizirati dotedanjo politiko ljudske
fronte, torej tudi sodelovanje s socialisti in vsemi demokratičnimi zavezniki« (Prunk, 1977,
188). Novi usmeritvi Kominterne oziroma, natančneje rečeno, sovjetske zunanje politike so
sledili tudi slovenski komunisti, to pa je proces zbliževanja med političnimi silami, ki so se
skladno z ljudsko-frontnim konceptom leta 1941 navsezadnje povezale v Osvobodilno fronto,
še enkrat več zaustavilo.
Krščanski socialisti so novo držo komunistov ocenjevali precej kritično. Delavska
pravica je tako jeseni 1939, torej že po nemško-sovjetskem razkosanju Poljske, pisala, da
slovenska levica, ki »danes opravičuje usodepolni poseg Rusije v evropsko zdraho, poseg, ki
je pomagal uničiti Poljsko, kar navdaja male narode s strahom za svojo bodočnost« (Prunk,
1977, 188), pravzaprav upravičuje izdajo temeljnih demokratičnih načel, na katerih bi
vendarle moralo temeljiti antifašistično politično povezovanje. Komuniste so v istem članku
tudi obtožili, da skladno z navodili iz Moskve dajejo absolutno prednost razredni politiki pred
narodno (cf.: Prunk, 1977, 188), s čimer slej ko prej ogrožajo slovensko nacionalno
idiosinkrazijo. Kljub temu pa sta Delavska pravica in JSZ vseskozi pazili, da bi v svoji kritiki
uradne usmeritve komunistov vendarle ne šli predaleč in tako dolgoročno onemogočili
sodelovanje, ki bi bilo nujno, ko bi kdaj v prihodnje nastopila usodna ura fašistične okupacije.
Prav tak, zgodovinsko prelomen trenutek, v katerem naj bi šlo za slovenski narodni biti ali ne
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biti, naj bi, kot je jeseni 1939 daljnovidno še pisala Delavska pravica, navsezadnje tudi
omogočil plodno povezovanje vseh slovenskih političnih sil, ki v pravem pomenu besede še
sledijo izročilom oziroma vrednotam razsvetljenstva in francoske revolucije, ne glede na to,
da se »nekdo ogreva bolj za angleško, drugi bolj za rusko demokracijo« (nav. po: Prunk,
1977, 188).
Je pa k povedanemu bržčas treba dodati, da jeseni 1939 prav vsi krščanski socialisti v
ocenjevanju Sovjetske zveze, Kominterne in Komunistične partije Slovenije le niso bili tako
potrpežljivi kakor pri Delavski pravici oziroma v JSZ. Zelo ostro so se stalinizma lotili prav v
Kocbekovem Dejanju, kjer so že od septembra 1939 dalje v nadaljevanjih objavljali novelo
Igor, s katero je njen avtor, francosko pišoči belgijski pisatelj, marksistično navdahnjeni
kristjan in komunistični odpadnik, Charles Plisnier, izpisal literarno in psihološko pronicljiv
portret stalinističnih montiranih procesov, posebej njihovih žrtev. To uredniško potezo so
komunisti Kocbeku menda »zelo zamerili« (Prunk, 1977, 189). Toda Kocbek se v svoji kritiki
ni ustavil pri objavljanju prevodne literature, temveč je svoje sodelavce pri reviji še jeseni
1940 usmerjal k pripravljanju gradiva »za kritiko marksizma-leninizma« (Inkret, 2011, 116).
Več kot očitno je torej, da so med krščansko-socialističnim delavstvom, povezanim pod
okriljem Jugoslovanske strokovne zveze, in povečini mlado, pogosto še dijaško oziroma
študentsko krščansko-socialistično inteligenco, ki se je od sredine dvajsetih let naprej zbirala
ob revijah, kot so bile Križ na gori, Križ, Stražni ognji, Ogenj, Dom in svet ter, nazadnje,
Dejanje, obstajale pomembne razlike. Zato bom v nadaljevanju nekoliko podrobneje, čeprav
še vedno le v najosnovnejših potezah, predstavil pot, ki so jo od katoliške ideologije proti
marksizmu v in ob teh publikacijah prehodili številni mladi katoliški intelektualci med obema
vojnama.

3.3.2 Krščansko-socialistična mlada inteligenca na Slovenskem
Ob koncu prve svetovne vojne in v senci oktobrske revolucije je številne katoličane na
Slovenskem pretreslo spoznanje, da ne rimska Cerkev ne katoliške države, če si ponovno
prikličemo v spomin besede Janka Kralja iz članka, objavljenega v Socialnih listih, dotlej niso
ustvarile »pravičnega družbenega reda« (nav. po: Prunk, 1977, 56). Ta dramatična ugotovitev
je, po eni strani, odmevala med katoliškim delavstvom, organiziranim okrog Jugoslovanske
strokovne zveze, ki se je potem, kakor smo videli, v dolgem, še zdaleč ne linearnem procesu
preobrazila v osrednji medvojni krščansko-socialistični sindikat, iz leta v leto bolj pripravljen
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sodelovati tudi z nosilci marksistično koncipirane revolucionarne družbene spremembe; po
drugi plati pa je imela velik vpliv v vrstah mlade katoliške inteligence. A če je bilo
prizadevanje JSZ po logiki stvari vselej usmerjeno predvsem v konkretno družbeno-politično
delo, predvsem, kajpada, v boj za pravice slovenskega proletariata, je katoliška mladina,
nezadovoljna z obstoječim statusom quo, svoja prizadevanja najprej uperila navznoter. V
duhu sodobne kulture je tako skušala »obnoviti mistično prvino krščanstva in pri tem močno
poudarjala osebno doživljajsko plat vere« (Ogrin, 2001, 433).
Gibanje z družbenimi razmerami nezadovoljne slovenske katoliške mladine je
vzbrstelo okoli leta 1924, potem ko je delovanje klubov, v katere so se povezovali katoliški
študentje – šlo je za klube Zarja, Danica in Borba –, že več let hromil jalov formalizem: »Na
zborovanjih sprejete resolucije so ostajale brez odmeva, bile so takoj spet pozabljene. Na
sestankih so premlevali vedno ista vprašanja. Gledišča na iste probleme in ideje so ostajala
nespremenjena« (Kremenšek, 1972, 106). Razmere so se naposled pričele spreminjati aprila
1924 z ustanovitvijo Akademske zveze, krovne organizacije vseh klubov katoliških študentov.
Njeno poslanstvo je bilo najprej »zastopati katoliške študente« ter »gojiti najožji stik med
katoliškimi študentovskimi društvi ljubljanske univerze« (Kremenšek, 1972, 107). Obenem so
si pri Akademski zvezi zadali tudi nalogo skrbeti za »strokovno izobrazbo ljubljanskih
katoliških študentov z upravo in vodstvom skupnih seminarjev, skupne čitalnice in knjižnice«
(Kremenšek, 1972, 107). Nemudoma pa so pričeli še z izdajanjem lastnega glasila, po znanem
delu Ivana Cankarja naslovljenega Križ na gori, ki je v prihodnjih letih postalo osrednji
inkubator nove, levo-katoliške misli.
Kako zelo odmevna in pomembna je bila publicistična dejavnost Križa na gori, ki je
izhajal med letoma 1924 in 1927, ter Križa, revije, ki je Križ na gori nadomestila v letu 1928
in nato izhajala do leta 1930, dovolj zgovorno priča že dejstvo, da so nekateri poznejši
raziskovalci – med njimi Metod Mikuž in Marko Dvořak – kar celotno pred- in celo še
medvojno »intelektualno duhovno gibanje naprednih katoliških študentov in inteligence, ki se
je politično štela h krščanskim socialistom« (Prunk, 1977, 217), imenovali natanko po tej
reviji – križarstvo. Pri tem pa je vendarle treba poudariti, da v pisanju Križa na gori ni mogoče
prepoznati docela sklenjenega, sistematično zaokroženega, enovitega programa, ki bi ga
glasilo od svoje prve do zadnje številke načrtno zasledovalo. Pravzaprav so se med
nekdanjimi uredniki in zunanjimi sodelavci revije mnenja o poglavitnih hotenjih Križa na gori
kresala še dolgo po tistem, ko je samo glasilo ugasnilo. Slavko Kremenšek v tem smislu
pripominja, da je povsem verjetno, celo nujno, da »so posamezniki v mladostnem odporu do
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družbenega življenja, ki ga niso sprejeli za svojega, iz različnih razlogov odgovarjali tudi na
različen način« (Kremenšek, 1972, 115).
Katoliško mladinsko gibanje je bilo torej notranje dovolj pisano, od posameznika do
posameznika so se poudarki glede ciljev, ki jih velja zasledovati, bržkone razlikovali, kljub
temu pa je iz njihovega umetnostnega in idejno-publicističnega delovanja le mogoče izluščiti
nekatere določujoče poteze križarstva. Zdi se, da je križarska mladina izhajala predvsem iz
globoko doživetega občutka zlaganosti, hipokrizije tedanje liberalistične in kapitalistične
družbe. V tem oziru so bili, mimogrede rečeno, podobni nekaterim drugim gibanjem drugod
po Evropi, predvsem v Nemčiji in Franciji, vendar nič ne kaže, da bi se na začetku svojega
delovanja idejno ali kako drugače napajali v tujini; križarstvo je pač samonikel pojav, ki je
vzniknil »iz tedanje problematike slovenske družbe« (Prunk, 1977, 81). Po spominskem
pričevanju Boža Voduška, pesnika, ki je bil v dvajsetih tesno povezan tako s Križem na gori
kakor s Križem in je v obeh revijah tudi pogosto objavljal, je križarstvo izraščalo iz »nasprotij
med načeli, ki smo jih ljubili, spoštovali in doživljali do zadnjih neizprosnosti in pa tisto
okolico, ki se je na ta načela sklicevala« (nav. po: Kremenšek, 1972, 114–115). Posebej
pereče je bilo, se zdi, da so bila ta načela, na katera se je sicer dovolj vehementno sklicevala
okolica, a potem ni živela v skladu z njihovim duhom, v svojem jedru krščanska, evangeljska.
Zato je bilo že od najzgodnejših začetkov v križarstvu čutiti resentiment do uradne cerkvene
hierarhije – Vodušek je v tem smislu pozneje pisal celo o sovražnosti do oficialne katoliške
javnosti (cf.: Prunk, 1977, 82) –, ki je trpela, da so imeli lastniki kapitala in drugi pripadniki
družbene elite sicer polna usta krščanskih vrednot, vendar v javnem, zlasti gospodarskem in
političnem življenju potem še zdaleč niso ravnali v skladu z njimi. Navzven deklarirana
pobožnost se je, drugače rečeno, katoliški kritični mladini predvsem kazala kot tančica, ki
uspešno prikriva stare grehe in pripravlja prostor za nove.
V iskanju odgovora, kako učinkovito preseči to instrumentalizacijo oziroma
degradacijo evangeljskega sporočila, ki jo je Cerkev očitno preračunljivo tolerirala, saj se je
prav na ta način nadejala utrditi in okrepiti moč svoje družbene avtoritete, je križarska
mladina sprva stavila predvsem na precej radikalno prenovo duhovnega, verskega življenja.
Hotela je »ustvariti nov tip pristno religioznega človeka, ki bo tudi v vsakdanjem življenju
živel resnično krščansko življenje« (Kremenšek, 1972, 115). V tem smislu so križarji svojo
kritiko najprej usmerili v pretirano poudarjanje vsega pozunanjenega, formalnega v
tradicionalnem verskem življenju: »[V]erske resnice, obredi in bogoslužje morajo biti osebno
doživeti, spiritualnost je nekaj osebnega ali pa je ni« (Ogrin, 2001, 433). Zavzemali so se za
neposredno in notranje polno doživljanje transcendence, ki naj bi potekalo, kakor so bili
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prepričani posebej vzneseni pripadniki gibanja, brez usmerjanja ali posredovanja cerkvene
hierarhije. V tem smislu so v drugem letniku Križa na gori zapisali, da med Bogom in dušo
»ni nikogar, to je čisto svoja vez stvarnika in stvari. To individualno življenje je pravo in
središče vsega« (nav. po: Prunk, 1977, 82). Vendar pa vse to še ne pomeni, da so križarji
pozivali k umiku v nekakšno kvietistično zasebnost; prav nasprotno. Natanko izhajajoč iz v
notranjosti intenzivno doživete evangeljske resnice, je lahko pravi, resnični kristjan, ki je
sprejete, podedovane oziroma naučene verske resnice prekvasil v osebno-izkustveno
spoznanje, v resnično življenjsko vodilo torej, navsezadnje lahko ustrezno, etično, plodno,
dejavne ljubezni poln posegal v sočasno družbeno življenje, v zgodovino. Ravnati drugače bi
pravzaprav bilo neetično, nekrščansko.
Vendar pa taka usmeritev ni bila brez pasti in nevarnosti. Kakor namreč piše Matija
Ogrin, je križarsko gibanje malodane od začetka zanašalo v smer tako imenovanega
katoliškega modernizma, ki ga je z encikliko Pascendi dominici gregis že v prvem desetletju
20. stoletja obsodil konservativni papež Pij X (cf.: Ogrin, 2001, 434). Ena ključnih potez
katoliškega modernizma je bila ta, da se »versko življenje začne z verskim čustvovanjem,
bistvo vere naj bi bilo čustvo v človeku in ne spoznanje razodete božje resničnosti. Vera je
bila tako povsem ločena od umskih spoznanj. Po tej poti versko čustvovanje jemlje verskim
pravicam vso objektivnost. Osebno doživljanje zdaj zasede mesto človekovega spoznavanja
razodete in objektivne verske resnice« (Ogrin, 2001, 434). Vse to pa je pomenilo, da se je
znotraj katoliškega modernizma in, mutatis mutandis, slovenskega križarskega gibanja porajal
družbenega vpliva željni duhovščini nevaren nazor, po katerem lahko katoličan legitimno
odkloni avtoriteto, ki »pripada verskim resnicam in učiteljstvu« (Ogrin, 2001, 434), če se mu
zazdi, da ga omenjena avtoriteta ovira pri izgrajevanju lastne »spontanosti in ustvarjalnosti«
(Ogrin, 2001, 435).
Natanko s teh izhodišč so Križ na gori oziroma križarsko gibanje v celoti slovenski
konservativnejši katoliški krogi nato tudi napadli. V tem smislu je bržčas najbolj indikativno
pisanje vodilnega medvojnega teologa in filozofa Aleša Ušeničnika v Slovencu februarja
1926. V svojem članku je namreč opozoril, da križarji, pri katerih je, kakor je priznal, sicer
cenil njihov verski idealizem in odvračanje od materialističnega mišljenja, vendarle na
nesprejemljiv način mešajo »dvoumja protestantovske verske filozofije, Avguštinove mistike in
psevdoteologije nemškega teologa Wittiga« (nav. po: Kremenšek, 1972, 109). Očital jim je, da
vse preveč zaletavo modrujejo »tudi o najtežjih religioznih vprašanjih« (nav. po: Kremenšek,
1972, 109), da niso pripravljeni poslušati nasvetov, opozoril in vodil zaskrbljenih starejših in
da njihovi pogledi na prihodnjo politično in socialno ureditev razodevajo »dvoumje in takšno
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neumevanje resničnega življenja, da je človeku težko, ko pomisli na bodočnost« (nav. po:
Kremenšek, 1972, 109). Svoje pisanje pa je Ušeničnik sklenil z apelom, naj se križarji
ponovno obvežejo scela upoštevati avtoriteto Cerkve: »Cerkev je za vse in njeno vodstvo je za
vse« (nav. po: Kremenšek, 1972, 109). Zanimivo je, mimogrede rečeno, da Kocbek leta
pozneje, v Listini, pripominja, da so prvi, najzgodnejši križarji zahrepeneli po misteriju, »po
nemirnem krščanskem navdihu, po živem binkoštnem duhu« (Kocbek, 2000, 167) prav zato,
ker so brali Ušeničnikove knjige, v katerih je veliki teolog vse preveč »poudarjal logični
značaj verske resnice« (Kocbek, 2000, 166). Kakorkoli že, leta 1926 so Ušeničnikovi načelni
kritiki, nič kaj presenetljivo, sledile tudi konkretnejše poteze katoliških konservativcev. V
katoliških študentskih klubih se je pri volitvah v društvene odbore vnela bitka med križarji in
bolj pravovernimi mladimi katoličani, ki so opozarjali, da je merilo njihovega udejstvovanja
lahko edinole »katoličanstvo, kakor se razodeva v cerkvi« (nav. po: Kremenšek, 1972, 110).
V Zarji in Danici je bil, posledično, vpliv križarskih idej močno reduciran. Obenem je
katoliško časopisje prenehalo poročati o tečajih, zborovanjih in drugih dogodkih, ki so jih
pripravljali križarji. Križu na gori je bila leta 1927 odtegnjena gmotna podpora in revija je
morala prenehati izhajati. Navsezadnje je bilo leta 1929 razpuščeno še katoliško telovadno
društvo Akademski Orel, ki mu je v nekaj predhodnih letih zelo svojstven idejni pečat –
številnim konservativcem se je zdelo, da je v vajah, ki bolj kakor na telovadbo spominjajo na
ekspresiven ples, nekaj pohujšljivega – vtisnil znamenit plesalec, koreograf in križar Pino
Mlakar (cf.: Kremenšek, 1972, 111–113).
Toda križarji se niso kar nemudoma predali. Pa tu ne gre le za to, da so na načelni
ravni vztrajali, da niso nikakršni cerkveni odpadniki in da le »težijo k obnovi življenja, tako
kulturnega in socialnega kot zasebnega« (Prunk, 1977, 82). Še pomembneje se zdi, da je bil
skoraj nemudoma po zatonu Križa na gori sestavljen »zasebni konzorcij, izbrana je bila druga
tiskarna in januarja 1928 je izšla prva številka revije Križ« (Kremenšek, 1972, 111), ki je
nadomestila ugaslo glasilo. Uredniške naloge v tej novi publikaciji je, mimogrede rečeno,
prevzel Edvard Kocbek, ki je prav v študijskem letu 1927/28 z mariborskega semenišča
presedlal na ljubljansko Filozofsko fakulteto. Poleg vsega tega se je študentski katoliški klub
Borba, med članstvom katerega so se križarske ideje po vsem sodeč najtrdneje zasidrale, leta
1928 uradno preimenoval »v krščansko socialistični klub« (Kremenšek, 1972, 113). Prav ta,
zadnji podatek pa zgovorno priča, da se je križarsko gibanje, ki je na zagaten civilizacijski
položaj Evrope sprva odgovarjalo z apelom k individualnemu prečiščevanju in intenziviranju
pristnega religioznega sentimenta, v teku nekaj kratkih let precej ogrelo za skupnostno
politično akcijo in se premaknilo še nekoliko dlje na levo.
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Kakor smo videli, je bil tak razvoj po svoje vpisan že v sama izhodišča križarskega
projekta. V očeh nosilcev gibanja je bila namreč ljubezen do bližnjega vredna svojega imena
le, če je bila dejavna, to je, če se je izkazovala v konkretnih dejanjih konkretnih ljudi. To
misel je Kocbek sam podrobneje razgrnil Antonu Trstenjaku v enem izmed pisem, ki jih je
svojemu mladostnemu prijatelju poslal na prelomu dvajsetih v trideseta leta: »Glavno važnost
smo polagali na človeško naravo. 'Gratia supponit naturam.' Zato smo se – sledeč dr. Kreku –
vsi navdušeno priključili pravični borbi zatiranih in vzljubili proletariat. Prodor družbenega
reda s Kristusom na čelu je v naših očeh najvažnejši akt bodočnosti« (nav. po: Inkret, 2011,
33). Po drugi plati pa ne gre spregledati, da so politizacijo križarstva pospeševali tudi nekateri
zunanji dejavniki, predvsem, seveda, politične in gospodarske razmere, ki so se z
vzpostavitvijo šestojanuarske diktature še poslabšale. Ogrin sicer ne-neutemeljeno opozarja,
da številni križarji – med temi, denimo, eksplicitno omenja brata Vodnik pa Boža Voduška,
Tineta Debeljaka, Jožeta Pogačnika in Pina Mlakarja – tega prehoda v družbeno-politično bolj
angažirano delovanje niso izvedli in so torej ostali zavezani križarstvu predvsem kot
umetnostnemu in duhovnemu gibanju (cf.: Ogrin, 2001, 436), vendar tudi ti niso ostali
povsem brezbrižni do perečih političnih vprašanj trenutka. Razume se, da ni bil kar vsakdo
tako oster, radikalen kakor Tone Krošl, pod čigar uredniškim vodstvom so v reviji Ogenj,
glasilu, ki ga je leta 1928 začela izdajati Krekova mladina, že v prvem letniku našli svoje
mesto celo članki, ki so govorili o kapitalizmu kot novem poganstvu, kot potvorbi
Kristusovega nauka, ki jo je mogoče poraziti le s stališč razrednega boja in povezovanjem
vsega proletariata, ki naj poleg klasičnega industrijskega delavstva vključuje tudi kmete in
inteligenco (cf.: Prunk, 1977, 90), toda tudi Božo Vodušek, ki ga Ogrin navaja natanko kot
primer križarja, ki se je še naprej gibal predvsem znotraj horizonta, ki so ga začrtala
umetnostna in religiozna iskanja, je v zgodnjih tridesetih dovolj vehementno pisal o
odvračanju mladine od uradnega katolicizma, češ da ta ne vidi več možnosti, da bi v
njegovem okviru »uresničila svoje naravne težnje« (nav. po: Prunk, 1977, 82). Podobno je v
istem času Stanko Cajnkar, ki je nato konec tridesetih celo doktoriral iz teologije, pisal, da se
mu je samoomejevanje križarjev na religiozno in umetniško dejavnost sčasoma pokazalo kot
nezadostno in da je v ospredje »stopilo socialno vprašanje kot spodbuda verskega življenja«
(nav. po: Prunk, 1977, 123). Konflikt v katoliškem taboru se je tako le še stopnjeval in
zaostroval.
Vse bolj socialistično opredeljeni križarji so spomladi leta 1932 pričeli odkrito
kritizirati Antona Korošca – pozivali so ga k umiku iz političnega življenja – in od nekdanje
SLS zahtevali, naj se zavzame za slovenske narodne pravice ter zapletene razmere v
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zadružništvu uredi tako, da bodo v korist kmeta in ne bank (cf.: Prunk, 1977, 124). V odgovor
so poleti 1932 v vrhu slovenske Cerkve sklenili ustanoviti svojo dijaško organizacijo, društvo
Mladcev Kristusa kralja, ki naj bi pod vodstvom Ernesta Tomca pomagala zaustaviti širjenje
nevarnih političnih idej med katoliško mladino. Obenem so študentje, ki so bili zvesti
konservativni katoliški usmeritvi, cerkvenim starešinam in politikom iz jedra nekdanje SLS,
uspeli prevzeti vodstvo Akademske zveze. Organizacija, ki je, kakor smo videli, združevala
vse katoliške študentske klube in je bila nekoč tudi izdajateljica Križa na gori, je v kratkem
začela izdajati glasilo Naša moč, v katerem je nova vodilna struja objavila svoj program, po
katerem naj bi bilo treba iz družbenega življenja odstraniti vse, kar je »liberalističnega,
framasonskega, marksističnega in sploh nemoralnega v obstoječem družbenem redu« (Prunk,
1977, 126).
Toda tudi vse to ni ustavilo krščansko-socialističnih študentov, zbranih v klubu Borba.
Še leta 1932 so namreč ob ugotovitvi, da se je papež »uklonil fašistični sili« (Prunk, 1977,
125), odklonili papeško encikliko Quadragesimo anno. Leto pozneje pa so se o tej okrožnici
izrekli še izrecneje, ko so v knjižici Borci zapisali, da Quadragesimo anno pravzaprav
»avtoritativno uzakonja kapitalizem« (Prunk, 1977, 127), da ga povzdiguje v »red, dan od
boga, in zavrača delovno teorijo vrednosti« (Prunk, 1977, 127), da v stanovskokorporativistični družbeni ureditvi, ki jo zagovarja, prepoznava »možnost odprave razrednega
boja in s tem pravzaprav napoveduje razredni boj proletariatu« (Prunk, 1977, 127).
Posledično so banske oblasti študentski klub Borba prepoznale kot komunističen in ga
novembra 1933 razpustile (cf.: Prunk, 1977, 128), toda to ni spremenilo dejstva, da je del
slovenskih katoličanov v zgodnjih tridesetih že sprejel »marksizem kot gospodarski nauk«
(Prunk, 1977, 128). Videti je torej, da se je ločitev duhov med slovenskimi katoličani,
ideološka diferenciacija, ki je v današnjem kolektivnem zgodovinskem spominu povezana
predvsem z nastopom Edvarda Kocbeka v Domu in svetu glede vprašanja španske
državljanske vojne, v dobršni meri dogodila še pred njegovo vrnitvijo s Hrvaškega, kjer je
med letoma 1931 in 1936 služboval kot gimnazijski profesor francoščine v Bjelovarju in
Varaždinu. Kakor smo videli, so jo, sicer z različnih izhodišč, pripravljali in poglabljali mnogi
– od sindikalnih voditeljev Jugoslovanske strokovne zveze do pripadnikov križarskega
gibanja. Naj je bilo Kocbekovo publicistično in drugo javno delovanje še tako odmevno, bi
sam menda nikoli ne mogel med pomembnim delom slovenskih katoličanov razširiti oziroma
uveljaviti prepričanja, da kristjan sme – ali celo mora – sodelovati z marksisti v prizadevanju
za prenovo sveta, ki je zašel v globoko krizo. Ob tej ugotovitvi pa se najbrž lahko vprašamo,
kako torej opredeliti vlogo, ki jo je v dvajsetih v križarstvu in, pozneje, v tridesetih letih v
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krščansko-socialističnem gibanju Kocbek dejansko odigral. To bo naloga naslednjega
poglavja, v katerem bom na kratko popisal kronologijo Kocbekovega medvojnega življenja in
delovanja.

4. EDVARD KOCBEK, JAVNI INTELEKTUALEC
4.1 Približevanje križarskemu gibanju
Edvard Kocbek se je rodil 27. septembra 1904 v Svetem Juriju ob Ščavnici. Osnovno
šolo je začel obiskovati jeseni leta 1911. Leta 1915 bi se moral vpisati na gimnazijo v
Mariboru, a to se zaradi izbruha prve svetovne vojne in očetovega vpoklica k vojakom ni
zgodilo še dve leti. Ko je torej leta 1917 naposled prišel na mariborsko gimnazijo, je bil dve
leti starejši od svojih sošolcev, tudi mesto se je kaj kmalu znašlo v vrtincu zgodovine, ko je
podonavska monarhija razpadala, boj za severne meje novonastajajoče države južnih
Slovanov pa se je bil prav v Mariboru in okolici. Tako je Kocbek selitev s podeželja v mesto
ob Dravi doživel, kakor je leta 1965 izpovedal v avtobiografskem predavanju Kdo sem?, kot
svoj »prvi usodni pretres, prelom z otroštvom in domačijo« (Kocbek, 1989, 314). Kljub temu
je prva dva letnika opravil z odliko. Nato ga je oče, soočen s finančno stisko, prepisal na
gimnazijo v Ptuj, kjer so bili stroški pač nižji. Tu je Kocbek preživel naslednja štiri leta, se
seznanil s Stankom Cajnkarjem in Ivanom Mrakom, pod vplivom svojega profesorja
slovenščine, Antona Sovreta, pa se je, kakor domneva Inkret, lotil tudi svojih prvih literarnih
poizkusov (cf.: Inkret, 2011, 23). Po z odliko opravljeni šesti gimnaziji se je vrnil v Maribor
in se vpisal na klasično gimnazijo, kjer je po pričevanju Antona Trstenjaka imel močan vpliv
na svoje sošolce, saj je bil »pravi ekstatik« (nav. po: Inkret, 2011, 24) in vnet, četudi močno
poduhovljen razpravljavec o svetovnih družbenih in političnih dogajanjih. Iz Kocbekovih
gimnazijskih let navsezadnje velja omeniti še dejstvo, da je jeseni 1924, v osmem letniku
torej, postal, kakor je bilo rečeno že v uvodu k tretjemu poglavju pričujočega pisanja, urednik
Stražnih ognjev, »rokopisnega literarnega glasila katoliškega narodnega dijaštva na
gimnaziji v Mariboru« (Inkret, 2011, 25), kjer je objavil svoje prve pesmi.
Na jesen leta 1925 je Kocbek stopil v mariborsko bogoslovje, kjer pa je ostal samo do
junija 1927, ko je demonstrativno izstopil in se z jesenjo istega leta prepisal na romanistiko na
ljubljanski Filozofski fakulteti. Razlogi Kocbekovega izstopa iz semenišča niso bili nikoli do
kraja pojasnjeni. V predavanju Kdo sem? je sicer govoril, da je svojo odločitev sprejel kot
odgovor na »krivico, ki se je dogodila v hiši in je niso hoteli popraviti« (Kocbek, 1989, 315),
34

vendar Inkret precej prepričljivo dokazuje, da je bila krivica, ki je Kocbeka prizadela,
»vsekakor malenkostna« (Inkret, 2011, 32) in da ga je pri odločitvi pravzaprav vodilo
spoznanje, da se mu bo »kot laiku obseg apostolskega dela razširil, medtem ko bi mu bil
duhovniški preozek« (Inkret, 2011, 31).
Za kakšno apostolsko delo je torej šlo mlademu Kocbeku? – O tem najbrž lahko
sklepamo na podlagi njegovega publicističnega in drugega javnega udejstvovanja tako v
slabih dveh letih, ki ju je prebil na mariborski teologiji, kakor tudi pozneje, v času študija v
Ljubljani. Po eni strani je že tik pred maturo v ljubljanski Socialni misli, v članku O
katoliškem mladinskem gibanju, prvikrat izpovedal svojo bližino krščanskemu socializmu.
Poleg tega je še naprej sodeloval pri Stražnih ognjih, ki so se sčasoma prelevili v tiskano
prilogo Križa na gori, in se tudi po tej plati, to je plati osebnih poznanstev, zbližal z nosilci
križarskega gibanja. Po izstopu iz mariborskega bogoslovja – bilo je poleti 1927 – je s
prijatelji in nekdanjimi sošolci organiziral velik križarski seminar, ki se ga je udeležilo »kakih
sto dvajset fantov, med njimi tudi voditelj iz Ljubljane Anton Vodnik« (Inkret, 2011, 32).
Udeleženci so zavzeto razpravljali o »krščanskih industrialcih, gospodarstvenikih, ki
izrabljajo tudi krščanstvo v svoje kapitalistične namene« (Kremenšek, 1972, 111). Pri tem so
še »apostrofirali negativno politično vlogo Slovenske ljudske stranke, posebej njenega šefa
Antona Korošca, kritizirali katoliško telovadno organizacijo Orel in se zavzemali jasno in
glasno za razredni boj v smislu Krekovega socialnega nauka« (Inkret, 2011, 33). O
zborovanju so potem precej pohvalno pisali v socialdemokratskem tisku, zaradi česar si je
Kocbek v krogih cerkvene nomenklature nakopal »sumljiv sloves heretika« (Inkret, 2011, 35),
v Slovencu pa so odtistihmal à propos krščanskega socializma odkrito govorili o marksizmu.
Je pa, po drugi strani, v križarskih krogih pridobil precejšen ugled in ko je v začetku leta 1928
začela izhajati revija Križ, ki je nadomestila zaradi gmotne stiske nedavno ugasli Križ na gori,
je prav novopečeni študent romanistike na ljubljanski Filozofski fakulteti postal njen urednik.
Te naloge je potem Kocbek opravljal vse do zaključka svojega študija.

4.2 Urednik Križa
Za osrednji tok slovenskega katolicizma, kakor smo pravkar videli, že okrog leta 1927
ni bilo dvoma, da se je med križarji razrasla odpadniška ideologija, ki jo je, kajpada, potrebno
odločno in na celi črti zavrniti. Kocbekov odnos do marksizma pa je bil v tistem času seveda
nekoliko bolj niansiran. Dober vpogled v njegovo razmišljanje v tem času nam ponuja članek
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Marksizem in krščanstvo, ki ga je Kocbek priobčil v prvem letniku Križa (1928). Pisec
uvodoma ugotavlja, da je razmerje do marksizma ključno vprašanje sodobnega krščanstva, saj
je marksizem svojo ost uperil proti Cerkvi, ki je idejni boj tudi sprejela, vendar zato zdaj ne
vidi, da marksizem »deluje osvežujoče in apostolsko vztrajno, ko rešuje gospodarsko,
družbeno in duhovno zmedo« (Kocbek, 1989, 24). Kocbek nadalje piše, da so se marksisti z
lucidno socialno-ekonomsko analizo, udarnimi gesli in »preroškim idejnim nastopom v družbi
in politiki najbolj neustrašno približali objektivni pravičnosti« (Kocbek, 1989, 25) ter s čisto
konkretnim »proletarskim razrednim bojem tudi praktično odgovorili na kapitalistični
razredni boj« (Kocbek, 1989, 25). Misel o stvarnem družbeno-političnem naprezanju, ki
približuje pravičnost, je bila Kocbeku gotovo blizu, saj je potem še v Tovarišiji pisal o tem, da
je »bistveni temelj krščanstva ljubezen, stržen ljubezni pa je pravica, utelešena pravica«
(Kocbek, 1996, 311). Ob tem v svojem pisanju za Križ sicer opozarja, da sta Marx in Engels
svoj projekt resda naslonila na nazor »zgodovinskega materializma, ki ga kristjani v celoti
odklanjamo« (Kocbek, 1989, 25), vendar pa dodaja, da sta utemeljitelja marksizma
navsezadnje ravnala, kakor sta, po »previdnosti božji, se pravi zaradi stanja takratne Cerkve«
(Kocbek, 1989, 25). Kolikor, drugače rečeno, sodoben kristjan v marksizmu povsem
upravičeno prepoznava težke zablode »metafizičnega nihilizma, pravnega relativizma,
političnega absolutizma in ekskluzivnega racionalizma« (Kocbek, 1989, 25), se vendarle mora
zavedati, da je marksizem tak, kakršen je, ker je Cerkev že v prejšnjih stoletjih odpovedala,
ker je abdicirala pred svojo evangeljsko utemeljeno odgovornostjo do človeka, ker je agape
zabarantala za posvetno oblast, moč in vpliv ter tako prispevala k temu, da človek še naprej
živi v človeka nevrednih razmerah. Prav to je eden ključnih postulatov Kocbekove misli, ki
nato odzvanja v njegovem nadaljnjem delovanju in pisanju, tudi še v obeh partizanskih
dnevnikih, kjer se vedno znova vrača k ugotovitvi, da morajo sodobni kristjani, pogreznjeni v
vrtinec druge svetovne vojne, živeti in v odporu proti okupatorju delovati natanko iz
zavedanja diskreditiranosti zgodovinskega krščanstva, iz zavedanja krivde, ki jo je Cerkev kot
institucija, kot organizirana družbena formacija zagrešila v svoji zgodovini. V Tovarišiji v
tem smislu piše: »Nam kristjanom po naši zgodovinski krivdi danes ni pripadla
družbenopolitična vodilna vloga. To so železna zgodovinska dejstva, ki proti njim nič ne
premore absolutni načelni primat, kakor si ga brezčasno pripisujemo. Eno je krščanstvo kot
enkratna, prava in nujna duhovna hrana osebnega življenja, drugo pa je krščanstvo kot
življenjska atmosfera. Krščanstvo se ni skalilo kot duhovna resničnost, temveč kot življenjska
atmosfera. Zaradi te svoje obteženosti krščansko občestvo danes ne more nastopiti kot
vodilna zgodovinska sila. Po družbenih in življenjskih zakonih so to vlogo prevzele druge sile
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in naša veličina je v tem, da to priznamo« (Kocbek, 1996, 247). Več o vsem tem, seveda, v
nadaljevanju.
Ob branju Kocbekovega članka Marksizem in krščanstvo se, kakor smo videli, pokaže,
da je marksizem, kolikor sloni na zgodovinskem materializmu, kolikor torej ne priznava
absolutnosti razodete evangeljske resnice, sicer res močno problematičen, a ta
problematičnost ni razumljena na brezprizivno prohibitiven način: »Materializem je [...]
povzročila struktura tedanje družbe in ga kar naprej hrani struktura današnje družbe«
(Kocbek, 1989, 26). Videti je torej, da Kocbek že v dvajsetih letih materialistični element v
marksizmu relativizira. Prepoznava ga namreč kot marksistični teoriji nekako zunanji, od
splošnih družbenih okoliščin vsiljen element, medtem ko v najglobljem jedru marksizma, v
njegovem bistvu tako rekoč, vendarle razbira naprezanje po pravičnosti, ki je, kakor smo
videli zgoraj, centralnega pomena tudi za krščanstvo. In prav tu, v zasledovanju istega
temeljnega cilja se po Kocbekovem mnenju obe miselni tradiciji navsezadnje lahko tudi
plodno stakneta. Še več: gospodarska doktrina marksizma, ugotavlja Kocbek, sploh »ni v
nikakršnem nasprotju s krščanstvom« (Kocbek, 1989, 25). Kolikor namreč uči, da naj bo delo
»osrednje merilo gospodarske in družbene vrednosti« (Kocbek, 1989, 25), je pravzaprav zelo
blizu krščanskemu pojmovanju človeka kot bitja, ki mu je »Bog izročil svet, da si ga podvrže
in sebi ustrezno uredi« (Kocbek, 1989, 26). Če strnem: ker je po Kocbekovem prepričanju
zgodovinsko krščanstvo kompromitirano, je, paradoksalno, prav revolucionarni marksizem
tista ideološka in družbeno-politična formacija, ki lahko najbolj učinkovito preseže oziroma
porazi kapitalistični družbeni red in na ta način navsezadnje tudi prekine tiste procese, ki, po
eni strani, marksiste vodijo v materialistično brezboštvo, kristjane, na drugi strani, pa v
klerikalizem, ki ga Kocbek pojmuje kot instrumentalizacijo razodetih resnic za potrebe
utrjevanja in širjenja posvetne družbene moči. Marksizem, drugače rečeno, človeštvu nasploh
in krščanstvu posebej ponuja veliko priložnost za resnično duhovno očiščenje, prenovo in nov
zalet. V tem smislu Kocbek potem piše še v partizanskih dnevnikih. V Tovarišiji, denimo,
ugotavlja, da osvobodilni boj pravzaprav ponuja »najlepšo priliko za to, da klerikalizem
odpravimo tako rekoč mimogrede, [...] z ustvaritvijo novega življenjskega reda« (Kocbek,
1996, 54). V Listini svojo vizijo krščanstva prihodnosti utemelji s pomočjo sklicevanja na
oblike organiziranja in življenja krščanskih skupnosti v antiki, ko te še niso bile igrale iger
posvetne moči: »Moja kretnja in kretnja mojih prijateljev se hoče vrniti na pozicije kristjanov
pred Konstantinom Velikim. [...] Komunisti nam morejo vzeti le tisto, česar se moramo sami
čimprej rešiti« (Kocbek, 2000, 561). No, članek Marksizem in krščanstvo pa zaključuje s
pozivom kristjanom, naj prestopijo »nevzdržne meje svojega strahu in nezaupanja« (Kocbek,
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1989, 28), naj se odpro »novemu času in novim potrebam osvobajajočega se človeka«
(Kocbek, 1989, 28), naj okrepijo čute »za zdravo relativnost tostranstva« (Kocbek, 1989, 28)
in z vsem tem naposled pokažejo »dejansko vero in ljubezen do bližnjika« (Kocbek, 1989,
28).
V članku iz leta 1928 torej že lahko razbiramo vse ključne idejne premise, ki so
Kocbeka posebej in krščanske socialiste nasploh potem vodile v sodelovanje s komunisti v
kontekstu Osvobodilne fronte. In vendar ni videti, da bi to, po vsebini pravzaprav precej
šokantno pisanje premočno razburkalo tedanjo slovensko katoliško javnost. V tem smislu se
zdi indikativno, da je Kocbek leto pozneje, ko se je odpravljal v Berlin poslušat univerzitetna
predavanja duhovnega voditelja nemških mladokatoličanov, Romana Guardinija, za finančno
pomoč zaprosil samega Antona Korošca – in ta mu je denarno podporo celo priskrbel (cf.:
Inkret, 2011, 38)! Na drugi strani pa v tistih letih še razmeroma maloštevilni slovenski
komunisti niso bili pripravljeni – ali jim v skladu z direktivami Kominterne pač ni bilo
dovoljeno – razmišljati o iskanju potencialnih političnih zavezništev. Tako je Kocbek mogel
precej mirno nadaljevati svoj študij – zaključil ga je jeseni leta 1930 – in se posvečati
literarnemu snovanju – leta 1929 mu je prve pesmi objavila tudi bržčas osrednja literarna
revija na Slovenskem, Dom in svet.
Pa vendar ni mogoče reči, da je Kocbekovo publicistično delo ob prelomu dvajsetih v
trideseta leta ostalo povsem neopaženo ali kvečjemu znano le ozkemu krogu posvečencev.
Križarstvo »kot kulturno elitno gibanje« (Ogrin, 2001, 439) je sicer od svojih začetkov dalje
vseskozi poudarjalo predvsem pomen posameznika, ga usmerjalo k samouresničitvi »po
osebni poti, v religiozni obnovi, pa tudi v iracionalni spiritualni spekulaciji in poduhovljeni
estetičnosti« (Ogrin, 2001, 439), spričo česar so sprva tudi precej odločno odklanjali sleherno
»organizacijo v imenu občestva« (Ogrin, 2001, 439). Morda prav zato še pozneje, ko je samo
gibanje že zatonilo, njegovi člani pa so zvečine stopili v vrste krščanskih socialistov, ta
intelektualni krog nikoli ni oblikoval resnično množične samostojne družbeno-politične
organizacije. Kljub temu pa so, kakor smo videli zgoraj, že ob izteku dvajsetih let križarji
pričeli aktivno posegati v javno družbeno-politično debato in Ogrin v tem smislu piše, da so
prav Kocbekovi odločni članki, objavljeni po letu 1928 v reviji Ogenj, glasilu Krekove
mladine, imeli precejšen vpliv »na Jugoslovansko strokovno zvezo, da se je začela nagibati k
ideološki in politični levici« (Ogrin, 2001, 438), zaradi česar je njihov avtor postopoma postal
»vodilna intelektualna oseba tega kroga« (Ogrin, 2001, 438). Ker tudi njegov izstop iz
mariborskega semenišča še vedno ni bil pozabljen, Kocbeku ob diplomi ni manjkalo
nasprotnikov v visokih krogih slovenske katoliške politike, ki so navsezadnje poskrbeli, da
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svoje prve službe ni dobil kje v Sloveniji, kakor je bil upal, temveč je zgodaj spomladi leta
1931 za gimnazijskega profesorja francoščine moral oditi v Bjelovar. Na Hrvaškem je potem,
s prekinitvami, ostal naslednjih pet let.

4.3 Spoznavanje s personalistično filozofijo Emmanuela Mouniera
Službovanje v provincialnem hrvaškem mestu je Kocbek doživel, kakor je desetletja
pozneje poudaril v avtobiografskem predavanju Kdo sem?, kot svoj »tretji življenjski šok«
(Kocbek, 1989, 315), počutil se je osamljenega in brezpomočno odrezanega od slovenske
politične, družbene in kulturne stvarnosti, v kateri je njegova beseda, kakor smo videli, prav
tedaj pričela dobivati širšo veljavo. Iz zagatnega položaja se je najprej reševal s pisanjem
poezije, kaj kmalu pa se mu je ponudila priložnost s štipendijo francoske vlade slabo leto dni
preživeti na izpopolnjevanju v Franciji; pograbil jo je z obema rokama in šolsko leto
1931/1932 preživel v Lyonu. Prav tu je, mimogrede rečeno, novembra 1931 tudi pričel pisati
svoj dnevnik (cf.: Inkret, 2011, 49). Formalnih študijskih obveznosti v Lyonu Kocbek sicer
»ni imel, s francoščino in njeno kulturo je stopal v stik svobodno v skladu s svojimi
afinitetami« (Inkret, 2011, 48), to pa je pomenilo, da je predvsem veliko bral sodobne avtorje
leposlovja in filozofije. Še zlasti temeljito – in z nemajhnim navdušenjem – se je seznanil s
personalistično filozofijo in revijo Esprit, ki je pod vodstvom Emmanuela Mouniera,
vodilnega personalističnega filozofa, prav v času Kocbekovega bivanja v Lyonu, začela
izhajati v Parizu. Mouniera, s katerim se je tudi osebno seznanil, je Kocbek pozneje –
ponovno v avtobiografskem predavanju Kdo sem? – označil za najpomembnejšega izmed
duhov, ki so ga intelektualno »hranili, popravljali, usmerjali in navdihovali« (Kocbek, 1989,
329). Zato bom v nadaljevanju v nekaj grobih črtah, sledeč predvsem Mounierevemu spisu
Kaj je personalizem? iz leta 1947, tudi orisal misel tega francoskega filozofa.
Personalistično gibanje, v omenjenem delu pripoveduje Mounier, je zraslo iz velike
gospodarske krize leta 1929 (cf.: Mounier, 1990, 10) oziroma, natančneje, iz spoznanja, da
»kapitalistične strukture danes ovirajo gibanje za človekovo osvoboditev« (Mounier, 1990,
92), da je zahodna kultura »postala toga dediščina v rokah družbenega razreda, ki jo uživa,
vendar ne obnavlja njenih virov« (Mounier, 1990, 91) in da dosledna kritika ekonomskih,
socialnih, političnih in kulturnih struktur obstoječega sveta nujno vodi »do revolucionarnih
stališč proti kapitalističnemu sistemu« (Mounier, 1990, 13), ki naj ga navsezadnje preseže
socialistična organizacija »proizvodnje in porabe« (Mounier, 1990, 92). Pri tem pa Mounier –
39

parafrazirajoč znano misel Charlesa Péguyja – poudarja, da bo revolucija obenem moralna in
gospodarska, »ali pa je ne bo« (Mounier, 1990, 11). Njen cilj naj bi tako bil, da človeku po
eni strani zagotovi »razumski tehnični instrument in pravično družbeno organizacijo«
(Mounier, 1990, 43), po drugi plati pa mu »vrne smisel življenja in smrti« (Mounier, 1990,
43). To stališče francoskega filozofa nato vodi v polemiko proti »tradicionalnim
spiritualistom« (Mounier, 1990, 11), ki jih obtožuje, da so s poudarjanjem neomadeževanosti,
čistosti evangeljskega sporočila, ki da je absolutno in scela nepovezano s konkretnostjo in
ireduktibilno protislovnostjo človekove tostranske, zgodovinske izkušnje, pravzaprav usodno
pripomogli k temu, da so se »revolucionarne sile obrnile [...] proti duhovnim vrednotam«
(Mounier, 1990, 11). Opozarja jih nadalje, da zgodovina ima svoj globok pomen, saj ni
nobenega duhovnega giba, »ki se ne bi opiral na kako zunanje gibanje in se ne bi z njim tudi
izrazil. [...] Za človeka torej ni duševnega življenja, ki bi bilo ločeno od telesnega, ni moralne
prenove brez tehničnega izboljšanja in v kriznem času ni duhovne revolucije brez materialne«
(Mounier, 1990, 56). Vse to pa vendarle še ne pomeni, da Mounier brez pridržkov sprejema z
Marxom podkleteni socialistični oziroma komunistični revolucionarni projekt. Nasprotno: v
delovanju številnih revolucionarjev brez posebnih iluzij prepoznava totalitaristične tendence
in govori o nevarnosti vrnitve Leviatana, ko bi revolucija navsezadnje zmagala: »Znanosti je
danes (kakor včeraj veri) naloženo, da upraviči pokorščino. Bojim se, da številni pripravljajo
zadnjo revolucijo, kakor generali pripravljajo zadnjo vojno« (Mounier, 1990, 64).
Kakšna pa naj bo v takem položaju drža personalistov oziroma, rečeno nekoliko širše,
levo usmerjenih katoličanov? Kako pravzaprav ravnati ob soočenju z izbiro med
tradicionalističnimi spiritualisti, ki bežijo pred resničnostjo, in marksističnimi, protototalitarističnimi revolucionarji, ki pač ne premorejo posluha za »deželo notranjosti in
presežnosti« (Mounier, 1990, 70)? – Predvsem, poudarja Mounier, se ni mogoče umakniti
pred samo izbiro, pa naj bo ta – na videz ali v resnici – še tako nemogoča: »Personalizem
nalaga izbiro in dejanje, tudi v najbolj dramatični sodni temi. Takrat lahko samo izbira
razsvetli temo. Za to je boljša napačna kot sploh nobena izbira. Edini pogoj je, da nas izhod
iz malodušnosti ali negotovosti ne zapelje v zaslepljenost in pasivnost« (Mounier, 1990, 78).
In še: »[K]rščanski personalist more napredovati [...] le v zgodovini« (Mournier, 1990, 90),
pri čemer pa si, za povrhu, ne more pomagati z nobeno vnaprej pripravljeno miselno shemo
ali priročnim družbeno-političnim programom: »[S]talnic človeškega položaja ni mogoče
opisati v obliki dokončne sheme, ki bi jo bilo treba samo uporabiti v delovanju« (Mounier,
1990, 90). Edina možnost, ki jo personalist ima, je potemtakem »neposredno razčlenjevati
gibanje zgodovine v živem in postopnem izkustvu« (Mounier, 1990, 24). Nemara prav zaradi
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te personalistične antidogmatičnosti, nenehne pripravljenosti na spremembo oziroma
popravek smeri v zasledovanju novega, družbeno osvobojenega pa notranje polno izživetega
človeka, Mounier tudi ne predvideva, da bi se personalisti navsezadnje politično organizirali v
obliki nekakšnega množičnega gibanja: »Način našega delovanja je bil in mora biti tale: mala
skupina, ki nekaj velja bolj zaradi kakovosti zbranih ljudi in moči izžarevanja kakor zaradi
števila, in si sama po sebi ne nalaga velikih revolucionarnih nalog, množičnih nalog, temveč
pomešano akcijo prostih strelcev in dvorne garde, se odloča za smelo odkrivanje neznanih
pokrajin in bdenje nad zakladom, ki je potreben za srečo vseh, ki jih ogroža ali pa nanje
pozablja hrup« (Mounier, 1990, 20).
Kakor je menda zlahka moč videti, so ujemanja med Mounierevo in Kocbekovo
mislijo precejšnja. Oba v kapitalističnem družbenem redu prepoznavata poglavitno zapreko,
ki človeku onemogoča, da bi se polno realiziral. Oba stavita na marksistično-socialistično
revolucionarno preosnovo družbe, ki bi lahko vzpostavila materialne pogoje, nujne za razvitje
človekovega duhovnega in etičnega potenciala. Oba se v tem smislu – vsem potencialnim
nevarnostim in pastem navkljub – zavzemata za tvorno sodelovanje z marksisti in nastopata
zoper tradicionalistično pojmovano krščanstvo kot enega izmed ključnih stebrov obstoječe,
kapitalistične družbene ureditve. Ne eden ne drugi tudi nista pripravljena levo usmerjenih
katoličanov organizirati v politično silo množičnega značaja, temveč se nadejata, da bi ti
kristjani mogli odigrati vlogo nujnega korektiva marksistično navdahnjeni revolucionarni
avantgardi in poskrbeti, da bo v socialističnem družbenem redu marksistični materializem
dopolnjen ali nemara celo presežen z novo, neovirano duhovnostjo deklerikaliziranega
krščanstva. Pri vsem tem se mi zdi pomembno tudi to, da se je Kocbek do svojih spoznanj po
vsem sodeč dokopal v intelektualnem in socialnem okolju slovenskega križarskega gibanja,
brez neposrednih povezav z Mounierem oziroma francoskim personalizmom. Kakor smo
namreč videli ob članku Marksizem in krščanstvo, je Kocbek temeljne premise svoje družbene
misli oblikoval že nekako do leta 1928, torej že dolgo preden se je v Lyonu seznanil s
pisanjem revije Esprit. Videti je torej, da so ga Mounier in personalisti predvsem opogumljali
in ga potrjevali v svetovno-nazorski drži, ki si jo je bil v ključnih potezah sam izoblikoval že
prej.
V Franciji si je Kocbek, kakor smo videli, razširil duhovna obzorja, ta razširitev pa mu
je po svoje pravzaprav potrdila, da je svetovnonazorska usmeritev, miselna pot, na katero je
bil stopil že pred tem, ustrezna, prava. A te samozavesti po vrnitvi v domovino ni mogel na
primeren način izpričati v obnovljenem javnem delovanju. Čeprav je še naprej objavljal v
Domu in svetu – posebej ciklus Jesenskih pesmi je naletel na ugoden sprejem (cf.: Inkret,
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2011, 54) –, je bil na bjelovarski gimnaziji od slovenskega dogajanja še vedno (pre)močno
oddaljen. To se ni spremenilo niti jeseni 1933, ko je bil premeščen v Varaždin. Tu je sicer
oblikoval svoj pesniški prvenec, zbirko Zemlja, ki je luč sveta ugledala konec leta 1934; tu se
je malo pred božičem 1935 tudi poročil z Zdravko Koprivnjak; od tu se je še naprej oglašal v
Domu in svetu. Okrog križarskim idejam razmeroma naklonjene uredniške politike te revije
se je sredi tridesetih v slovenskem katoliškem taboru vnela precej žolčna debata in Kocbek jo
je pozorno spremljal. Toda še naprej je močno pogrešal »komunikacijo s prijatelji ali
somišljeniki, v kateri bi se mogel zares polno in ustvarjalno razživeti« (Inkret, 2011, 54).

4.4 Premišljevanje o Španiji
Vse to se je spremenilo, ko je bil Kocbek jeseni 1936 naposled nastavljen za
profesorja francoščine na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani. Zdaj se je naposled lahko z vso
močjo vpletel v slovensko družbeno-politično in kulturno življenje. To je bilo ob času
njegovega prihoda, kakor je bil izpovedal v predavanju Kdo sem?, že precej zaostreno (cf.:
Kocbek, 1989, 316). Kocbeka je predvsem vznemirjala polemika glede usmeritve Doma in
sveta. Revijo, ki jo je sredi tridesetih vse bolj upravičeno lahko štel za svoj primarni literarni
domicil, saj je v njej precej in pogosto objavljal, so namreč v tistem času ostro napadli
pripadniki dveh radikalnih, bojevitih mladinskih organizacij, Mladcev Kristusa Kralja in
Straže, ki sta se, ne brez podpore ljubljanske škofije ter politične zaslombe Antona Korošca in
drugih prvakov nekdanje SLS, zavzemali za »totalno družbeno katolizacijo« (Inkret, 2011,
97). V tem smislu so si prizadevali, kakor je v svojih spominih zabeležil France Koblar,
tedanji urednik Doma in sveta, da bi s svojimi kadri čim hitreje zasedli »vsa mesta v javnem
in kulturnem življenju, zato je bilo treba čimprej pripraviti prostor oziroma razpoloženje proti
nezaželenim osebam« (Koblar, 2001, 41).
Mladci in Stražarji – prve je, kot že rečeno, vodil Ernest Tomec, druge pa Lambert
Ehrlich – so se ob koncu leta 1934 torej pričeli ogorčeno pritoževati, da je osrednja katoliška
revija na Slovenskem pravzaprav na stežaj odprla vrata kvarnim vplivom protestantizma in
marksizma, ko je k uredniškemu delu in drugim oblikam sodelovanja v precejšnjem številu
privabila nekdanje križarje. Zato je Ehrlich v članku Kriza besede, objavljenem v Straži v
viharju, glasilu Stražarjev, od urednikov Doma in sveta terjal »brezpogojno disciplino in
podrejenost oficialnemu cerkvenemu nauku« (Inkret, 2011, 98). Kocbek je na lastno pest še iz
Varaždina na te zahteve odgovoril s sicer dovolj duhovitim, a nespregledljivo provokativnim
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člankom Enemu izmed ozkih, ki je bil potem leta 1935 objavljen v marčni številki Doma in
sveta na uvodnem mestu. V tem besedilu je nasprotnike križarjev obtožil nereflektiranega
konformizma, slepe pokorščine avtoritetam, ogibanja živi misli in pogubne duhovne jalovosti:
»Podoba je, da ne morete dolgo in sami strpeti v rodovitnem območju osebnega, tveganega
spoznavanja, marveč bežite pred mukami samotnega in častnega iskanja naravnost v svet
idejnega reda, ki se mu bližate nepripravljeni, brez izkustvenega erosa. Zato obstaja
nevarnost, da ne boste mogli razviti širokega, pristnega osebnostnega življenja in v njem
velikega čistega človečanstva« (Kocbek, 1989, 25–26). Članek Enemu izmed ozkih je ob
objavi dvignil nemalo prahu (cf.: Inkret, 2011, 99) in posredno pokazal, da je med
slovenskimi katoličani v preteklem desetletju, ki so ga, kakor smo videli, zaznamovali vse
pogostejši in vse globlji spori med segmenti vse bolj socialistično razpoloženega katoliškega
delavstva in podobno usmerjenimi segmenti katoliške inteligence na eni strani ter uradno
Cerkvijo, njenimi podpornimi, laikom namenjenimi organizacijami in katoliškimi političnimi
voditelji na drugi, že zazevala globoka in, po vsem sodeč, tudi vse bolj nepremostljiva
razpoka. Obe strani sta iz leta v leto očitno stali vsaka bolj k sebi; možnost medsebojne
pomiritve se je zlagoma, a zanesljivo oddaljevala. Toda članek Enemu izmed ozkih te
vsaksebnosti katoliške levice oziroma desnice vendarle še ni do kraja razgalil. To se je, kot je
znano, zgodilo šele leto pozneje, s Kocbekovim Premišljevanjem o Španiji.
Inkret ugotavlja, da so ključne ideje in vrednote, ki jih je v Premišljevanju o Španiji
izrazil Kocbek, v temelju enake tistim, ki jih najdemo v pismu Enemu izmed ozkih (cf.: Inkret,
2011, 103). Zato se menda lahko vprašamo, kako je mogoče, da se je proces tako
imenovanega ločevanja duhov v slovenskem katoliškem taboru odvil prav ob španskem eseju
in ne, na primer, že ob leto starejšem članku Enemu izmed ozkih ali kakšnem drugem pisanju
bodisi izpod peresa Edvarda Kocbeka samega bodisi kakega drugega križarsko oziroma
krščansko-socialistično orientiranega avtorja? – Odgovor gre slej ko prej iskati v simbolnem
pomenu, ki ga je vsa svetovna javnost – tako tista z desničarskimi kakor ona z levičarskimi
simpatijami – pripisala španski državljanski vojni malodane takoj po njenem izbruhu poleti
1936. Hobsbawm, denimo, ugotavlja, da so sodobniki bratomorno vojno na Pirenejskem
polotoku nemudoma prepoznali kot »kvintesenčni izraz [...] globalnega spopada«
(Hobsbawm, 2000, 149) med silami, ki so bile dediščini razsvetljenstva in francoske
revolucije tako ali drugače zveste, in onimi, ki so tej dediščini nasprotovale oziroma jo hotele
z vso silo vreči na pregovorno smetišče zgodovine. Podobno italijansko-francoski zgodovinar
Enzo Traverso pripominja, da je prav španski državljanski spopad v očeh svetovne javnosti
razklenil notranje zapleten in pogosto protisloven ideološki »trikotnik med liberalizmom,
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komunizmom in fašizmom, kakor se je vzpostavil ob koncu velike vojne« (Traverso, 2009, 307)
ter ga razvezal v odkrit, pregleden »spopad med fašizmom in antifašizmom« (Traverso, 2009,
307). Kocbekovo Premišljevanje je torej, smemo bržčas domnevati, odmevalo, kakor je,
predvsem zato, ker ni več govorilo o bolj ali manj načelnih stvareh – o pojavnih oblikah
pristnega in nepristnega verovanja, na primer; pa o načinih, kako se posameznik more in mora
eksistencialno realizirati onkraj okvirov, ki mu jih predpisujejo bodisi Cerkev bodisi druge
družbene institucije; ali o nevarnostih, ki jih za katolicizem dolgoročno predstavljata
klerikalizem in apriorno odklanjanje dialoga o marksističnem socializmu –, temveč je na
politično aktualnem, pravzaprav že kar nevralgičnem primeru zgovorno pokazalo, kaj ta
načela pomenijo za sodobni svet in njegovo bližnjo prihodnost.
V tem smislu je, kakor smo videli zgoraj, na najglasnejše, najbolj ogorčeno – pa tudi z
najvišjega, to je škofovskega, mesta izrečeno – zavračanje naletela Kocbekova križarskopersonalistična, proti-institucionalna, proti-avtoritarna poanta, da so vse herezije in odpadi v
zgodovini bili »navadno očita dejanja, duhovno junaštvo prepričanih ljudi, ki se po svoji vesti
odločajo za večjo in boljšo resnico« (Kocbek, 1989, 45). Kljub temu pa je mogoče domnevati,
da je sicer za kak odtenek tišje, a vendar globlje nestrinjanje povzročilo avtorjevo vztrajanje,
da je »fašizem nevarnejši od komunizma, kajti če komunizem jasno in odprto gradi svoj
napačni nazor, potem fašizem gradi svojega v navideznem skladju z vsemi duhovnimi načeli
in ustanovami, v resnici pa razkraja svetega hierarhičnega duha z brezpogojno brambo
dosedanjega reda« (Kocbek, 1989, 46–47). Da namreč fašizmu to hinavsko prenarejanje
sploh uspeva, da se mu je torej »posrečilo vzbuditi videz, da je branilec duhovnega in
osebnega življenja, zakonitosti, reda, pravilnosti, celo univerzalnosti« (Kocbek, 1989, 47), je
po Kocbekovem prepričanju odgovorna »zavestna, prejasno zavestna služba mnogih vodilnih
kristjanov posvetnim, postavim fašističnim silam« (Kocbek, 1989, 47). Pa bi nemara niti to
fašizmu ne zadoščalo, ko bi pomemben delež sodobnih evropskih kristjanov – morda celo
njih večina – po svojih verskih praksah in prepričanjih ne sodil med tako imenovane
meščanske kristjane, ki so »svojo vero zgolj podedovali in tudi v duhovnem oziru živijo od
dogotovljenih stvari« (Kocbek, 1989, 47). Meščanski kristjani so, še nadaljuje Kocbek, ujeti v
»družbeni nazor, kjer je posvečevanje narave in zgodovine zadobilo prednost pred idejo
spreminjanja sveta« (Kocbek, 1989, 47). Tako je navsezadnje tudi lahko prišlo »do
neogibnega žalostnega dejstva, da fašizem isti svojo duhovnost s krščansko duhovnostjo in
izrablja versko čustvo, in da na drugi strani krščanska praksa ne izključuje tesnega
sodelovanja Cerkve s fašistično borbenostjo« (Kocbek, 1989, 47).
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Kocbek je, ko je v Premišljevanju o Španiji pisal o meščanskih kristjanih tedanje
Evrope, mednje – resda implicitno, a vendarle – prištel tudi slovenske katoličane in jih tako
torej posredno obtožil, da so v svoji pasivnosti, v svoji topi pokorščini verskim tradicijam in
avtoriteti uradne Cerkve pravzaprav soodgovorni za vzpon fašizma, da mu, drugače rečeno, s
svojim (ne)delovanjem omogočajo obstoj in nadaljnjo rast oziroma krepitev. Bralci
Premišljevanja so se tako znašli pred izbiro: ali sprejeti Kocbekovo uničujočo kritiko filofašističnega elementa znotraj tedanjega krščanstva in torej skupaj z avtorjem zdaj prepoznati
komunizem kot manjše zlo – ali pač ostati na prejšnjih pozicijah in še dalje v marksizmu
oziroma komunizmu videti osrednjega nasprotnika pravega kristjana, njegovo skorajšnjo
pogubo. Natanko v tem smislu, pripominja Ogrin, je Kocbekov esej pravzaprav »deloval kot
klin, zabit v slovensko katolištvo. Razpoka, ki jo je bil povzročil, je bila glavna ognjena črta
poznejše komunistične revolucije« (Ogrin, 2001, 448).
Da so v teh okoliščinah številni kritiki zmerjali Kocbeka z volkom v ovčjem kostumu,
se pravi s komunistom, preoblečenim v kristjana (cf.: Inkret, 2011, 105), je menda razumljivo.
In na neki način je tudi videti, da so imeli prav; Kocbek je namreč v času poletnih počitnic
leta 1937 s soprogo odpotoval v Francijo, na svetovno razstavo v Pariz in v Marseille, kjer se
je potem prvikrat osebno seznanil z nekaterimi vidnimi slovenskimi in jugoslovanskimi
komunisti, z Edvardom Kardeljem, denimo, pa s Prežihovim Vorancem in Rodoljubom
Čolakovićem (cf.: Inkret, 2011, 106). Na istem potovanju se je spoprijateljil tudi z znanim
hrvaškim komunistom, pisateljem Augustom Cesarcem, s katerim sta zakonca Kocbek
nameravala celo odpotovati v Španijo ter si ogledati fronto – republikanske oblasti, ki so bile
prav po zaslugi slovenskih komunistov obveščene o Premišljevanju, so avtorja odmevnega
eseja vabile na obisk –, a je precej tvegan načrt po štirinajstih dneh čakanja na ladijsko zvezo
navsezadnje padel v vodo.
Po drugi plati pa vse kaže, da je bil Kocbek v tistem času intimno vendarle še precej
oddaljen od komunistov, da do njih ni gojil kakšnih posebnih simpatij. Tako so, denimo,
njegovi konservativni kritiki priročno pozabili, da je nedolgo pred objavo Premišljevanja v
Domu in svetu priobčil tudi oceno tedaj še čisto svežega, a že precej razvpitega potopisa
Andréja Gida, Retour de l'URSS, v katerem je poznejši francoski nobelovec odkrito, z
zvrhano mero grenke streznjenosti pa tudi zgroženosti nad stalinskim terorjem popisal svoje
tri mesece bivanja v Sovjetski zvezi. V svoji kritiki je Kocbek Retour de l'URSS ocenil zelo
pohvalno, z občudovanjem je govoril o Gidovi pripravljenosti priznati svojo zmoto –
francoski pisatelj je pred obiskom Sovjetske zveze veljal za enega najeminentnejših
komunističnih simpatizerjev na Zahodu –, predvsem pa je »poudarjal Gidovo misel, da je
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bistvo revolucije in njena 'uporna sila' svoboda, ki pa je v Sovjetski zvezi zdaj ni več, in da je
ključna pisateljeva dolžnost ostati upornik in protestant« (Inkret, 2011, 103). Kakšnih
posebnih iluzij vis à vis realno obstoječega socializma Kocbek v času, ko je plamtela
polemika glede Premišljevanja, torej ni gojil. V tem smislu je, ne nazadnje, zgovoren tudi
tale, sicer nedatiran odlomek iz njegovega dnevnika, pisanega v letu 1937: »Komunizem je vse
kaj drugega kakor praktični marksizem. Povsod je brutalnost v raznih odtenkih, mnogo hujša
in neposrednejša od ideje, ki ji je maska« (Kocbek, 2015, 41–42).
Tovrstni sentimenti so bili, kakor opozarja Traverso, med deklariranimi nekomunističnimi antifašisti v poznih tridesetih letih precej redki; kolikor so namreč
pričakovali, da bi prav komunisti utegnili postati scela »nepogrešljivi zavezniki v boju proti
fašizmu« (Traverso, 2009, 320), so bili večidel nepripravljeni javno se negativno opredeliti do
stalinističnih zločinov, kaj šele do komunizma v obče. Kocbek pa je po vrnitvi iz Francije,
novembra 1937, na odmevnem predavanju pred katoliškimi študenti v dvorani ljubljanskega
hotela Union Kocbek povsem odkrito govoril o boju zoper komunizem, ki mu je očital
vulgaren, kratkoviden, za kristjane docela nesprejemljiv materializem (cf.: Inkret, 2011, 111).
Toda tega boja Kocbek ni koncipiral v smislu represalij oziroma uporabe državno
sankcioniranega nasilja zoper marksiste – to je razumljivo, saj je bil obenem močno kritičen
tudi do obstoječega družbenega reda in pripadajočih mu državnih ureditev –, temveč je izrazil
prepričanje, da je komunizem navsezadnje moč poraziti z »resničnim in globokim krščanskim
življenjem slehernega posameznika« (nav. po: Inkret, 2011, 111). Resnico, skrito »v
komunistični zmoti« (nav. po: Inkret, 2011, 111), je očitno mogoče učinkovito preseči samo z
večjo resnico, kakor se razodeva v konkretni življenjski praksi osebnostno polno uresničenega
kristjana, praksi, ki »sloni na ljubezni« (nav. po: Inkret, 2011, 111).

4.5 Dejanje
Na jesen 1937 je bil Kocbek torej bolj ali manj sam – nič več pripravljen na
sodelovanje s konservativnimi, klerikalnimi katoliškimi krogi, prav nič še pripravljen na
sodelovanje s komunisti. V takih razmerah je v njem hitro dozorela misel, da bi pričel sam
izdajati »novo krščansko orientirano revijo, duhovno in materialno neodvisno od
(para)cerkvenih struktur« (Inkret, 2011, 107). Povezal se je z Jožetom Zemljakom, starim
prijateljem iz križarske mladosti, s katerim sta potem v nekaj kratkih mesecih spretno rešila
vsa administrativno-birokratska vprašanja, povezana z izdajanjem novega tiskanega medija.
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Reviji sta, zahvaljujoč prijateljski mreži bivših križarjev in njihovih simpatizerjev iz
študentskih dni, brez večjih težav tudi priskrbela »zagonski kapital, potreben za tiskarno«
(Inkret, 2011, 108). Tako med starimi znanci, povečini nekdanjimi sotrudniki Križa ter Doma
in sveta, kakor med mladimi, nadobudnimi, uveljavitve željnimi pesniki, pisatelji in publicisti
iz vrst tedanjega dijaštva in študentovstva, sta hitro našla tudi stalne sodelavce
novoustanovljenega glasila, ki mu je Kocbek navsezadnje poiskal zgovorno, malodane
manifestativno ime: Dejanje.
Čeprav Kocbekovemu mesečniku za gospodarstvo, kulturo in politiko, kakor je bilo
Dejanje podnaslovljeno, ni manjkalo literarno močnih stalnih sodelavcev – med že
uveljavljenimi slej ko prej velja izpostaviti brata Vodnik pa Alojza Gradnika, Stanka
Cajnkarja in Bogomirja Magajna, med tistimi, ki so si šele v Dejanju zares ustvarili sloves, pa
je najbrž treba omeniti vsaj Jožeta Udoviča, Ceneta Vipotnika, Ivana Hribovška, Jožeta
Javorška in Borisa Pahorja –, sta si tako Prunk kakor Inkret (cf.: Prunk, 1977, 162; Inkret,
2011, 109) enotna v oceni, da je revija svojo odmevnost v največji meri dolgovala političnoanalitični publicistiki. Ta je bila sicer »širokega tematskega in žanrskega razpona« (Inkret,
2011, 109), toda Kocbek je mesečniku z uredniškim delom, lastnimi uvodniki in drugim
svojim pisanjem jasno določil osnovno orientacijo. Naj se je torej Dejanje razgledovalo po
tedanjem aktualnem svetovnem dogajanju, razpravljalo o »načelnih duhovnih in socialnih
vprašanjih« (Inkret, 2011, 109), pretresalo socialno-gospodarski položaj slovenske vasi (cf.:
Prunk, 1977, 163) ali prinašalo kulturno kritiko – vse to je bilo navsezadnje vpeto v širše
pretresanje slovenske narodne problematike.
To je bržčas nekoliko presenetljivo, saj je bilo Kocbekovo intelektualno zaledje, kakor
smo videli zgoraj, že od najzgodnejše mladosti izrazito antikolektivistično – tako križarji
kakor francoski personalisti so vendar vseskozi poudarjali pomen, veljavo in dostojanstvo
posameznika, veličino osebe. V tistem, ki je zlahka, brez preostanka sprejemal vnaprej
pripravljene, kolektivne identitete, je Kocbek slej ko prej prepoznaval nepristnega,
stvariteljsko nemočnega, osebnostno zavrtega, notranje raje mrtvega kakor živega človeka.
Toda Kocbek je ob tem vseskozi pazil, da bi v imenu univerzalističnega poziva k stvarjenju
novega človeka, se pravi k prenovi vsega človeštva, ne razvrednotil pomena posameznih
nacionalnih partikularnosti. Zdi se namreč, da naroda nikoli ni pojmoval kot zgodovinsko
proizvedene zamišljene skupnosti, temveč je narodno pripadnost dojemal kot »bitno stanje«
(Kocbek, 1989, 320), malodane kot naravno danost torej. V predavanju Kdo sem? je celo
razmišljal o narodu kot nujnem posredniku med človekom in človeštvom, saj da naj bi bile
univerzalne dimenzije »planetarnega ali kozmičnega značaja« (Kocbek, 1989, 320)
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posamezniku dostopne edinole skozi posredovalno izkušnjo narodne pripadnosti. Prav zato
naj bi narodi obstajali tudi še v tisti oddaljeni prihodnosti, ko bodo v planetarni komunistični
družbi »države že davno izginile« (Kocbek, 1989, 320). Povrh vsega pa je bilo leta 1938
Kocbeku in drugim sodelavcem Dejanja tudi jasno, da se v svetu vse bolj zaostrenih
mednacionalnih antagonizmov, v sosedstvu nacistične Nemčije in fašistične Italije, ki nista
skrivali svoje, do Slovencev odkrito sovražne, šovinistično-rasistične ideologije, za vse
pripadnike slovenske nacionalne skupnosti pripravlja težka, celo zgodovinsko usodna
preizkušnja, na katero kot nepovezani, atomizirani posamezniki ne bi mogli ustrezno
odgovoriti. Zato je Kocbek že v članku Slovenski človek, uvodniku k prvi številki Dejanja,
poiskal formulo, ki je, ne da bi se odpovedala križarsko-personalističnemu konceptu osebe,
njene najvišje veljavnosti, vendarle lahko postavila temelje tudi nacionalno-obrambnemu
projektu: »Slovenec mora postati predvsem notranji silak. Hočemo suverenega slovenskega
človeka, ki mu bo notranja svoboda pogoj zunanje in zunanja svoboda plačilo notranje.
Kadar pa so suvereni njegovi členi, je slej ko prej suveren tudi narod sam« (Kocbek, 1989,
67).
Izhajajoč torej s stališča, da kolektivno dobro izrašča iz zavzetega delovanja notranje
polno prebujenih posameznikov, je Dejanje ves čas izhajanja – zadnja številka je luč sveta
ugledala marca 1941 – terjalo, »naj se vsa pereča vprašanja dobe zastavljajo in usmerjajo
tako, kot jih zahteva stvarni slovenski položaj« (Prunk, 1977, 164). V tem smislu je revija
vztrajno pozivala predvsem k osvobajanju »slovenstva od ozkih strankarsko ideoloških
totalitarizmov oziroma 'partizanstva', kot so to takrat imenovali« (Prunk, 1977, 164). To je,
po eni strani, pomenilo, da so Kocbek in sodelavci nadaljevali in poglabljali svojo kritično
misel glede »politične desnice in klerikalizma« (Inkret, 2011, 116) doma in v svetu, posebej
seveda glede na to, da se je pod Koroščevim vplivom in zgledom vrh slovenske politike
odločil za iskanje kar najtesnejšega zavezništva s silami osi. Ko je namreč konec junija 1940
– ravno v času torej, ko je padla Francija in je bilo videti, da je liberalna demokracija
dokončno premagana – Korošec zasedel mesto prosvetnega ministra v beograjski vladi, je vse
svoje moči in vpliv zastavil za to, da bi se jugoslovanska uradna politika povezala s Hitlerjevo
Nemčijo. Kakor dokazuje Bojan Godeša, si je Korošec obetal, da bi na ta način mogel
obrzdati nemške apetite po slovenskem ozemlju, z umestitvijo v nacistično politično orbito pa
se je po mnenju prvaka SLS odpirala tudi možnost za »uveljavitev avtoritarnih in
korporativnih katoliških družbenih idej, ki bi bile podrejene in prilagojene totalitarnemu
rasističnemu nacističnemu novemu redu« (Godeša, 2011, 20). Tej usmeritvi, katere cilj je bil,
kajpada, zaokrožitev družbeno-politične moči katoliške desnice na Slovenskem, so po
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Koroščevi smrti decembra 1940 sledili tudi njegovi politični nasledniki, Fran Kulovec, Miha
Krek in Marko Natlačen. Tako so se v tedanjem katoliškem tisku, kakor poroča Božo Repe,
pričele pojavljati »teze o razkroju Zahoda, o 'novem redu', ki se napoveduje v Evropi, in
velike hvale maršala Pétaina in njegove politike, utemeljene na veri, tradiciji, družini« (Repe,
2015, 15). V teh stremljenjih pa je Kocbek, nasprotno, prepoznaval, kakor piše oktobra 1940
v članku Kristjan v svetu, primer »najnevrednejše miselnosti med sodobnimi kristjani«
(Kocbek, 1989, 105), saj naj bi tu ne šlo le za izkoriščanje vere za »dosego oblasti in zaščito
družbenih interesov, ki se spretno skrivajo za verskimi motivi« (Kocbek, 1989, 105), ampak že
kar za obliko »duhovnega imperializma, ko se v najdelikatnejših položajih razodeva surova
ošabnost človeka, lažnega kristjana, ko se ozki organizator in slepi politik postavljata nad
duhovnega ustvarjalca, ko z neodgovorno gotovostjo načenjata vsa vprašanja življenja in
človeškega srca, ko se z moralnimi in splošnimi načelnimi ukrepi lotevata resničnosti, čeprav
ji ne moreta blizu z zgolj moralističnimi in retoričnimi prijemi« (Kocbek, 1989, 105). V
učinkih, ki so jih sprožala prizadevanja vrha slovenske politike, Kocbek na predvečer druge
svetovne vojne torej prepoznava tako politično kakor duhovno izdajo evangeljskega sporočila.
Po drugi plati pa so – še zlasti po podpisu šokantnega sporazuma med Nemčijo in
Sovjetsko zvezo avgusta 1939 – pri Dejanju precizirali svoje odklonilno stališče do
komunizma, predvsem, seveda, do tistega stalinističnega, ki so ga pač prakticirali v edini
komunistični državi na svetu. Zgoraj smo že govorili o tem, da so jeseni 1939 – ne brez
odmeva – objavili prevod novele Igor francosko-belgijskega pisatelja in komunističnega
odpadnika, Charlesa Plisnierja. Toda pri Dejanju se pod Kocbekovim vodstvom niso
zadovoljili le z literarnim prikazom stalinističnega terorja, ampak so v nizu analitično
intoniranih člankov, objavljenih v letu 1940, poskušali natančneje določiti, kako zavrniti
komunizem, ne da bi pri tem nujno izrekli anatemo nad celotnim marksizmom, ki so mu
vendarle še naprej priznavali, da je »sprožil veliko proletarsko gibanje zato, ker je
predstavljal obsežen in dosleden koncept, kako odpraviti sedanji kapitalistični red in z njim
združeni imperializem« (nav. po: Prunk, 1977, 165). Posledično so jedro svoje kritike še
enkrat več usmerili v materializem komunistov in pisali o tem, da so v Sovjetski zvezi snovni
napredek, ki more biti kvečjemu »sredstvo za razvijanje človekovega življenja in njegove
osebne vrednosti« (nav. po: Prunk, 1977, 165), povzdignili že kar v končni cilj, ki naj ga
revolucija zasleduje.
Še nekoliko določnejši je bil Kocbek glede odnosa do komunistov v svojih dnevniških
zapisih (cf.: Kocbek, 1980, 45–61) jeseni leta 1940, v katerih je povzemal diskusije, ki jih je v
tem času v zasebnih pogovorih vodil tako s sodelavci Dejanja kakor z drugimi bolj ali manj
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prijateljskimi sobesedniki. Ob teh priložnostih, po vsem sodeč, marksizma ni označeval le kot
»duhovno dekadenco« (Kocbek, 1980, 51), o njem ni govoril le kot o »preveč poenostavljeni,
skoraj banalni obliki svetovnega nazora« (Kocbek, 1980, 47), ampak je nepomirjeno pretresal
pomen čisto konkretnega vpliva Sovjetske zveze na komunistično gibanje v Evropi na sploh
in v Sloveniji posebej. V tem smislu je posebej pomenljiv zapis o pogovoru, ki ga je konec
oktobra imel z Alešem Stanovnikom iz Jugoslovanske strokovne zveze ter z Mirom Jeršičem
in Jožetom Zemljakom, s katerima je sodeloval pri Dejanju. Ob tej priložnosti je namreč
Kocbek decidirano podčrtal, da sovjetsko vodstvo brez pomišljanja uporablja mednarodno
komunistično gibanje kot instrument, kot orožje v arzenalu zunanje politike »sovjetske države
Rusije« (Kocbek, 1980, 59). Ugotavljal je, da so prav državni interesi Sovjetske zveze v
dvajsetih in tridesetih letih zavirali sicer povsem mogoč izbruh avtohtone, ne-boljševiške
revolucije na Zahodu, saj da so se nemški komunisti in francoski sindikalisti po navodilih
kominterne servilno »umaknili iz ozirov do Rusije, namesto da spočnejo pravo evropsko
socialno revolucijo, ki ne bo ne materialistična ne idealistična, temveč človeška« (Kocbek,
1980, 60). Dokazoval je, da slovenski komunisti, ki prav tako sledijo direktivam kominterne,
nikakor ne morejo biti nosilci lokalnim razmeram primerne revolucije, temveč le »neke
abstraktne, po sovjetskem zgledu kopirane revolucije, kjer mislijo najprej obglavljati in
razračunavati, potem šele pozitivno delati« (Kocbek, 1980, 59). Iz vsega tega je potegnil
sklep, da komunistična revolucija v Sloveniji – ali kod drugod v Evropi – pač ne bo dejanska
»revolucija, temveč zasedba po sovjetskih četah« (Kocbek, 1980, 59) in svoje sogovornike
posvaril, da se ob skorajšnji usodni uri torej ne gre preveč zanašati na dobronamernost ali
pomoč sovjetske Rusije.
V tem smislu je bilo ključno vprašanje, ki se je leta 1940 – ko je svetovna vojna že
divjala, v Sloveniji pa je še vladalo zatišje, ki je bilo iz dneva v dan vendarle videti vse bolj
krhko in varljivo – postavljalo Kocbeku, »kaj naj storimo mi vsi, ki nismo ne pripadniki
desnice ne pripadniki skrajne levice« (Kocbek, 1980, 57). Odgovor je po vsem sodeč iskal v
smeri oblikovanja nekakšne tretje poti (cf.: Inkret, 2011, 116). Ker politični položaj v takratni
Jugoslaviji – kakor se je spominjal v Listini – pač ni omogočal ustanovitve lastne slovenske
stranke, ki bi »imela zoper klerikalizem svoj diferenciacijski in kreativni pomen« (Kocbek,
2000, 442), je pri iskanju tretje poti, kot kaže, svoje upe polagal predvsem na jedro
sodelavcev in prijateljev, povezanih z revijo Dejanje. Ti naj bi se zdaj preobrazili v nekakšno
»elitno, moralno zavezujočo skupnost« (Inkret, 2011, 116), ki bi stala na čelu vseh zdravih sil
med slovenskimi katoličani. Podoba je, da sta z mislijo na preizkušnje, ki prihajajo, Kocbek in
Zemljak tej skupini skušala priskrbeti novih komunikacijskih kanalov, po katerih bi lahko
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nagovarjala slovensko javnost, ji zagotoviti tesnejše organizacijske povezave ter trdnejše
finančne temelje. Govora je bilo, denimo, o »pridobitnem podjetju, ki bi prinašalo denar,
utrdilo gmotno stanje revije in ji omogočilo štipendiranje posebej nadarjenih sodelavcev«
(Inkret, 2011, 116), pa o možnosti vzpostavitve mreže »kinematografov v Ljubljani in na
podeželju« (Inkret, 2011, 116). Vsi ti projekti so, seveda, ostali nerealizirani; Kocbeka je
prehitela okupacija.

4.6 Okupacija
V Kocbekovi zapuščini se, kot je videti, dnevniški zapiski, ki jih je pisal v prvih
mesecih leta 1941, žal niso ohranili. Tako o Kocbekovem neposrednem odzivanju na globoke
pretrese tistih dni – posebej, seveda, na marčni državni udar proti vladi, ki je podpisala pristop
Jugoslavije k trojnemu paktu, ter na posledični aprilski nemško-italijanski napad in razkosanje
države južnih Slovanov – lahko sklepamo le posredno, malo še menda iz zadnjih člankov, ki
jih je za Dejanje pisal pred zgodnjo pomladjo 1941, nekaj več pa iz ohranjenih dnevniških
zapiskov, ki so nastajali v že okupirani Ljubljani od meseca maja naprej.
Bržčas najpomembnejši tekst, ki ga je Kocbek objavil v nepopolnem četrtem letniku
Dejanja – izšle so le tri številke, po okupaciji pa je njen urednik nadaljnje delovanje revije
ustavil –, je njegov februarski uvodnik, Razumnik pred odločitvijo. V njem je o drugi svetovni
vojni spregovoril kot o močnem pospeševalcu, katalizatorju že vrsto leta trajajočega procesa
propadanja »starega reda, ki ga sestavljajo kapitalizem v gospodarstvu in družbi, liberalna
demokracija v političnem življenju, v duhovnem življenju pa meščanski duh« (Kocbek, 1989,
110). V svetovnem spopadu je torej Kocbek videl priložnost, videl je možnost za vznik sveta,
ki si ga je sam že dolgo želel, sveta, v katerem se posameznik sredi socialistično organizirane
družbe, ki učinkovito skrbi za materialne pogoje, nujne za polno razvitje slehernikovega
duhovnega in etičnega potenciala, lahko eksistencialno zavezujoče, odprto in pogumno
spopade z nikoli do kraja razrešljivimi protislovji svoje grenko-sladke usode nesmrtne duše,
vržene v minljivi oziroma vselej spreminjajoči se svet, ne da bi se moral pri tem rigidno, se
pravi: notranje nesvobodno, držati ene same miselne tradicije, enega samega filozofskega,
svetovno-nazorskega ali ideološkega sistema. Obenem pa se je jasno zavedal, da se tak svet
ne bo vzpostavil kar sam od sebe, da torej ne bo padel kot mana z neba, da si bo zanj treba
prizadevati z vsemi močmi. V tem smislu je pozival predvsem razumnike, naj se »iztrgajo iz
svojega nesrečnega konformizma in neustrašno stopijo v areno življenja, kjer ne poteka le boj
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med novim in starim družbenim redom, ampak tudi boj med duhovnim suženjstvom in
duhovno svobodo« (Kocbek, 1989, 111). Prav zato je – še zadnjič pred vojno – javno
nagovarjal intelektualce iz vrst konservativnih katoličanov, naj vendar že doumejo, da v
prizadevanjih marksistov po družbenih spremembah ne gre vedno in vselej videti njihovega
izključnega stremljenja »po oblasti in sili« (Kocbek, 1989, 112), da je torej v socialistični
projekt razvidno vpisana »tudi pristna želja po boljšem, lepšem in resničnejšem življenju«
(Kocbek, 1989, 112). A malodane v isti sapi je Kocbek svaril tudi komuniste in jim hitel
dopovedovati, da, kolikor trmasto vztrajajo pri kominternskih ortodoksijah, težišče svoje
usode pravzaprav »raje polagajo v brezosebne abstrakcije kakor v duhovno dogajanje svoje
človeške osebe« (Kocbek, 1989, 112), da so torej postali »nosilci fiksnih idej« (Kocbek, 1989,
112), ki »omejujejo človeka, občestvo in kozmos« (Kocbek, 1989, 113) in zato nikakor ne
bodo mogle preživeti soočenja s protislovno zgodovinsko stvarnostjo, kakor jo ustvarja druga
svetovna vojna. Novi dobi nastopiti lahko uspešno pomaga le tisti, še piše Kocbek, ki
prihodnosti noče motriti skozi prizmo zmage ali poraza v že obstoječih ideoloških sistemih
utemeljenih »abstraktnih vrednot« (Kocbek, 1989, 114). Zato je po Kocbekovem prepričanju
povsem vseeno, ali procesu, ki ga je sprožil svetovni spopad, analitični opazovalec daje
»obliko spora med socializmom in kapitalizmom ali spora med nacionalizmom in
univerzalizmom« (Kocbek, 1989, 115); ključno je, da temu procesu angažiran, ideoloških
apriorizmov razbremenjen razumnik z vsem svojim prizadevanjem pomaga »do
zgodovinskega razvoja« (Kocbek, 1989, 115).
Februarja 1941 je torej Edvard Kocbek izražal politična oziroma svetovno-nazorska
stališča, ki so se pravzaprav zelo dobro prilegala tistim, ki jih je javno izpovedoval vsaj od že
omenjenega predavanja v ljubljanskem Unionu novembra 1937. Sicer je bilo v njegovem tonu
zdaj nekaj več urgentnosti, to pa je bilo menda tudi vse. Potem pa so šestega aprila 1941
Nemci z zavezniki napadli Jugoslavijo in za Kocbeka se je hipoma spremenilo vse. Priglasil
se je med prostovoljce, s svojo enoto je bil poslan v Bosno, v Banjaluko, kjer je navsezadnje
»doživel razsulo kraljeve vojske« (Inkret, 2011, 123). To je bila, kot navaja v Listini, »najbolj
žalostna velika noč« v njegovem življenju (Kocbek, 2000, 197). Ne da bi padel v vojno
ujetništvo, se je srečno uspel vrniti v Ljubljano in tam pričel intenzivno premišljevati o
novonastalem položaju. Kakor lahko razberemo iz njegovega dnevnika – ta je ohranjen od
maja 1941 naprej –, je hitro, že junija prišel do novega, glede na dotedanja stališča ne
nepresenetljivega in, predvsem, daljnosežnega sklepa – v okupirani Sloveniji lahko samo
levica oblikuje uspešno odporniško gibanje, sodelovanje s komunisti je nujno: »Več dni
zapored sem intenzivno diskutiral z znanci in prijatelji. Prišli smo do nekakšnega konca.
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Utemeljili smo spoznanje, da v današnjem položaju med levico in desnico ni mogoče zgraditi
niti veljavnega koncepta, niti organizirati uspešne politične sile. [...] Vse progresivne sile se
morajo spojiti z leve« (Kocbek, 1996, 550).
Inkret sicer opozarja, da so Kocbeka komunisti že od začetka »na neki način
fascinirali« (Inkret, 2011, 118), da je vseskozi občudoval »njihovo vztrajnost in pogum«
(Inkret, 2011, 118), tudi integralnost njihovega nazora, da je v zadnjih predvojnih letih
vendarle postajal vse bolj prepričan, da bo sodelovanje z marksisti pri ustvarjanju novega
družbenega reda »prej ali slej nujno« (Inkret, 2011, 118). Vse to najbrž drži, toda prepričan
sem, da bi mož, ki februarja vendarle še piše, da so slovenski komunisti pravzaprav
»dogmatizirani zgodovinski ideologi« (Kocbek, 1989, 113), ki so se odrekli »svobodnemu
naprednemu ravnanju« (Kocbek, 1989, 113–114), potem junija in julija brez posebnih
pomislekov ne pristajal na sodelovanje z njimi, ko bi ne prišlo vmes do masivnega dejstva
okupacije in trojnega razkosanja nacionalnega ozemlja, čemur naj bi raje prej kakor slej
sledilo popolno uničenje slovenskega naroda – usoda, ki naj bi v Hitlerjevi Evropi, kakor
Kocbek posebej prizadeto izpostavljal tudi dolga desetletja pozneje, v predavanju Kdo sem?,
doletela samo še Jude (cf.: Kocbek, 1989, 320–321). Natanko v tem položaju narodovega
nebogljenega čakanja na izvršitev že sprejete smrtne obsodbe je Kocbeka, kot poroča v
Listini, obšla »na videz absurdna, toda edina rešilna misel: rešimo se, če se odločimo raje za
telesno kakor za moralno smrt« (Kocbek, 2000, 197). Očitno se tudi Kocbek zgodaj poleti
1941 strinja, da je manj strašna noč v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi.
V kontekstu Kocbekove odločite za upor in, posledično, vzpostavljanje zavezništva s
komunisti torej ni mogoče preceniti pomena okupacije in strahu za narodovo preživetje. In
vendar Kocbek ni ravnal, kakor je, samo kot pripadnik življenjsko ogroženega naroda – šlo je
tudi za nekaj drugega. Ko je namreč ob svoji sedemdesetletnici v znamenitem pogovoru z
Borisom Pahorjem za tržaški Zaliv govoril o prvih mesecih okupacije, je priznal, da se mu je
propad prve Jugoslavije tako rekoč nemudoma pokazal kot izpolnitev tistega pričakovanja, o
katerem je pisal še v Razumniku pred odločitvijo: »Nemir nas je grabil le prve dni, ko smo
gledali navzočega okupatorja. Kaj hitro pa smo spoznali, da se nam začenja zgodovinski
položaj predstavljati in naravnost ponujati kot prilika, ki smo včasih o njej sanjali. [...]
Prilika nam je noč in dan govorila: zdaj lahko vsi skupaj začnemo novo življenje, zdaj ga
lahko začnemo od samega začetka, mi, ki pripadamo temu rodu in ki je od nas odvisna
prihodnost Slovencev. Napočila je ura obiskanja in mi smo jo razumeli« (Kocbek, 1989, 305).
Z okupacijo so bile, drugače rečeno, na mah suspendirane vse stare gotovosti, vsi stari
konteksti in norme so bili naenkrat razveljavljeni, stari red je nenadoma že bil porušen, zdaj se
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je bilo torej upravičeno nadejati, da je moč v odporu zoper okupatorja, skozi ta upor, zgraditi
nov politični in socialni red – če je človek le voljan odpovedati se pasivnosti, podrejenosti vis
à vis objektivno močnejšega nasprotnika, če je le voljan tvegati resnično, konkretno dejanje,
če je le voljan angažirati se v boju na vse ali nič.
Za Kocbeka je bila ta odločitev lažja pač toliko, kolikor je že leta trdil, da človek svoj
lastni smisel lahko odkrije le v dejanju, »le v spoprijemu s svetom« (Kocbek, 1989, 110). Še
drugače rečeno: za Kocbeka je bila ta odločitev lažja toliko, kolikor si je od nje lahko obetal
eksistencialne samouresničitve. Vseeno pa je ni sprejel zlahka; videli smo že namreč, kako
zadržan je bil v svojem gledanju na sovjetske in slovenske komuniste. Njegovega nelagodja ni
v tem smislu prav nič olajševala Protiimperialistična fronta, ki so jo slovenski komunisti v
prvih dveh mesecih po okupaciji sicer poskušali voditi kot organizacijo množičnega odpora
zoper naciste in fašiste, a vendarle vseskozi tudi s previdnim upoštevanjem interesov
sovjetske države, se pravi brez denunciacije sporazuma med Hitlerjem in Stalinom. Vse to se
je spremenilo 22. junija 1941, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo. Kocbek se je tega
preobrata v poteku druge svetovne vojne in njenega pomena za slovenski upor v intervjuju, ki
ga je dal Borisu Pahorju, spominjal takole: »Položaj na svetu se je mahoma spremenil. Naša
skupina je prejela izjavo slovenske komunistične partije, da je tudi ona pripravljena na odpor
in vstajo. Protiimperialistična fronta, ki so jo komunisti organizirali po nemško-sovjetskem
paktu in je zato životarila, se je zdaj brez posebnega akta spremenila v Osvobodilno fronto
slovenskega naroda. Tako so sklenili predstavniki treh skupin, ki so s tem postale temeljne:
komunistična partija, krščanski socialisti in levi sokoli. [...] Takrat je obstajala med nami
najtesnejša bližina. Sovjetska travma je pozitivno vplivala na komuniste, postali so
samostojnejši, čutili so človeško potrebo, da so odpro in se naslonijo na medčloveško
strukturo« (Kocbek, 1989, 304).
Tako se je Kocbek 28. julija 1941 naposled pridružil Osvobodilni fronti kot
individualni stalni delegat v njenem plenumu, nekaj tednov pozneje je postal še član njenega
najožjega vodstva (cf.: Inkret, 2011, 132). Stari pomisleki do komunistov so se mu pričeli
hitro razblinjati. Najprej seveda zato, ker je Kidrič v imenu partije poudarjal, naj v kontekstu
uporniške organizacije vse pridružene skupine ohranjajo »popolno vsebinsko in organizatorno
samostojnost po skupno postavljenem načelu, da vsaka skupina najbolj krepi Fronto s tem, da
krepi in množi samo sebe« (nav. po: Inkret, 2011, 136). Da je bila Komunistična partija
Slovenija tako avtomatično v prednosti, saj je bila takrat že dolgo notranje trdno urejena
politična organizacija, krščansko-socialistična skupina pa je bila kvečjemu improvizirana
povezava aktivistov JSZ, študentov iz kluba Zarja in intelektualcev iz orbite okrog Dejanja,
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Kocbeka po vsem sodeč ni motilo. Poleg tega ga je tolažilo še na novo pridobljeno spoznanje,
da sta že Marx in Lenin poudarjala, da naj socialistična »revolucija ne uresničuje le doktrine,
ampak naj nadaljuje razvoj« (Kocbek, 1996, 582), kar je razumel v smislu, da socialistična
preobrazba slovenske družbe ne bo le dobesedna kopija sovjetskega vzora, temveč bo lahko
potekala na izviren, iz idiosinkratične zgodovinske izkušnje slovenskega naroda organsko
izraščajoč način. Ob vsem tem so ga pomirjale tudi slovesne obljube komunističnega vodstva
– prejel jih je meseca avgusta –, da bo Osvobodilna vojna prevrat izvedla »brez slehernega
prelivanja krvi [...] in se ne bo maščevala niti množično, niti posamično nad Nemci in Italijani
in da se ne bo brez narodnih sodišč maščevala niti nad domačimi izdajalci in družbenimi
grešniki« (Kocbek, 1996, 570). Za nameček pa so se krščanski socialisti in komunisti poleti
1941 ujeli še v oceni, da naj procesa narodnega in socialnega osvobajanja potekata »ločeno in
sukcesivno« (Inkret, 2011, 135), da naj torej do preosnove družbenega reda pride šele po
doseženi zmagi nad fašizmom. Da so se komunisti na ta način nadejali prikriti svojo namero
po prevzemu oblasti, je menda jasno. Težje je najbrž odgovoriti, zakaj so se tudi krščanski
socialisti odločili za taktiko ločenega in sukcesivnega osvobajanja; Kocbek v svojem
dnevniku razmišlja, da bi socialna revolucija, ko bi potekala sočasno z bojem proti
okupatorju, ta boj slej ko prej slabila, saj bi onemogočala kar najširšo »koncentracijo sil, ki
hočejo zaenkrat narodno osvobojenje« (Kocbek, 1996, 657).
Temelji medskupinskega sodelovanja v Osvobodilni fronti so bili tako postavljeni; na
jesenskih sestankih pri Josipu Ribičiču in Edvardu Kocbeku doma so OF določili tudi
»jasnejši organizacijski sestav« (Inkret, 2011, 137); kmalu zatem, v začetku novembra, je
Slovenski narodnoosvobodilni odbor – preimenovani nekdanji plenum – sprejel še program
Osvobodilne fronte. Prav na Kocbekovo pobudo so kot četrto temeljno točko zapisali tezo, da
z »osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni
značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice,
ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva« (nav. po: Repe, 2015, 65). Kocbek v Listini sicer
pravi, da je pri tej točki vztrajal, ker da je temeljno poslanstvo partizanstva – poleg, seveda,
boja zoper zunanjega sovražnika – napor odpraviti »interesno moralo in obup ideologij«
(Kocbek, 2000, 295), a obenem je vendarle očitno, da je na ta način znotraj precej stvarno
intoniranega političnega programa slovenske narodne osvoboditve razprl prostor za tisto
ekstatično in utopično dimenzijo človeškega delovanja, ki jo je zasledoval pravzaprav še izza
križarskih časov: osvobodilni boj je bil zdaj pojmovan ne le kot vojaško-politično-socialni,
ampak tudi kot duhovno-eksistencialni projekt.
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Kocbekovo intenzivno delovanje v kontekstu vzpostavljanja ilegalne odporniške
organizacije seveda ni šlo povsem neopaženo mimo okupatorjevih represivnih organov in
ovaduhov. Sprva je sicer še vodil navzven običajno meščansko življenje, vestno je hodil v
službo, pod svojo streho je sprejel tudi brata, ki je z družino pred nacisti v Ljubljano pribežal s
Štajerske. Ko pa ga je Boris Kidrič – med komunističnimi voditelji tisti, do katerega je
Kocbek slej ko prej čutil najtesnejšo osebno bližino – pozimi obvestil, da so »zaupniki na
policiji zaznali, da so se Italijani začeli pospešeno zanimati zanj« (Inkret, 2011, 147), se je
januarja 1942 naposled umaknil v ilegalo. Naslednje tri mesece – do odhoda v partizane – je
večidel preživel v skrivališču na Resljevi v Ljubljani, vendar se je občasno še vedno gibal po
mestu. Intenzivno se je, kajpada, posvečal delu – razpravljal je in pisal – v okviru OF. Prav v
tem času ga je delovanje komunističnih zaveznikov v osvobodilni organizaciji tudi prvikrat
pričelo resneje vznemirjati. Povod so bile Kardeljeve zahteve, naj Izvršni odbor Osvobodilne
fronte uradno odobri likvidacije dveh političnih nasprotnikov – šlo je za Lamberta Ehrlicha in
Marka Natlačena –, ki ju je načrtovala v resnici samo komunistični partiji podrejena
Varnostno-obveščevalna služba (VOS). Mimogrede povedano, partijsko obvladovanje VOS je
bilo tako trdno, da so člani IO OF sploh prvi dejanski vpogled v delovanje te službe dobili
šele konec maja 1943 (cf.: Kocbek, 2000, 66). Kakorkoli že, Kocbek se je Kardeljevi zahtevi
uprl, češ da likvidacije v slovensko politično telo, ki ga je potrebno šele zares pridobiti za
uporniško stvar, po nepotrebnem vnašajo »moralen nemir« (Kocbek, 1996, 706) in da so torej
kontraproduktivne. Namesto tega se je zavzel za omejitev eksekucij »na izrazite narodne
izdajalce« (Kocbek, 1996, 706) in za intenzivnejše politično-vzgojno delo med ljudmi.
Kocbekova intervencija namere VOS – nič kaj presenetljivo – sicer ni preprečila, a obe
likvidaciji sta bili izvršeni šele po 17. maju 1942, ko je Kocbek že odšel iz Ljubljane v
partizane. O njiju torej poroča v svojih partizanskih dnevnikih, Tovarišiji in Listini, ki se jima
bom podrobneje posvetil v naslednjem poglavju.

5. KOCBEKOVA PARTIZANSKA DNEVNIKA
5.1 Tovarišija in Listina – vojna ali povojna dnevnika?
Proces, ki je pripeljal do tega, da sta Tovarišija in Listina sploh ugledali luč sveta v
knjižni obliki, je bil dolg in zavit, za njunega avtorja tudi močno nehvaležen. Na tem mestu ga
bom očrtal samo v najbolj grobih potezah, saj gre tu za problematiko, ki v svojem jedru
pravzaprav presega okvire pričujočega pisanja. Toda vprašanja nastanka obeh dnevnikov se je
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vendarle treba vsaj bežno dotakniti zato, ker menda še vedno nimamo jasnega odgovora na
vprašanje, v kolikšni meri pravzaprav smemo domnevati, da se to, kar v obeh dnevnikih zdaj
stoji, prilega tistemu, kar je Kocbek v partizanih dejansko mislil in si, še pomembneje, v svoje
zvezke tudi zapisoval. Drugače rečeno, gre za vprašanje, ali se Kocbekovi pogledi na
osvobodilni boj, na revolucijo, na komunistično partijo, na svoje lastno mesto v pretresih
tedanje zgodovine, kakor jih lahko razbiramo v Tovarišiji in Listini, sploh nanašajo na vojni
čas – ali pa so v ključnih, določujočih potezah raje produkt Kocbekovega povojnega gledanja
in ocenjevanja, pač v smislu njegovega že navedenega stališča, da je zgodovina vselej
»pogled sedanjosti na preteklost« (Kocbek, 2000, 638). To pa za pričujočo nalogo ni
nepomembno; prav nič odveč bi namreč ne bilo vedeti, ali govorimo, ko govorimo o
pojmovanju revolucije v partizanskih dnevnikih Edvarda Kocbeka, o njegovem pojmovanju,
medtem ko je revolucija še potekala, ali že potem, ko je bila dovršena.
Ko je Kocbek proti koncu leta 1945 v svojem dnevniku beležil, kakšen naj bo njegov
izdani dnevnik, je zapisal, da naj bo njegova osrednja sporočilna moč – čeprav bo, kajpada,
vseboval tudi dokumentarno, neodvisno preverljivo gradivo – predvsem »v osebnem
pričevanju, se pravi intenziteti, ki je avtorja dnevno silila, da je dogodek ne samo zabeležil,
ampak ga razložil ali vsaj skušal razložiti« (nav. po: Inkret, 2011 269). Videti je torej, da je
avtor Tovarišijo in Listino – pa tudi načrtovani, a nikoli realizirani tretji del partizanskega
dnevnika, ki naj bi bil naslovljen Zmaga (cf.: Inkret, 2011, 370) – sprva nedvomno hotel
zastaviti kot neposredno pričevanje iz vojnih dni in ne kot vnazajšnjo refleksijo o njih. Ko pa
je poleti 1948 pisanje Tovarišije pripeljal do konca – to se ni zgodilo brez težav; dolgo mu je
namreč primanjkovalo navdiha in prave volje za pisanje – in je rokopis dal v branje Josipu
Vidmarju kot prvemu bralcu, se je hitro pokazalo, da bo moral svoje besedilo, če ga hoče
pripeljati do knjižne objave, podvreči obsežnim postopkom oblastniško nadzorovane
modifikacije oziroma revizije. Zahvaljujoč Kocbekovim dnevniškim zapisom iz tistega časa
vemo, da je moral svoje besedilo večkrat korigirati – med drugim naj bi bila problematična
portreta Franca Leskoška in Josipa Vidmarja, izkrivil naj bi Kidričeva stališča glede
dialektičnega materializma v povojni dobi, neprimerna naj bi bila tudi nekatera razmišljanja o
krščanstvu, religioznosti in ateizmu – na eksplicitno zahtevo partijskega vrha, v imenu
katerega so govorili predvsem Boris Kidrič, Marijan Brecelj, Boris Kraigher in v manjši meri
najbrž tudi Vidmar (cf.: Inkret, 2011, 271–282).
Drugače je potekalo nastajanje Listine. Načrtovano ustvarjanje drugega dela
partizanskega dnevnika je Kocbek po izkušnji s Tovarišijo sicer skoraj nemudoma opustil, saj
je spoznal, da bo imel s to knjigo, ki je do osvobodilne tovarišije v splošnem precej bolj
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kritična kakor prvi dnevnik, neprimerno več težav. Odločil se je torej počakati na bolj
dopuščajoče razmere. A nedolgo zatem je sledil insceniran politični pogrom, povezan z
novelistično zbirko Strah in pogum, in tako vse tja do šestdesetih sploh ni bilo misliti, da bi
Listina lahko izšla, pa čeprav je Kocbek že sredi petdesetih začel dotično gradivo zlagoma
pripravljati za objavo. Po delni rehabilitaciji, ki sta jo naznačila izid pesniške zbirke Groza
(1963) in z njo povezano prejetje Prešernove nagrade (1964), so revije in založbe začele
izkazovati interes za Listino. Pri Mohorjevi družbi sta, na primer, poleti 1964 pod naslovom
Slovensko poslanstvo izšli njeni zaključni poglavji, ki sta prikazovali avtorjevo pot v Jajce; v
Tribuni so istega leta ob 29. novembru objavili niz drugih odlomkov iz Listine; dnevnik pa je
naposled v celoti izšel leta 1967 pri Slovenski matici. Značilno je, da se tokrat politični vrh v
pripravo Kocbekovega dnevnika za tisk ni več neposredno vpletal; Inkret v tem smislu
omenja samo Kardeljev načelni pristanek (cf.: Inkret, 2011, 441–442). Recenzentsko delo je
založnica zaupala zgodovinarju Francetu Škerlu, ki je prišel do sklepa, da ima Listina – pa
čeprav je njen avtor prvotne zapiske očitno »tudi veliko spreminjal, popravljal in stiliziral«
(Inkret, 2011, 443) – vendarle »vrednost zgodovinskega vira prve vrste« (nav. po: Inkret,
2011, 443). Škerl je kot vesten zgodovinar Kocbeku ob tem sicer še predlagal, naj svoje
prvotne zapiske tiska nedotaknjene, svoja povojna spoznanja o partizanstvu, ki jih je v
subsekventnem pisateljskem procesu potem brezšivno vpletel v besedilo Listine, pa naj »raje
naniza pod črto« (nav. po: Inkret, 2011, 443–444), vendar Kocbek tega predloga navsezadnje
ni sprejel. Posledično danes avtorjevega ustvarjalnega postopka ni mogoče z zanesljivostjo
rekonstruirati, razmerje med prvotnim gradivom in poznejšimi predelavami pa slej ko prej
ostaja nejasno.
In kaj vse to pomeni za našo temeljno dilemo? So politične intervencije na eni strani in
Kocbekovo literarno predelovanje primarnega gradiva na drugi iz obeh partizanskih
dnevnikov napravili predvsem dokument povojnega časa – ali pa je, pod vsemi poznejšimi
nanosi, v Tovarišiji in Listini pomensko nepreobraženo vendarle ohranjena avtorjeva prvotna
misel? – Povsem zanesljivo, kakor smo videli, menda ni moč odgovoriti, je pa najbrž mogoče
naznačiti smer, v kateri bi odgovor kazalo iskati. Ko Igor Grdina v Prerokih, doktrinarjih,
epigonih pretresa vprašanje uporabljivosti dnevnikov, spominov, pisem, potopisov in
avtobiografij v kontekstu historiografskega raziskovanja, ugotavlja, da klasični pomisleki, češ
da naj bi bila tovrstna besedila vse preveč dirigirano intencionalna, da bi lahko veljala za
»pristen oziroma neinterpretativen dokument časa« (Grdina, 2005, 185), preprosto ne zdržijo
presoje. Po Grdinovem mnenju so namreč »številni 'zasebni' dnevniki in spomini – za razliko
od tistih, ki so bili ustvarjeni z mislijo, da bodo nekoč [...] izročeni 'javnim očesom in ušesom'
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– mnogo manj kontrolirano intencionalni in samocenzurirani kakor mnogi arhivski
'preostanki življenja'« (Grdina, 2005, 186). To bi vsaj na prvi pogled lahko pomenilo, da more
zgodovinar s pridom uporabljati vse tiste Kocbekove dnevnike, ki so ostali v predalu, medtem
ko mora biti pri obeh knjižno izdanih dnevnikih bistveno bolj zadržan. Toda ob prebiranju
povojnega Kocbekovega dnevnika – natanko tistega torej, v katerem, če že laže, laže
kvečjemu samemu sebi in potemtakem intencionalno ne zavaja oziroma se ne prenareja za
pogled drugega –, hitro ugotovimo, da Kocbek ob pripravljanju Tovarišije v pogovorih z
oblastniškimi cenzorji uporablja vso svojo trmo in diplomatsko spretnost pa tudi nekaj
previdne Vidmarjeve pomoči, da bi čim več prvotnega gradiva ohranil nespremenjenega. V
tem smislu pomenljiv je recimo tale zapis iz februarja 1949: »Edini stavek, ki me je prizadel
idejno, je bilo črtanje izraza, da je 'krščanstvo ljudska tradicija'. Tu sem se malce uprl, toda
sem kmalu popustil, ker smo sledeči stavek ohranili, ki se v njem duhovna moč krščanstva
označuje« (nav. po: Inkret, 2011, 280).
V tem smislu sklepam, da je v jedru obeh Kocbekovih partizanskih dnevnikov – vsem
poznejši stilističnim nanosom in po cenzuri povzročenim modifikacijam navkljub – ohranjeno
predvsem gradivo, ki ga je avtor ustvaril že v partizanih. Tovarišijo in Listino tako berem kot
verodostojen vir za razumevanje Kocbekovega odnosa do partizanstva oziroma revolucije v
času, ko sta ta omenjena procesa še potekala. Pri tem mi je v oporo tudi Grdinova pripomba,
da se laž od resnice načeloma loči kvečjemu po stopnji notranje konsistentnosti podanih
informacij, pri čemer je »izmišljija logično konsistentna, medtem ko je resnica vsestransko
disperzirana in protislovna« (Grdina, 2005, 186). To se mi zdi pomenljivo zato, ker Kocbek v
obeh dnevnikih pred svoje bralce pač vztrajno stopa kot globoko protislovna oseba. Čas je
torej, da to protislovnost vzamemo pod drobnogled.

5.2 Zunanja kronologija Kocbekovega partizanstva v Sloveniji
Tovarišija zajema čas od 17. maja 1942 do 1. maja 1943, Listina od 3. maja do 1.
decembra 1943, skupaj torej nekaj več kot leto in pol, kolikor je Kocbek preživel kot partizan
v Sloveniji. Kocbek je svoje partizansko dnevniško zapisovanje od vsega začetka zastavil kot
obliko pogovora s samim seboj, kot obliko terapevtsko povnanjenega monologa. V tem
smislu je v Tovarišiji ugotavljal, da ga pisanje rešuje, mu lajša stisko in tesnobo, ko se v času
italijanske ofenzive poleti 1942 skupaj s tovariši iz vodstva OF več dni zapored skriva v
improviziranem zaklonišču: »Napetost fizično prehaja iz mene na črto pismenk in me sprošča.
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Do svojega dnevnika sem začutil še tesnejše razmerje, postal mi je dobroten pisatelj«
(Kocbek, 1996, 157). V Listini, na drugi strani, mu prebiranje starejših dnevniških zapisov
pomaga, ko ga prične lomiti strah, da spričo konsolidacije partijske moči in oblasti v
Osvobodilni fronti živa sila v partizanstvu zlagoma usiha, da torej od tiste erupcije svobode in
stvariteljskih moči – njegovih lastnih in narodovih –, ki jo je leta 1941, ko se je bil odločil za
upor, malodane fizično občutil, ni nič več ostalo. Natanko ob pregledovanju starejših in
novejših dnevniških zapiskov namreč vzneseno ugotavlja: »Nikoli doslej v svojem življenju
nisem tako jasno čutil, da živim na pravem mestu. Nikjer drugje mi ni mesto, kakor tu, kjer
sem« (Kocbek, 2000, 159). Kocbekova dnevnika sta torej izrazito subjektivno intonirana
dokumenta, ki beležita njegovo doživljajsko odzivanje in miselno refleksijo stvarnega,
zgodovinskega dogajanja. Seveda pa to še ne pomeni, da ob Tovarišiji oziroma Listini ni
mogoče povsem jasno zarisati zunanje kronologije Kocbekovega partizanstva.
Kocbek je torej iz Ljubljane prek Polja odšel v partizane 18. maja 1942. Ne brez
zapletov je konec maja prispel v Suho krajino, kjer si je vojaško in politično vodstvo
Osvobodilne fronte v podnožju Tisovca v naslednjih dneh uredilo svojo centralo. Toda čez
čas je postalo jasno, da Italijani za taborišče vedo, zato se je vodstvo Fronte umaknilo na
Kočevski Rog – Izvršni odbor in glavni štab sta se utaborila pod vrhom Kamenjaka. Tu je
Kocbek tudi prevzel naloge poverjenika za prosveto in propagando v Narodnoosvobodilnem
svetu; njegova prva skrb je bila namenjena predvsem osvobodilnemu tisku, sestavljal je
članke, okrožnice in direktive. Poleti 1942 je pogosto pisal v Ljubljano – prijatelje je svaril
pred političnim oportunizmom in konformizmom, poskušal jih je pridobiti za vstop v
partizane. V imenu krščansko-socialistične skupine je pisal tudi škofu Rožmanu, kot govorec
se je udeležil nekaterih politično-agitacijskih zborovanj med ljudstvom. Sredi avgusta so
okupatorji, kakor rečeno, pripravili obsežno ofenzivo proti partizanskim območjem; Kocbek
se je s tovariši iz vodstva OF nekajkrat s srečnim begom rešil iz italijanskega ognjenega
obroča. Začetek jeseni je dočakal na Rogu, potem se je vodstvo umaknilo na vzhodni rob
Ljubljane, v Podlipoglav, kjer so ostali približno mesec dni, dokler se niso konec oktobra
ponovno preselili, tokrat v Polhograjsko hribovje. Prav v tem času je Kocbeku postalo tudi
jasno, da je italijanska poletna ofenziva pomagala zaostriti slovenski ideološki razkol; atentat
na nekdanjega bana Natlačena, ki ga je VOS izvedla sredi oktobra 1942, je omenjeno
diferenciacijo le še pospešil. Kocbek je v svojih dnevnikih začel z grenkobo govoriti o
državljanski vojni, mrzlično je pisal krščanskim aktivistom OF in duhovnikom, poskušal je
obrzdati razraščanje antikomunističnega in s tem proti-osvobodilnega sentimenta, ponovno se
je obrnil tudi na škofa s prošnjo, naj pošlje »požrtvovalne duhovnike v Narodno osvobodilno
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vojsko« (Kocbek, 1991, 272) in tako pokaže, da ne pristaja na logiko cepljenja narodovih sil
in državljanske vojne.
Sredi decembra je Kardelj predlagal, da bi Kocbek zasedel položaj »tretjega
podpredsednika« (Kocbek, 1996, 346) Avnoja, ki je zaradi slovenske odsotnosti v Bihaću
ostal nezaseden. Takrat, piše Inkret, Kocbek ni mislil, da ga »hočejo komunisti s tem na
eleganten način odriniti na stranski tir« (Inkret, 2011, 185). Imenovanje je torej sprejel in se
januarja skupaj z Josipom Rusom in Ivanom Mačkom odpravil na pot proti Bosni, vendar so
bili že med prenočevanjem v okolici Ambrusa izdani, pred Italijani so komajda pobegnili.
Obenem so prejeli poročila o okupatorjevi veliki ofenzivi na Hrvaškem, uvideli so, da se
morajo vrniti v Polhograjske Dolomite. Nedolgo po Kocbekovem povratku na Babno goro sta
Kardelj in Kidrič sklicala tako imenovani medskupinski sestanek, na katerem naj bi ustanovne
članice Osvobodilne fronte precizneje določile medsebojna razmerja. Po več dneh dovolj
razgretega razpravljanja so 28. februarja 1943 pripadniki vseh treh skupin podpisali
Dolomitsko izjavo, s katero so se sokoli in krščanski socialisti obvezali, da sami ne bodo
ustanavljali lastne stranke ali kake druge politične organizacije, češ da se njihova stremljenja
na političnem in družbenem področju scela ujemajo s cilji, ki jih tako ali tako že zasleduje
KPS, ki ji je bila priznana avantgardna vloga v osvobodilnem gibanju. Še pomembneje pa se
zdi, da so se odrekli »sleherni posebni organizaciji lastnih aktivistov« (nav. po: Inkret, 2011,
191). Krščansko-socialistično vodstvo je tudi izgubilo eksplicitno politično-odločujoč značaj
– njegovi člani so bili odtistihmal le še idejni voditelji »prehajanja slovenskih katoliških
množic na napredne pozicije« (nav. po: Inkret, 2011, 191). Repe sicer precej prepričljivo
dokazuje, da je sprejetju Dolomitske izjave v pomembni meri botrovala ocena, ki so jo za
jugoslovansko komunistično partijo sprejeli tudi slovenski komunisti, da se bodo v severnojadranskem prostoru, »na istrski obali« (Repe, 2015, 71) že v kratkem izkrcali zahodni
zavezniki, zaradi česar je bilo potrebno tesneje povezati skupine, združene v OF, in tako
preprečiti, da bi vanjo – ob potencialni pomoči krščanskih socialistov – mogli vstopiti
nekateri pripadniki meščanskega tabora, katerih politične izbire ob začetku okupacije so bile v
začetku leta 1943 že očitno diskreditirane (cf.: Repe, 2015, 72), a dejstvo je, da si je
Komunistična partija Slovenije prav z Dolomitsko izjavo podredila drugi skupini, ukinila
koalicijski značaj Fronte in v njej formalno zavzela vodilni položaj.
Kocbek je to pomembno zarezo v zgodovini slovenskega narodnoosvobodilnega
gibanja, po vsem sodeč, interpretiral manj usodno; v Dolomitski izjavi je, kot je zabeležil v
Tovarišiji, prepoznaval predvsem »skupno, enako revolucionarno dviganje vseh, tudi
nepartijskih aktivistov« (Kocbek, 1996, 452). Daljnosežni pomen dokumenta se mu je začel
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zares razkrivati menda šele dva meseca pozneje, na Pugledu. Ob začetku pomladi 1943 so
namreč Italijani pričeli pripravljati novo ofenzivo – kakor je kazalo, naj bi bila usmerjena prav
proti Dolomitom –, zato se je vodstvo OF odločilo, da se vrne na Dolenjsko, v novozgrajeno
Bazo 20. Kocbek je tjakaj prispel za glavnino tovarišev – na poti je več dni prebil v
partizanski bolnišnici pod Krimom, kjer je zdravil poškodbo gležnja –, ob koncu aprila. Prišel
je ravno pravi čas, da je sodeloval na zborovanju notranjskih in dolenjskih aktivistov na
Pugledu in tu so ga zdaj že nekdanji krščansko-socialistični aktivisti – skladno z novo
usmeritvijo jih zdaj ni več usmerjala krščanska skupina, ampak OF kot celota – soočili s
številnimi kritičnimi vprašanji in pripombami glede Dolomitske izjave. Očitali so mu, da je
izdal ključne skupinske interese, vendar jih je Kocbek vse po vrsti zavrnil, češ da se prav z
odpovedjo samostojnemu političnemu nastopanju krščanski socialisti ogibajo oblastni sli in
drugim klerikalnim skušnjavam, ki so skazile zgodovinsko krščanstvo: »Na svoj način
hočemo doseči totalnost naprednega izraza. Kako bomo to storili? Tako, da bo naš nazorski
izraz ostal neposreden le v tistih zadevah življenja, kjer gre za osebno in duhovno kulturo kot
tako, povsod drugje pa bo postal posreden, izrazil se bo v obliki objektivnih zakonov in
avtonomnih ustanov. To, kar nas oddaljuje od verskega klerikalizma in razlikuje od njega, je
ravno nazorsko posredno nastopanje v tistih življenjskih vprašanjih, ki človek v njih nastopa
kot človek in kjer gre za njegova osnovna vprašanja« (Kocbek, 1996, 528).
Po preselitvi v Bazo 20 Kocbek Kočevskega Roga ni več za dalj časa zapustil, vse
dokler ni pozno jeseni 1943 odšel v Bosno, na drugo zasedanje Avnoja. V Bazi je tako
doživel – o vsem tem poroča že v Listini, ne več v Tovarišiji – najprej padec Mussolinija in
nedolgo zatem še kapitulacijo Italije. Propad bele garde, ki je hitro sledil italijanskemu zlomu,
ga je navdajal s tesnobo. Skrbelo ga je za usodo ljudi, ki so jih partizani premagali ter zajeli
na Turjaku in drugod; za njihova življenja je plediral – malo iz etičnih, malo tudi iz političnotaktičnih oziroma propagandnih nagibov – pri komunističnem vodstvu, a nato sprejel
Kidričeva precej rokohitrsko podana zagotovila, da bodo obsojeni samo voditelji bele garde
(cf.: Kocbek, 2000, 325). 16. septembra 1943 je bil med sopodpisniki dokumenta, s katerim je
Plenum OF slovensko Primorje svečano priključil »svobodni in združeni Sloveniji v svobodni
in demokratični Jugoslaviji« (nav. po: Kocbek, 2000, 340). Sodeloval je na oktobrskem
kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda, vendar tu ni imel pomembnejše vloge.
Konec oktobra je s tovariši v enem izmed roških improviziranih podzemnih zaklonišč preživel
še nemško ofenzivo, s katero je Wehrmacht skušal zaustaviti slovensko partizanstvo, ki se je
po italijanski kapitulaciji pač močno okrepilo, 10. novembra pa je naposled odrinil na pot, na
drugo zasedanje Avnoja. V Jajcu je, kakor že rečeno, prevzel naloge poverjenika za prosveto
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v avnojski začasni vladi, Narodnem komiteju za osvoboditev Jugoslavije. V Slovenijo se do
konca druge svetovne vojne – izvzemši nekaj kratkih tednov v februarju 1944, ko je sodeloval
na ustanovnem zasedanju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju in potem še
na poslednjem sestanku krščansko-socialistične skupine v Poljanah pri Dolenjskih Toplicah –
ni več vrnil.

5.3 Kocbekov spreminjajoči se odnos do partizanstva
Takšna je torej zunanja podoba Kocbekovega partizanstva, dokler se je le-to odvijalo v
Sloveniji. Teh 18 mesecev – skoraj 30, če zraven prištejemo še čas, ki ga je preživel kot eden
voditeljev OF v Ljubljani – predstavlja tudi tisto obdobje njegovega življenja, ki je predmet
najbolj razgibanih debat danes. A ta nepomirljivost ne izhaja preprosto iz golih dejstev – da
je, na primer, podpisal Dolomitsko izjavo ali da se po italijanski kapitulaciji ni bolj decidirano
zavzel za premagane belogardiste. Kakor piše Tine Hribar, intelektualno tudi ne vznemirja
zares, da je Kocbek pristal na slovensko revolucijo, da je torej pristal »na (uničujočo, kar
vemo zdaj) komunistično Idejo, na sodelovanje s (verolomnimi, kar vemo zdaj) komunisti, ki
se mu tudi po njihovem totalnem (morilskem, kar vemo zdaj) prevzemu oblasti ni odrekel«
(Hribar, 2010, 94). Ne; tisto, zaradi česar Kocbekova partizanščina najbolj buri duhove, je slej
ko prej spoznanje, da je Kocbek ravnal, kakor je, ker je »po svojem občutju zvesto sledil
temeljnim krščanskim čednostim: veri, upanju, ljubezni« (Hribar, 2010, 94). Tu se mi zdi
pomenljiva besedna zveza »po svojem občutju«. Tudi Kocbek sam bi se namreč mogel
strinjati s trditvijo, da se ključna – najpomembnejša, najbolj dragocena, tudi najbolj
konsekventna – razsežnost njegove partizanske izkušnje skriva v načinu, kako je
dokumentarno preverljivo zgodovinsko dogajanje navsezadnje reflektiral in, še pomembneje,
subjektiviral. V tem smislu nekje v Listini pripominja: »Z dnevnikom sem prišel dalj kakor z
zunanjim partizanstvom« (Kocbek, 2000, 433). Zato bom v nadaljevanju pretresel, kako se
skozi prizmo tega dnevniškega pisanja pravzaprav spreminja Kocbekov subjektivni, intimni
odnos do partizanstva.
Ko že govorimo o spreminjajočem se Kocbekovem odnosu do partizanstva, je seveda
treba najprej reči, da mož v Tovarišiji in Listini v svoji temeljni odločitvi za Osvobodilno
fronto, za sodelovanje s komunisti, za revolucijo pravzaprav ostaja neomajen. V tem smislu
so indikativne znamenite – in paradoksalne – besede, ki jih je zapisal med večdnevnim,
psihološko silno napornim ždenjem v bunkerju v Podlipoglavu 31. oktobra 1942: »Vedno bom
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zvest, četudi ne bom nikoli do kraja razumel svoje zvestobe« (Kocbek, 1996, 308). V
Kocbekovi odločitvi je torej nekaj eksistencialno totalno zavezujočega, česar pa, kot zatrjuje,
ni mogoče brez slehernega preostanka prevesti v koncepte, v govorico. A če drži, da so, kakor
pravijo, v življenju pomembnejši odtenki kakor barve, tedaj lahko vidimo, da se je
Kocbekovo gledanje partizanstva v letu in pol slovenskega partizanstva vendarle precej
spreminjalo.
Kocbekovo najzgodnejše izkušanje partizanstva – 26. septembra 1941 je v hribih
severovzhodno od Ljubljane s Kidričem obiskal radomeljsko četo krimskega bataljona in ji v
imenu Izvršnega odbora OF izročil prvi slovenski prapor – je bilo vzneseno, borcem je
govoril o »najslovesnejšem trenutku slovenske zgodovine« (Kocbek, 1996, 677), pozival jih
je, naj zastavo sprejmejo kot »največjo svetinjo« (Kocbek, 1996, 677). Ko je tri četrt leta
pozneje sam stopil v partizane, se je vznesenost stopnjevala do meja ekstatičnosti, življenje se
mu je nenadoma zazdelo polno dotlej neslutenih možnosti, bilo mu je eksistencialno odprto za
vsakršno osebnostno rast in preobrazbo: »Bohotno dihanje narave je zasenčilo moje male
skrbi. Nočne stiske, tesne mestne misli in živčno gomazenje, ki mi je ostalo iz tehniziranega
okolja, vse to se taja. Iznenada me je prevzelo: Zdaj postajam neodvisen, sproščen, svoboden
človek. Nimam več službe, ne bom več živel sredi družine, pretrgal sem vse zveze, skočil sem
iz legalnega življenjskega sistema v popolnoma novo, brezlično življenje. Prekrasna možnost
za vse korekture in zamujenosti, za vse neizrečene in nedoživete možnosti resničnega
življenja« (Kocbek, 1996, 26).
Kakor vidimo, je Kocbek partizanstvo obenem dojemal kot ključno točko preobrata
tako v čisto osebnem kakor v kolektivnem, narodnem smislu. Bilo mu je izraz vitalizma, ki
mu v dotedanji nacionalni zgodovini preprosto ni primere; menil je, da bo slovenski človek
prav v uporu proti okupatorju naposled razklenil urok pasivnega cankarjanskega svetobolja
(cf.: Kocbek, 2000, 490), ki je dotlej temeljno določalo tako formam mentis kakor vsakdanjo
življenjsko prakso Slovencev. Verjel je, da bo iz pasivnosti v vsestransko aktivnost prebujeni
posameznik kvalitativno preobrazil skupnost, sredi katere živi, ta pa bo, obratno-sorazmerno,
preobrazila vse sebi pripadajoče članice in člane. Govorili smo že o tem, da je v taktičnooperativnem smislu Kocbek neposrednemu boju za osvoboditev dajal prednost pred
socialistično preosnovo družbe, a prav tako bi lahko rekli, da se je v njegovih očeh revolucija
pravzaprav že dogodila v tistem singularnem hipu, ko so se številni Slovenci odločili za sam
upor. Kdor je sprejel to odločitev, je mahoma odskočil v »brezlično življenje« (Kocbek, 1996,
26), kjer nobena predhodna gotovost ali ideološka shema ne velja več. Še več: ta odločitev ni
le neprehodnih poti nenadoma naredila prehodne, pravzaprav je odprla možnosti, ki dotlej
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sploh še niso obstajale. Videti je potemtakem, da se je v odločitvi za partizanstvo vzročnoposledična veriga nekako pretrgala; materialni in ideološki procesi, ki so pripravljali nujne
pogoje za partizanstvo, procesi, ki sem jih skušal v grobih potezah naznačiti v drugem, tretjem
in četrtem poglavju pričujočega pisanja, so se namreč sešteli v vsoto, ki je bila nenadoma
večja od golega seštevka tistih dejavnikov, ki so do upora sploh pripeljali. Kakor se 14. julija
1789 ni zgodilo nič očitno pretresljivega – razen revolucije –, tako se s slovensko odločitvijo
za upor ni zgodilo nič očitno pretresljivega – razen revolucije. Zato, lahko rečemo, je bil
končni iztek narodnoosvobodilnega boja Kocbeku vsaj v začetni fazi izkušanja partizanstva
bistveno manj pomemben od inavgurativnega dogodka samega. Nemara pa prav skozi prizmo,
rečeno z Badioujem, dogodkovne narave slovenske odločitve za partizanski upor lahko
navsezadnje razumemo tudi tiste paradoksalne Kocbekove besede o večni zvestobi, ki jih je,
ne nazadnje, moral praktično potrjevati vse od tistega dne, ko je konec maja 1943 v
kolaborantskem tisku prebral odlomek iz stenografskega zapisnika konference KPS, v
katerem ga nominalni komunistični zavezniki v OF označujejo za donkihotskega sopotnika,
za človeka, ki sicer subjektivno ustreza, objektivno pa ogroža njihov politični projekt (cf:
Kocbek, 2000, 62–63).
Toda vse to še ne pomeni, da so mu ti široki razgledi, to intenzivno doživljanje čiste
potencialnosti, vpisane v samo srčiko partizanstva, povsem zameglili razgled po praktičnih
organizacijskih in političnih vprašanjih ter etično-moralnih dilemah, ki so vznikale z
nadaljnjim odvijanjem partizanskega projekta. Tako je že ob tistem prvem srečanju s partizani
krimskega bataljona septembra 1941 v dnevnik, sredi sicer prekipevajoče optimističnih
sentimentov, zabeležil tudi tole stvarno opazko: »Dve nevarnosti: prevladovanje partijskega
vpliva in naivno pričakovanje lahkega in hitrega konca« (Kocbek, 1996, 677). Še večji izziv
pa so mu, kakor že rečeno, predstavljale VOS-ove likvidacije resničnih in namišljenih
domačih nasprotnikov narodnoosvobodilnega boja, toliko bolj ker so se nemoteno odvijale,
čeprav je že spomladi 1942, še pred odhodom iz Ljubljane, na Izvršnem odboru govoril proti
njim. V tem smislu velja opozoriti na tri tovrstne primere, zabeležene v prvi polovici
Tovarišije – na atentata na Lamberta Ehrlicha (cf.: Kocbek, 1996, 35–37) in Marka Natlačena
(cf.: Kocbek, 1996, 263–268) ter na tako imenovano justifikacijo kaplana Henrika Kovača in
učiteljice Darinke Čebulj iz Hinj (cf.: Kocbek, 1996, 53–55).
Kronološko je najzgodnejši primer atentat na Lamberta Ehrlicha, o katerem je bil
Kocbek obveščen 26. maja 1942. Ehrlich, idejni voditelj Stražarjev, je bil seveda Kocbekov
star in odločen nasprotnik iz katoliško-konservativnega tabora. Na že omenjenem
Kocbekovem predavanju v ljubljanskem Unionu pozno jeseni 1937, na primer, je hotel
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govorcu dobesedno – in mutatis mutandis simbolično – vzeti besedo. Kocbek v Tovarišiji tudi
pripominja, da je Ehrlich v zadnjih letih pred smrtjo nepreklicno stopil na pot »v slovenski
fašizem« (Kocbek, 1996, 36). Iz dnevniškega zapisa je sicer jasno razvidno, da je Kocbeku
umorjenega navkljub vsemu močno žal, toda pred resnično moralno-etično problematičnostjo
atentata se Kocbek razmeroma spretno rešuje z eksterioriziranjem odgovornosti oziroma
krivde – Ehrlich, piše v Tovarišiji, bi »še živel, ko bi nam fašizem ne bi vsilil neizprosne
alternative: ali življenje ali smrt« (Kocbek, 1996, 36). Ehrlichova smrt je torej predvsem na
vesti okupatorjev. Spet drugačno je Kocbekovo razmišljanje, ko približno dva tedna pozneje
prebira zapisnik o revolucionarni usmrtitvi kaplana in učiteljice iz Hinj. Pomisleke in
nelagodje v tem primeru premaguje z nekakšnim preventivnim formalizmom, z zavzemanjem
za to, da OF »svoji revolucionarni justici [predpiše] obvezen postopek. Enote morajo povsod
ravnati enako, vedno in povsod morajo izključiti negotove izpovedi in iracionalne elemente«
(Kocbek, 1996, 53), čeprav je v resnici partizansko sodstvo razmah doživelo šele precej
pozneje, »po kapitulaciji Italije, ko je v partizane prišlo mnogo slovenskih pravnikov« (Repe,
2015, 85). V obeh primerih – Ehrlichovem in hinjskem – Kocbek torej svojo zvestobo
izvornemu dogodku slovenske revolucije – sami odločitvi za upor – izkazuje tudi tako, da
hoče neposredno odgovornost za zločinska dejanja, storjena v imenu revolucije, odbiti stran
od samih nosilcev revolucije. Odgovorni niso ne atentatorji ne eksekutorji, še manj so
odgovorni politični voditelji slovenskega partizanstva, odgovornost je mogoče pripisati
kvečjemu fašizmu samemu, splošnim zgodovinskim okoliščinam okupacije, nedorečenosti
revolucionarne metode.
Na ta način Kocbekovo izkustvo partizanstva še vse poletje in zgodnjo jesen 1942
pravzaprav ostaja srečno. Posebej močno mu prepričanje o pravilnosti odločitve okrepi
italijanska avgustovska ofenziva, med katero mora s tovariši povsem neposredno postaviti
golo življenje na kocko in preveriti, ali za svojimi besedami, za svojimi stališči stoji tudi s
svojimi dejanji. Ta, ultimativni preizkus uspešno prestane. V tem trenutku se mu, kot kaže,
zazdi, da je z odločitvijo za upor, za partizanstvo in za revolucijo presegel razcep med
objektivnim svetom in subjektivnim doživljanjem le-tega, da je torej postal ne-manjkav, cel.
V tem smislu potem še v Listini piše, da ne čuti več nikakršne razdalje do zgodovinske usode
in dodaja: »[Z]daj sva eno, ona v meni in jaz v njej, izražam se skoznjo, ona pa skozme«
(Kocbek, 2000, 65). Manj vzneseno poetičen, bolj stvaren, a slej ko prej istosmiselno zasukan
je – prav tako v Listini –, ko pravi, da partizan ni postal zato, da bi »izkoristil zgodovinski
prelom za ne vem kakšno apostolsko ali prebrisano akcijo, temveč zato da bi neposredno
[izpolnil] svojega človeka« (Kocbek, 2000, 386).
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Temnejše razpoloženje glede partizanstva prične Kocbeka obhajati šele po atentatu na
nekdanjega bana Marka Natlačena, 13. oktobra 1942, čeprav si poskuša tudi v tem primeru
VOS-ovo likvidacijo najprej tolmačiti v relativističnem duhu. Sprva tako priznava, da se mu
samo dejanje sicer upira, vendar si svoje moralno občutenje razlaga kot trzljaj človeka starega
sveta, človeka »tradicije, navad in formalizma« (Kocbek, 1996, 265), ki se prav zdaj, v
partizanstvu naposled preobraža v novega človeka. Poleg tega ugotavlja, da si novi občutek za
pravico pač išče novih, sebi primernejših oblik, ki pa jih bo mogel najti le s silo. V tem smislu
namreč opaža, da so vse dosedanje revolucije – tu misli predvsem na francosko in oktobrsko –
novo ustavno oziroma pravno stanje vzpostavile natanko z eminentno simbolnim dejanjem, ki
ga predstavlja usmrtitev tirana. Ob tem še opozarja, da v tovrstnem nasilju tudi ni nobenega
oblastno-političnega koristoljubja, da je, drugače rečeno, nasilno dejanje revoluciji potrebno
le toliko, kolikor si z njim revolucija prizadeva trajno odpraviti nasilje zatiralcev in da torej
med eno in drugo vrsto nasilja ni mogoče vzpostaviti moralnega ekvivalenta (cf.: Kocbek,
1996, 265–266). Nazadnje še zatrjuje, da ima tisti, ki ima odgovornost za skupno dobro, tudi
pravico »pozabiti na individualno pravo in usmiljenje« (Kocbek, 1996, 268).
V vsem tem je, mimogrede rečeno, Kocbek pravzaprav precej podoben svojim
evropskim vrstnikom; Traverso namreč opozarja, da generacija javnih intelektualcev, rojenih
okrog prve svetovne vojne, v uporabi sile v družbeno-političnem kontekstu povečini ne
prepoznava več posebne »moralne dileme« (Traverso, 2009, 266), temveč v nasilju vidi »neke
vrste antropološki zakon, vpisan v tok Zgodovine« (Traverso, 2009, 266). Traverso pa obenem
še ugotavlja, da v kontekstu državljanske vojne »nasilje ni nikoli edinole instrumetalno«
(Traverso, 2009, 109). Tako nasilje namreč ni samo »sredstvo, uporabljeno v boju, ampak
postane tudi vnanji izraz strasti, občutij, strahov in sovraštev, ki obvladujejo protagoniste
takega spopada« (Traverso, 2009, 108). Toda Kocbek, po vsem sodeč, ni tipičen predstavnik
svojega časa in prostora in argumenti, ki si jih je naštel, da bi z njimi upravičil atentat na
Natlačena, navsezadnje ne zaležejo. Tako si že čez nekaj dni v dnevnik zapisuje tele misli:
»Smrt posameznika je usoden dogodek, ki ga nobena misel ne more poenostaviti in izprazniti.
Ves čas vojne se borim z vsemi nagoni svoje človečnosti proti temu, da bi mimogrede izgubil
spoštovanje do smrti in do mrtvega človeka. Smrt je za človeka eden najpretreslivejših
pojavov usode, nespoštovanje smrti je začetek nihilizma« (Kocbek, 1996, 271). To je slej ko
prej tisto mesto v partizanskih dnevnikih Edvarda Kocbeka, na katerem je začrtana notranja
meja revolucije, na katerem, drugače rečeno, postane nedvoumno jasno, da izgradnja novega
sveta ne pomeni kar avtomatično že tudi popolnega zanikanja starega, da se, povedano z
drugimi besedami, vsaj nekaterim starim tradicijam, navadam in formalizmom ni mogoče z
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eno samo, nonšalantno gesto odpovedati, ne da bi na ta način pravzaprav že izdali idejo
humanosti, idejo polne človekove samorealiziranosti, v imenu katere revolucija sploh poteka.
Od tu naprej Kocbek postaja vse bolj nezadržano kritičen do partizanstva – nikdar,
seveda, ne do njegovega temeljnega, inavgurativnega momenta, v katerem je, kakor smo
videli, zgoščen ves njegov osebnostno- in narodnostno-preobrazben potencial, temveč do
konkretnih političnih odločitev, taktik in ravnanj, ki se jih oprijemlje komunistično vodstvo, z
njim in za njim pa slej ko prej tudi vedno naraščajoče število navadnih partizanov. Sprva z
globokim nelagodjem spremlja, kako v vojni otopeva človekov notranji etični čut, kako se
širita »moralna amnezija, [...] epidemija pozabljenja« (Kocbek, 1996, 299), kako se med
njegovimi soborci krepi skrita želja po smrti bližnjika. Nedolgo zatem prične zaskrbljen
ugotavljati, da ne on sam ne Izvršni odbor Osvobodilne fronte pravzaprav nista dobro
povezana s praktičnim življenjem in delovanjem partizanskih enot. V tem kontekstu se najprej
sicer tolaži z mislijo, da »je iskra osvobodilnega upora zažgala ogenj v notranjosti slehernega
poštenega Slovenca in da je plamenenje tega ognja odvisno bolj od posameznika kakor od
dovršene organizacije« (Kocbek, 1996, 336–337), a že kmalu spozna, da problem ni toliko v
nepopolni organizacijski strukturiranosti Fronte kakor v tem, da se je težišče odločanja z
Izvršnega odbora zlagoma preneslo na Centralni komite Komunistične partije. S tem je v tesni
zvezi tudi bojazen, ki jo začuti nekaj po podpisu Dolomitske izjave – da se namreč
partizanskemu gibanju »približuje nova nevarnost, nevarnost novega istenja zemeljske in
življenjske resnice z logično resnico sistema« (Kocbek, 1996, 455). Kocbeka, drugače rečeno,
postane strah, da se marksizem preobraža iz lucidne in uporabne metode – s pomočjo katere je
mogoče, kakor zatrjuje na številnih mestih v obeh dnevnikih (cf.: Kocbek, 2000, 331), trdneje,
bolj racionalno, bolj pravično in bolj humano organizirati medvojno uporniško gibanje in
povojno nacionalno gospodarsko-socialno strukturo – v ekskluzivistično vladajočo ideologijo.
To ga sicer močno čudi. Po Kocbekovem prepričanju namreč resnični »marksist ne more biti
dogmatik« (Kocbek 1996, 507), saj marksizmu vendar ne gre za »ugotavljanje konstant,
temveč za zakone razvoja« (Kocbek, 1996, 507), zaradi česar tudi ne pozna končnoveljavne
Resnice, kvečjemu njeno procesno naravo. Nikakor ne more doumeti, da bi bilo partijsko
vodstvo pripravljeno izdati živo jedro marksizma, ga podvreči konceptualni osifikaciji in
teorijo tako preobraziti v dokso, primerno za družbeno-ideološko konsolidacijo totalne
oblasti. Kljub temu mora potem že na Pugledu pozivati tovariše iz vodstva Osvobodilne
fronte, naj vendar ne dopustijo, da bi krščansko-socialistični aktivisti, ki se – čeprav določene
marksistične koncepte v svojem delovanju, seveda, uporabljajo – pač ne deklarirajo za
marksiste, zaradi tega navsezadnje postali revolucionarji »druge ali tretje kategorije«
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(Kocbek, 1996, 531). Partija, kot se nato pokaže v Listini, na ta apel odgovori tako, da svoja
vrata sicer odpre krščanskim socialistom, ki pa morajo za vstop v komunistično organizacijo,
za vstop med revolucionarje prve kategorije torej, ravno zatajiti svojo krščansko vero.
Kocbekovo gledanje na partizanstvo je v Listini bržčas še bolj črnogledo kakor ob
koncu Tovarišije. V splošnem je mogoče reči, da se v drugem dnevniku iz nekdanjega
ekstatičnega zaklinjevalca preobrazi v urgentnega svarilca. Vedno znova namreč ugotavlja,
da živa sila v partizanstvu usiha, da spomin na leto 1941, na tisto nepreračunano odločitev za
upor bledi. Če se je na začetku Tovarišije veselil, da se je s prihodom na osvobojeno ozemlje
rešil malomeščanskih navad, pravil in običajev, da je za seboj pustil svet koledarjev, urnikov,
sestankov in formalnih vljudnosti, se na začetku Listine pritožuje, da se je življenje v Bazi 20
nevarno utirilo v varne, predvidljive tirnice, da partizanstvo, skratka, od njega nenadoma ne
terja več celostnega eksistencialnega angažmaja: »[O]pažamo že tudi neke vrste tradicijo
Izvršnega odbora kot ustanove, tako v tehničnih oblikah skupnega dela, kakor tudi v načinu
pojmovanja in reševanja skupnih nalog« (Kocbek, 2000, 25). Kocbek spomladi 1943 tudi vse
določneje čuti, da se je ujel v vlogo »funkcionalne zgodovinske figure, ki ji protokol sproti
določa najbolj osebna dejanja« (Kocbek, 2000, 33). Še več: življenje v Bazi 20 je opazno
spremenilo tudi njegove tovariše; v njih je nenadoma vse »premalo pravega veselja in
premalo prave žalosti« (Kocbek, 2000, 73), čeprav bi sredi svetovnega kaosa vendarle morali
živeti do kraja intenzivno.
To grenko spoznanje pa se še posebej izrazito okrepi po italijanski kapitulaciji.
Voditelji Osvobodilne fronte so se namreč takrat z Roga za krajši čas preseli v dolino, v grad
Soteska, kjer so sredi luksuznega okolja, ki je že navzven podčtravalo pomembnost njihovih
položajev v partizanski hierarhiji, razkrili nov obraz: »Pri marsikaterem sem opazil neprijetno
spremembo, marsikateri je razodel poteze na obrazu in v svojem človeku, ki jih doslej nisem
videl; postal je odljuden in človeško hladen. Dobro sem začutil, da ta hlad ne prihaja iz
prevelike zbranosti ali utrujenosti, temveč iz abstraktne in preveč zunanje sle po moči in sili«
(Kocbek, 2000, 310). Zgodovinski proces je, skratka, iz voditeljev osvobodilnega gibanja
napravil nove oblastnike, katerih avtoriteta razkraja natanko tisto, za kar je gibanju na začetku
sploh šlo – svobodo komaj osvobojenih ljudi: »Silni dih zgodovine, ki je zavel skozi naše
množice leta 1941, je začel pojemati in se spreminjati v novo poslušnost. Množice čutijo, da
nekdo prevzema čvrsto vodstvo, vodstvo pa čuti, da se mu množice začenjajo podrejati«
(Kocbek, 2000, 364). Pri tem se Kocbek čudi, da komunistični voditelji ne uvidijo, da je v tem
položaju pravzaprav nekaj dekadentnega in kontrarevolucionarnega (cf.: Kocbek, 2000, 383).
Še bolj pa ga vznemirja, da ta, nova oblast svojo avtoritarnost upravičuje s pomočjo teze, da je
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v zaostali, gospodarsko in družbeno nerazviti deželi mogoče vzpostaviti socializem samo, če
maloštevilna komunistična avantgarda »do maksimuma razvije subjektivne sposobnosti in v
boju za oblast ne izbira sredstev« (Kocbek, 2000, 81). Toda Slovenija, kakor vztrajno
pripominja avtor Listine, po objektivnih kazalcih vendarle ni zaostala dežela. Nihče ga,
seveda, ni pripravljen slišati. Kocbeku tako vse bolj postaja jasno, da prehod v socialistično
družbo v Sloveniji navsezadnje ne bo potekal upoštevaje lokalne družbene razmere in
posebnosti nacionalne zgodovine, ampak na način slepega, mehanicističnega prenašanja
sovjetski vzorcev in modelov v slovensko okolje.
Tak položaj za Kocbeka v neki ključni dimenziji pravzaprav pomeni začetek konca
partizanstva samega – predstavlja namreč točko, na kateri se tista popolna odprtost vseh
možnosti iz leta 1941 pričenja naglo in nepreklicno zapirati. Nekaj upanja pravzaprav polaga
samo še v misel, da bo komunistično vodstvo po koncu vojne, ko bodo zunanji pritiski
popustili, vendarle omililo svojo politiko. V tem smislu ob koncu oktobra 1943 svari pa
obenem še vedno tudi poziva: »[Č]e po vojni ne bomo zastavili vseh svojih sil in če ne bomo
zbudili v ljudstvu stvariteljskega razpoloženja, potem je vse zaman, zaman neznansko
trpljenje teh dni, zaman trpljenje ustreljenih, zadavljenih, zasramovanih, obešenih, posiljenih
in pohabljenih, zaman vsi napori duha in telesa, zaman vse tveganje in prebujanje sil, zaman
mobilizacija ljudstva in organizacija življenja, zaman vsa vera, upanje, vsa ljubezen«
(Kocbek, 2000, 504).
Usodnostnemu tonu pravkar navedenih besed navkljub pa se Kocbekovo umevanje
partizanstva v Listini le ne ustali, kakor bi bilo menda moč pomisliti, v črnogledi resignaciji;
časa je, pogojno rečeno, še za zadnji obrat. Tega s seboj prinese pot v Jajce, na drugo
zasedanje Avnoja. To ga vabi k premišljevanju o partizanstvu v širšem, jugoslovanskem
prostoru, predvsem, seveda, v kontekstu nepomirljivo krvavega spopadanja med Hrvati in
Srbi na narodno mešanih območjih Bosne. Čeprav se jasno zaveda, da to mednacionalno
sovraštvo snovalce nove Jugoslavije zadolžuje z orjaškim, težko rešljivim političnim
problemom (cf.: Kocbek, 2000, 283), mora ugotoviti, da natanko z marksizmom prepojeno
partizanstvo lahko edino ponudi pot iz začaranega kroga nasilja na etnični osnovi. V
bosanskem Livnu si 23. novembra 1943 tako zapisuje: »Podjarmljenim, med seboj sovražno
sprtim in v popoln kaos vrženim narodom Jugoslavije more danes in tu pomoči le
revolucionarna volja. Iz tega sveta brezumnega nasilja jih more rešiti le marksizem s svojim
revolucionarnim pojmovanjem sile in nasilja« (Kocbek, 2000, 597). V primerjavi z začetkom
Tovarišije Kocbek ob sklepu Listine na partizanstvo torej gleda bistveno bolj streznjeno. Zdaj
jasno prepoznava njegove zablode in napake; jasno vidi, kako je gibanje neskrupulozno in
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sistematično uporabljano za doseganje ciljev, nasprotnih njegovemu izvornemu in slovesno
deklariranemu cilju – stvaritvi čisto nove, zunanje svobodne slovenske družbe notranje
svobodnih posameznic in posameznikov. Toda vse to vendarle še ne pomeni, da Kocbek zdaj,
ob koncu svojega slovenskega partizanskega obdobja že kar pozablja na potencial, vsebovan v
izvorni obljubi partizanstva – potencial, ki ga je, ne nazadnje, na eksistencialno zavezujoč
način leta 1941 tako emocionalno kakor racionalno izkusil sam –, ali da, po drugi strani, ne
vidi, kako se prav v partizanstvu še vedno skriva moč učinkovito zaustaviti krvavenje sveta,
pahnjenega v kaos druge svetovne vojne. Nemara prav zato Kocbek Listino sklepa z
naslednjimi besedami, polnimi zaupanja tako glede že prehojene partizanske poti kakor glede
prihodnosti, ki ga še čaka: »[P]revzelo me je mogočno občutje, da sem tudi tu doma, da sem
zajadral na visoko morje, da so okrog mene zaveli močni, zdravi vetrovi in da se mi dlani
oklepajo varnega krmila« (Kocbek, 2000, 634).

5.4. Pojmovanje revolucije v Tovarišiji in Listini
Doslej sem govoril o zunanji, kronološki podobi Kocbekove participacije v
narodnoosvobodilnem boju; na dovolj sežet način sem pretresel tudi njegovo subjektivno
dojemanje partizanske izkušnje; najbrž pa še vedno nisem zadovoljivo osvetlil, kako je v
obdobju med vstopom v Osvobodilno fronto in odhodom na drugo zasedanje Avnoja
pravzaprav pojmoval revolucijo kot slej ko prej najpomembnejšo dimenzijo, vsebovano v
partizanstvu. Rečeno je sicer bilo, da je Kocbek samo odločitev za partizanstvo – ta je bila
gotovo nepreračunljiva, s stališča realnih razmerij v tehnični opremljenosti, môči med
okupatorskimi vojskami in uporniškim potencialom slovenskega naroda pravzaprav absurdna
(cf.: Kocbek, 2000, 491) – doživljal kot epohalen trenutek nacionalne zgodovine. V navidezni
norosti te odločitve je namreč prepoznaval odrešilno potezo, ki bi je nikdar ne storili Slovenci,
kakor jih je bil – pasivne, previdne, defetistične, zdaj svetobolne spet drugič do onemoglosti
taktizirajoče – spoznaval oziroma razumeval vse do okupacije. Z odločitvijo za upor v
objektivno najbolj neugodnem položaju so okupirani Slovenci torej proti pričakovanjem
pokazali pripravljenost, odločenost, voljo, da presežejo sami sebe, da zgrabijo bika zgodovine
za roge in postanejo gospodarji svoje lastne usode. Natanko v tem je bilo po Kocbekovem
prepričanju na povsem spontan način že storjeno prvo, inavgurativno dejanje revolucije, ki je
Slovencem ponudilo možnost, da se – izhajajoč sicer iz jasne predstave o lastni zgodovini in
ob prepoznavanju vsega dragocenega v tej preteklosti – izumijo na novo. Sama odločitev za
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odpor je Slovencem, skratka, prvikrat na široko odprla ves register prihodnosti, razprla je vso
njeno brezmejno potencialnost: »Slovenci smo leta 1941 prvič v zgodovini fizično [...] začutili
privlačnost razvojnega središča, ki leži v prihodnosti« (Kocbek, 2000, 484).
Tu imamo, mimogrede rečeno, opravka z določenim protislovjem: revolucijo je sicer
res inavgurirala odločitev za oborožen spopad s sovražnikom, a kolikor je Kocbek revolucijo
pojmoval kot odprtje odprtosti same, je bila zanj revolucija pravzaprav pomembnejša od
samega boja z okupatorjem. Temu ustrezno v Tovarišiji in Listini le redko in tako rekoč
mimogrede govori o fašističnem oziroma nacističnem okupatorju; ključna, tudi intelektualno
najbolj izzivalna dimenzija, vpisana v partizanstvo, pač ni bila kritično soočenje s fašistično
silo ali njegovo genocidno ideologijo – po tej plati je bilo Kocbeku, kajpada, vse jasno –,
temveč možnost daljnosežne preobrazbe slovenskega človeka, slovenske družbe, ki jo je
veljalo za vsako ceno izkoristiti. Prav zato si je Kocbek à propos revolucije vseskozi
prizadeval poiskati ji neko določnejšo podobo, določnejšo vsebino. V nadaljevanju se bom
torej posvetil vprašanju, kateri elementi osebnega in družbenega življenja so bili po
Kocbekovem mnenju najbolj potrebni revolucionarne prenove; spraševal se bom, kako je
avtor Tovarišije in Listine pravzaprav razmišljal o človeku in družbi, ki bi mogla nastati na
drugem koncu revolucije.
V tem kontekstu je najbrž treba naprej reči, da od slovenske revolucije, ki je izbruhnila
skupaj z borbo proti okupatorju, Kocbek ne pričakuje odrešitve oziroma, natančneje rečeno,
oblikovanja trajno harmonične družbe. Tu smo se vsaj na videz znašli pred novim
protislovjem; kako neki je namreč mogoče, da Kocbek tako ekstatično govori o
revolucionarnem preobratu slovenskega človeka, njegove zgodovine in družbe, ki da je
nastopil z narodnoosvobodilnim bojem, a učinkom te revolucije implicite vendarle odmerja
razmeroma kratek vek trajanja? – Odgovor je slej ko prej v tem, da nikjer nikoli ni bilo in
nikoli tudi ne bo revolucije, ki bi za vselej izčrpala možnost pojavitve prihodnjih revolucij. V
tem smislu Kocbek v Listini trezno, stvarno pripominja: »Prepričan sem, da se človek nikoli
ne bo zadovoljil z nobeno družbo, ker nobene okoliščine nikoli ne bodo vzorne. Brž ko bomo
odpravili današnja nasprotja, se bodo pokazala nova« (Kocbek, 2000, 419). Je potemtakem
slovenska revolucija, ki jo Kocbek v Osvobodilni fronti pomaga usmerjati, v končni instanci
pravzaprav jalova, ne-prava, zgolj navidezna revolucija, v najboljšem primeru malo
odločnejše reformistično popravljanje obstoječe družbe? – Tudi ne; pri slovenski revoluciji –
in menda pri sleherni drugi, ki je dejansko vredna tega imena – gre najbrž predvsem za to, da
se revolucionarno podvzetje napaja v privzdignjeno utopični viziji harmonične, scela
počlovečene družbe, v kateri lahko vsak posameznik, vsaka posameznica – sama zase ali v
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poljubnih asociacijah z drugimi – polno razvijeta in izživita vse darove svoje narave. Kocbek
takole naslika podobo te imaginarne družbe prihodnosti, v imenu katere se med slovensko
revolucijo napreza: »Zdaj vem, kaj je moje domotožje. To je koprnenje po tisti prihodnosti, ko
se bo mnogo stvari razvezalo in razodelo in se bodo sovražne strani človeka in sveta
približale in izmirile in bo človeštvo zaživelo sredi asketičnega udobja, ko bodo naši daljni
zanamci spoznali resničnost v enotnosti in bo eden ter isti človek mogel ustvarjati zakone in
pesmi, voziti letalo in podeljevati evharistijo, zidati hiše in biti za konjiča svojemu otroku,
igrati na harmoniko in obvezovati rane, igrati dramo, plesati v baru in odvezovati grehe.
Veliko hrepenenje nosimo v sebi. Pravzaprav smo bolj glasniki kakor borci« (Kocbek, 2000,
349). Kocbek očitno ve, da slovenska revolucija slovenskega človeka nikoli ne bo resnično
pripeljala tjakaj, v družbo vsestransko realiziranih ljudi, verjame pa, da ga lahko tej viziji z
nekaj bolj ali – raje – manj inkrementalnimi koraki vendarle nekoliko približa. In ni
nemogoče, da je med temi koraki pravzaprav najpomembnejši tisti, ki poskrbi, da si take
družbe prihodnosti ljudje le še bolj vroče želijo; da k njej stremijo; da vanjo polagajo svojo
vero, svoje upanje in tudi ljubezen, da si, skratka, zanjo s svojimi aktivnimi, dogmatično
neobremenjenimi življenji vneto in prepričano prizadevajo.
Prav tu smo zadeli še ob eno ključno potezo revolucije, kakor jo v svojih partizanskih
dnevnikih pojmuje Kocbek. Njen uspeh namreč kar najtesneje povezuje s predanim osebnim
angažmajem posameznikov in posameznic. V nasprotju s klasičnimi marksisti Kocbek namreč
ne verjame, da bo sprememba družbenega produkcijskega sistema, se pravi zamenjava
kapitalističnega reda s socialističnim, človeka že kar avtomatično osvobodila ali ga etičnoduhovno prerodila. Tako, na primer, v nekem pogovoru z Josipom Vidmarjem, ki zagovarja
stališče, da »se bo v pravičnejših okoliščinah novega reda ljubezen odprla v vseh ljudeh«
(Kocbek, 1996, 491), Kocbek nasprotno trdi, da je »ljubezen v najrazličnejših okoliščinah
enako naklonjena le tistim, ki se zanjo intenzivno potegujejo« (Kocbek, 1996, 491). To seveda
ne pomeni, da Kocbek socialistične preosnove družbene ureditve ne šteje za conditionem sine
qua non tako zaželene človeške svobode. Od socializma namreč pričakuje, da bo prekinil
začarani krog alienacije in eksploatacije, da bo torej vzpostavil in ohranjal družbeno,
sistemsko pravičnost. V tem smislu v Tovarišiji tudi zapiše, da je »kapitalizem [...] anarhičen
in kaotičen, to je razpadajoči svet. Socializem je harmoničen in konstruktiven, on pomeni novi
svet« (Kocbek, 1996, 517). Toda kadarkoli že Kocbek govori o socializmu, tako rekoč nikoli
ne pozabi dodati, da sistemske pravičnosti ni mogoče proizvesti samo s spremembo razmerij v
polju lastnine produkcijskih sredstev; po vsem sodeč je nujna tudi transformacija človekove
subjektivitete, ki pa je, kajpada, ni mogoče izpeljati od zgoraj, administrativno ali z
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ustrahovanjem, temveč jo posameznik v ugodnih okoliščinah lahko dovrši zgolj sam zase, iz
svoje notranje pobude. Resnični socializem in prava duhovna svoboda sta potemtakem
medsebojno »nujno povezana« (Kocbek, 1996, 438), vzajemna sta si, enega brez drugega
preprosto ni.
Ključni problem, na katerega mora odgovoriti revolucija, ki hoče resnično uspeti, je
torej tale: kako delovati na dveh ravneh hkrati; kako nagovarjati človeka v njegovi
duhovnosti, apelirati na boljše angele njegove nravi, pa obenem ustvarjati »potrebne tvarne
razmere« (Kocbek, 1996, 365), ki bodo posameznika osvobodile materialne bede in tako
naposled sprostile vse njegove človeške potenciale? – Na srečo, ugotavlja Kocbek, sta v
slovenski revoluciji strnili moči ravno tisti dve sili, ki sta edinstveno poklicani k tema
nalogama – krščanstvo in komunizem: »[K]ristjani sodelujemo s komunisti. V teku preteklih
dveh let smo že skoraj nekam pozabili na ta zanimivi pojav, ki je edinstven v dosedanji
zgodovini revolucionarnih naporov. [...] Prepričan sem, da pomenja višjo stopnjo v razvoju
nove Evrope« (Kocbek, 1996, 527). Sodelovanje med komunisti in kristjani morda res
podčrtuje globoko izvirnost slovenske revolucije, jo postavlja na posebno, odlikovano mesto v
kontekstu širšega, svetovnega procesa preraščanja starega, po Kocbekovem prepričanju
razpadajočega sveta, toda to sodelovanje še zdaleč ni brez pasti. Pa pri tem ne gre le za to, da
eni, kakor smo videli, nameravajo to sodelovanje izkoristiti za prevzem totalne oblasti;
Kocbek pravzaprav vidi cel kup drugih nevarnosti.
Prva med njimi je slej ko prej ta, da kristjani v osvobodilno-revolucijski proces
vstopajo obteženi z zavestjo o moralni kompromitiranosti zgodovinskega krščanstva, nad
katerim morajo zdaj izreči brezpogojno ostro sodbo, če želijo zavarovati njegovo evangeljsko
čistost (cf.: Kocbek, 1996, 113). Še več; da bi se kristjani resnično usposobili za
revolucionarno delovanje v imenu ljubezni do bližnjika, se morajo čim hitreje znebiti vsega,
kar je iz krščanstva napravilo »tradicijo in vsoto organizacij, ideologijo in moralizem, interes
in zunanjo moč« (Kocbek, 2000, 561). Revolucija je torej kar najtesneje zvezana s procesom
deklerikalizacije – ta po Kocbekovem prepričanju edina lahko zagotovi, da bo krščanstvo v
času revolucijske transformacije družbe sploh moglo prepričljivo nagovarjati človeka –, kajti
klerikalizem naj bi krščansko blagovest razkrajal od znotraj in bil torej »v svojih posledicah
krščanstvu nevarnejši od še tako protikrščanskega nazora« (Kocbek, 1996, 190). Ob tem
Kocbek še vztraja, da z odpovedovanjem oblasti, družbeni moči in vplivu krščanski
revolucionar nemara sicer res spreminja zunanjo podobo, tradicionalno občestveno obliko
krščanstva, prav nič pa ne vpliva na njegovo jedro, to je na sam odrešenjski proces, ki se še
naprej »razvija po nevidnih zakonih« (Kocbek, 2000, 232). Zato vsem tistim, ki se bojijo
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marksistično-komunistično inspirirane revolucije Kocbek sporoča, da morejo komunisti
kristjanom pravzaprav »odvzeti le tisto, česar se moramo sami čimprej rešiti, naša odločitev
je nevarna le za udobje cerkvene organizacije in meščanskega vernika« (Kocbek, 2000, 561).
Tako ali tako pa naj bi proces deklerikalizacije tako na idejni kakor na operativni ravni vodila
skupina »resnično vernih ter kulturno politično tvornih kristjanov« (Kocbek, 1996, 54); v tem
naj bi pravzaprav tudi bilo temeljno poslanstvo krščansko-socialistične skupine v slovenski
revoluciji. Na tem mestu se najbrž lahko vprašamo, kako naj bi kristjan-revolucionar sploh
vodil omenjeni proces deklerikalizacije, ko pa ga, po vsem sodeč, ne sme voditi s pozicij
oblasti, resnične družbene avtoritete in moči? – Kocbekov odgovor je tu slej ko prej
dvosmiseln; po eni strani s prepričljivim, zavezujočim zgledom, se pravi z lastnim življenjsko
prepričljivim načinom »verskega izživljanja« Kocbek, 1996, 253), po drugi plati pa
krščansko-socialistično skupino v novi družbi čakajo pomembne naloge »v založništvu,
publicistiki in v kulturnih ustanovah« (Kocbek, 2000, 36).
Tako smo se dotaknili še ene izmed temeljih podmen Kocbekovega dnevniškega
pojmovanja revolucije – pluralnosti. Kakor smo videli, avtor Tovarišije in Listine predvideva,
da si bodo komunisti in kristjani v imenu uspeha slovenske revolucije razdelili delo in
pristojnosti; prvi naj bi z obvladovanjem vzvodov politične moči poskrbeli za družbeno
pravičnost, drugi pa – slej ko prej z osebnostnim zgledom in kulturnim angažmajem – za
človekovo duhovno prebujenje. Pri tem je po Kocbekovem prepričanju ključnega pomena, da
krščanstva in komunizma nihče ne skuša primerjati »na isti ravnini« (Kocbek, 1996, 364) ali
terjati od prvega »političnega in družbenega delovanja, kakor ga na primer komunizem
izpolnjuje po svoji neposredni politični in družbeni naravi« (Kocbek, 1996, 365) oziroma od
drugega pričakovati, da se bo »povsem veljavno posvetil človekovim duhovnim težnjam in
potrebam, ki presegajo čas in prostor« (Kocbek, 1996, 365). V tem smislu naj bi bila družba,
h kateri stremi slovenska revolucija, navsezadnje urejena dvotirno: v polju lastništva nad
proizvodnimi procesi naj bi bila socialistična – in to naj bi prostovoljno, izhajajoč iz svojega
najbolj notranjega spoznanja, da je tako navsezadnje kar najbolj prav, sprejemali vsi ljudje –,
na duhovnem oziroma kulturnem področju pa naj bi bili k besedi povabljeni predstavniki
najrazličnejših svetovnonazorskih opredelitev. Kocbek se tu sicer jasno zaveda, da bi mogle
komunistične oblasti poseči v to popolno avtonomijo duhovno-kulturne sfere, jo cenzurirati,
vendar se mu to – tako vsaj vztrajno zatrjuje – ne zdi pametno in zatorej tudi ne verjetno.
Povojna ukinitev polja človekove notranje, idejne oziroma nazorske svobode bi namreč
najprej pomenila, da so komunisti prelomili slovesne obljube, ki so jih dali ob ustanovitvi
Osvobodilne fronte. Poleg tega bi taka odločitev slabila družbeni konsenz glede socialistične
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družbene ureditve, saj bi z ene strani vodila »v samovoljo in sterilnost v duhovnem življenju, z
druge strani pa bi se nevarno zožila osnova osvobodilnega gibanja, ki ga nosijo predvsem
ljudske množice« (Kocbek, 2000, 36). Navsezadnje pa Kocbek še opaža, da so komunisti za
svoje prepričanje pripravljeni dati tudi svoje osebno življenje in iz tega sklepa, da so ti ljudje,
ki se žrtvujejo v imenu ideala, katerega polni smisel »se bo razodel šele po smrti žrtvovanca
njegovim potomcem« (Kocbek, 1996, 244), pravzaprav zelo podobni kristjanom – tako enim
kakor drugim gre očitno za isti cilj, za preseganje obstoječega, materialno in duhovno
okrnjenega človeka, za preseganje, ki je utemeljeno v ključnem spoznanju, da človek »dobi
svojo vrednost le takrat, kadar premaga sam sebe, če se preraste« (Kocbek, 1996, 244).
Kakor smo videli, je ključna dimenzija slovenske revolucije njena uperjenost v
prihodnost. Kocbek se tako jasno zaveda, da se orjaška večina tistega, v imenu česar ta
revolucija pravzaprav poteka, sploh ne bo uresničila za časa njegovega življenja ali življenja
njegovih tovarišev. Vendar pa to še ne pomeni, da revolucija pomenljivih, otipljivih učinkov
ne sproža že tu in zdaj. Kocbek namreč, kamorkoli se že obrne, v ljudeh – še zlasti pa med
tistimi, ki revolucije sami oficialno ne vodijo, temveč v njej participirajo brez nominalne
odgovornosti za celoto osvobodilnega gibanja – prepoznava znamenja globoke osebne
spremembe, znamenja, ki zgovorno pričajo o moči, o osvoboditvenem potencialu pravkar
odvijajoče se revolucije. V Tovarišiji, na primer, ugotavlja, da že »najmanjši kurir neke čete
na Slovenskem popolnoma drugače prinese poročilo komandantu, kakor bi doma izpolnil
očetovo ali gospodarjevo naročilo. Že orožje fantje drugače snažijo, kakor bi doma stregli
živini ali cepili drva. Pod milim uporniškim nebom smo do kraja iztrgani utilitarističnemu
življenju in ozkim koristim dnevnega životarjenja. Tukaj živimo v vesoljnih merah. Res,
zgodovina je poezija« (Kocbek, 1996, 454).
Revolucija je, skratka, podobna umetnosti – tako ena kakor druga namreč razkrajata
otopelo navajenost in mirni avtomatizem v doživljanju sveta. To njeno potezo pa Kocbek slej
ko prej najizraziteje opaža v samem sebi. Lahko bi celo rekli, da se Tovarišija in Listina
bereta predvsem kot poročilo o vseprežemajoči eksistencialni pustolovščini, o totalni
osebnostni preobrazbi, na katero se je njun avtor podal, ko je 18. maja 1942 pustil za seboj
Ljubljano in stopil v partizane. V tem smislu si, denimo, pol ure pred odhodom na osvobojeno
ozemlje v dnevnik že zapisuje svoje občutke »romarstva in robinzonstva« (Kocbek, 1996,
22). Pozneje ugotavlja, da partizanstvo ni le spopad z okupatorjem in kvislingi, ampak je vsak
dan znova tudi spopad s sovražnimi silami – z malodušjem, z nevednostjo, kaosom in paniko
– v človeku samem (cf.: Kocbek, 1996, 128–129). Med italijansko avgustovsko ofenzivo leta
1942, v trenutkih najbolj zaostrene eksistencialne eksponiranosti, življenjske ogroženosti,
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čuti, kakor da se je njegov jaz samo-razpustil: »Povezan sem s svojimi tovariši, povezan sem
predvsem s človeštvom. [...] Moje občestvo je veliko, čutim, da prehajam iz sebe« (Kocbek,
1996, 159). Nemara zahvaljujoč prav tej ek-statični izkušnji Kocbek pozneje z zaskrbljenim
sočutjem zre na vse, ki v drugi svetovni vojni trpijo, ne glede na to, ali se borijo v partizanskih
enotah ali ne, ali so Slovenci ali ne. Ko, denimo, v Listini popisuje prizor poraženih,
razoroženih, demoraliziranih italijanskih vojakov, ki se v dolgi koloni počasi umikajo z
Dolenjske, razmišlja takole: »Kljub prebitemu trpljenju in kljub smrtnim mukam, ki so jih
povzročili Slovencem, se mi je zdaj spričo te brezimne in tihe štorkljajoče množice storilo
inako« (Kocbek, 2000, 307). Ta, iztreznjen ton je tudi sicer značilen za Listino, v kateri je
vzneseno intoniranih zapisov bistveno manj kakor v Tovarišiji. Pritisk politične stvarnosti
nanj se v letu 1943 slej ko prej krepi, toda tudi v drugem dnevniku Kocbek še naprej vztraja,
da partizanska izkušnja nenehno revolucionira njegovo subjektiviteto, ji preprečuje, da bi se
sesedla v statično, urejeno, neprotislovno identiteto: »Svoboda je torej tako marksistu kakor
kristjanu bolj prizadevanje kakor cilj. Oba vidita zapoved nenehnega osvobajanja kot
reševanja iz objema življenjskega propadanja, nasilja in računa, svoboda je obenem stalno
premagovanje nereda in sužnosti, oba postajata svobodna, ko jemljeta usodo v svoje roke in
postajata ustvarjalca samega sebe. Biti svoboden ne pomeni nič, le osvobajati se, postajati
svoboden, je vse« (Kocbek, 2000, 184).

6. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem pretresel vprašanje, kako je Edvard Kocbek v svojih
partizanskih dnevnikih, Tovarišiji in Listini, pojmoval revolucijo. To se je zdelo posebej
pomembno zato, ker se je Kocbek v slovenski kolektivni spomin zapisal kot tisti javni
intelektualec, ki naj bi s svojimi naivnimi, pesniško-utopičnimi publicističnimi intervencijami
v polje medvojne politične oziroma družbene misli malodane lastnoročno povzročil usoden
ideološki, levo-desni razcep med slovenskimi katoličani in, zahvaljujoč svoji poznejši
vključitvi v delo Osvobodilne fronte slovenskega naroda, tudi bistveno pripomogel k povojni
vzpostavitvi totalitarne oblasti na Slovenskem.
Pokazalo se je, da Kocbek še zdaleč ni bil edini, ki je v medvojnem obdobju vnašal
levičarske ideje v kroge slovenskih katoličanov. Gotovo tudi ni bil edini, ki je v luči duhovne,
politične in gospodarske krize, ki je vse od konca prve svetovne vojne pretresala staro celino,
pozival k sodelovanju med evangeljsko prebujenimi mladimi kristjani in marksisti oziroma
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komunisti. Ugotovil sem, da so se s primerljivim projektom pravzaprav zadolžili tudi številni
drugi slovenski katoličani – delavski aktivisti, publicisti in umetniki –, brez dela katerih bi
Kocbekovi lastni pogledi – čeprav najbrž res miselno bolj kompleksni pa obenem tudi bolj
artikulirano izraženi, bolj urgentno intonirani, kakor pri drugih sodobnikih – slej ko prej nikoli
ne naleteli na širši odmev v katoliški javnosti.
Posebno pozornost sem namenil vprašanju Kocbekovega odnosa do slovenskih
komunistov pred in med vojno. Ugotovil sem, da ta še zdaleč ni bil naiven ali nestvaren.
Nasprotno; vse do aprila 1941 je bil očitno zadržan, kritičen. Kocbekovo sicer pogosto
problematizirano odločitev za subsekventno koalicijsko povezovanje s komunisti sem
interpretiral v luči totalne zožitve političnega manevrskega prostora, ki ga je povzročila
okupacija, in sklenil, da je imel leta 1941 Kocbek – kakor vsi drugi Slovenci – na voljo le
binarno izbiro: pristati na izročenost na milost in nemilost fašističnim silam, ali pa se tej
izročenosti aktivno upreti.
Ob pretresanju nekaterih dilem, ki se pojavljajo glede uporabe Tovarišije in Listine kot
zgodovinskih virov, se mi je tudi pokazalo, da je Kocbek že kmalu po vstopu v partizane
(maja 1942) pričel precej kritično ocenjevati komunistične taktike in metode, ki so stremele k
ukinitvi koalicijskega značaja Osvobodilne fronte in vzpostavitvi totalne enopartijske oblasti
takoj po vojni. V tem kontekstu sem potem poskušal razložiti, čemu je Kocbek nezvestim
zaveznikom vendarle na vsak način poskušal ostati zvest. Odgovor sem iskal v smeri
Kocbekove eksistencialne zavezanosti inavgurativnemu dogodku slovenskega partizanstva,
nepreračunljivi odločitvi za upor, v kateri je prepoznaval epohalen dogodek v nacionalni
zgodovini.
Izhajajoč iz odločitve za upor, ki jo je Kocbek – kakor sem poskušal pokazati –
razumel kot dejanje, iz katerega je mogoče izpeljati eksistencialno osvoboditev slovenskega
človeka od notranjih spon in, hkrati, celokupno preosnovo slovenske družbe na socialističnih
temeljih, sem nazadnje poskušal zarisati, kako je avtor Tovarišije in Listine pravzaprav
pojmoval revolucijo, kakor jo je v partizanih zasledoval s svojim lastnim delovanjem.
Če strnem: prva izmed ključnih potez v Kocbekovem pojmovanju revolucije je slej ko
prej ta, da ne prepoznava nobenega konkretnega niza bolj ali manj radikalnih družbenih
sprememb, z dopolnjenjem katerih bi se mogla končnoveljavno zaključiti. Kljub temu – in to
je bržčas druga ključna razsežnost Kocbekove revolucije – že v svoji najzgodnejši fazi, med
potekom narodnoosvobodilnega boja, osebnostno eksistencialno spreminja revolucionarne
subjekte, v njihovi subjektiviteti jih preobraža v ekstatične osebnosti, iztrgane topi pokorščini
zunanjim avtoritetam in slepemu avtomatizmu v čustvovanju, mišljenju in (javnem)
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delovanju. Dela jih, skratka, bolj žive, bolj človeške. Tretja določujoča lastnost slovenske
revolucije, kakor jo dojema Kocbek, je najbrž ta, da je vredna svojega imena samo, če poteka
od spodaj navzgor, nikdar od zgoraj navzdol – stoji in pade pač s pristnim angažmajem
posameznic in posameznikov. Tisti, ki revolucijski proces organizacijsko vodi, zato ne more
določiti, kakšne konkretne vsebinske poudarke naj revolucija zadobi; smer njenega razvoja je
ultimativno v rokah množice revolucionarjev. Nazadnje je treba reči, da je v svojem jedru ta
revolucija koncipirana dvotirno; potekati mora hkrati kot družbeni in duhovni projekt, zaradi
česar je usodnega pomena, da za njeno polno razvitje v medsebojno dopuščajočem, pluralnem
odnosu strneta moči komunizem in krščanstvo.
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8. PRILOGE
Priloga 1 – Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 15. septembra 2016

Goran Dekleva
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Priloga 2 – Izjava kandidata

Spodaj podpisani Goran Dekleva izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem / ne dovoljujem objavo diplomskega dela na
fakultetnih spletnih straneh.

Datum: 15. 09. 2016

Podpis kandidata:
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