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PROTESTANTIZEM V ESEJISTIKI MARJANA RO@ANCA

Literarni ustvarjalec Marjan Ro`anc je s poglobljeno osebno esejizirano besedo razpravljal o
najrazli~nej{ih problemskih podro~jih; najvidnej{a so kultura, knji`evnost, {port, religija. Med njimi
se pogosto pojavlja tudi tematika protestantizma in reformacije, ki sta temeljno povezana z Ro`an-
~evim do`ivljanjem usode slovenstva. Kulturna podoba Slovencev je motivno in tematsko prisotna v
esejistiki Marjana Ro`anca, {e posebej v zbirkah Manihejska kronika (1990) in Brevir (1991). Namen
pri~ujo~ega sestavka je prikaz podobe slovenskega naroda 20. stoletja v esejistiki Marjana Ro`anca
in ugotoviti, kak{no vlogo je, po mnenju esejista, imel protestantizem pri konstituiranju slovenskega
naroda. Pri tem sestavek ugotavlja Ro`an~evo kriti~nost, gentilizem kot poseben element sloven-
skega naroda in Ro`an~evo barvito izrazoslovje za ozna~evanje lastnosti slovenstva.

esejistika, Marjan Ro`anc, protestantizem, reformacija, rekatolizacija

Literate writer Marjan Ro`anc has been discussing various problematic areas in his deepened
personal essayistic writing; the most seen are culture, literature, sport, religion. Among them there
are often the themes of protestantism and reformation mentioned, which are basically connected to
experiencing the destiny of Slovenians in Ro`anec’s point of view. Cultural image of Slovenians is
presented motivately and thematically in essayistic of Marjan Ro`anc, mainly in collections
Manihejska kronika (1990) and Brevir (1991). The purpose of presented composition is review of
Slovenian nation’s image of 20. century and to find out, what part, from writer’s point of view, the
protenstantism had at constituting Slovenian nation. The composition finds out the criticism of
Ro`anec, genitilism as a special element of Slovenian nation and rich terminology of Ro`anec used
for describing the characteristics of Slovenian people.
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Razvoj in napredek v znanosti ter tehnologiji spodbujata nevzdr`en `ivljenjski
tempo ljudi 21. stol. Med drugim je posledica civilizacijskih dose`kov tudi te`nja h
globalnosti, pri ~emer je dejstvo, da se globalnost (kot ob~utje) v veliki meri
poudarja predvsem pri pozitivnih elementih `ivljenja. V ~asu globalizacije se v
ospredje postavlja vpra{anje naroda. Ta tematika je zaposlovala tudi kriti~no misel
Marjana Ro`anca, ki je dobila mesto v razli~nem obsegu v vseh Ro`an~evih
esejisti~nih zbirkah: Demon Iva Daneva (1969), Iz krvi in mesa (1981), Roman o
knjigah (1983), Evropa (1987), Manihejska kronika (1990), Brevir (1991), O svo-
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bodi in Bogu (1995).1 Prikaz podobe slovenskega naroda 20. stol. v esejistiki
Marjana Ro`anca in hkrati ugotoviti, kak{no vlogo je, po mnenju esejista, imel pro-
testantizem pri konstituiranju slovenskega naroda, je cilj pri~ujo~ega prispevka.

Na za~etku sta potrebni dve pojasnitvi:

– Izraz protestantizem na tem mestu uporabljam v narodnozgodovinskem smislu,
ki se v {ir{em pomenu vklju~uje v civilizacijsko zgodovinski vidik pojma prote-
stantizem po delitvi Marka Ker{evana. 2

– V referatu ne obravnavam celotne problematike slovenskega protestantizma,
temve~ podajam kronolo{ki prikaz pojavljanja omenjene tematike v esejistiki
Marjana Ro`anca.3 V ta namen bom upo{tevala njegovo celotno izdano esejistiko
in podala vsebinsko analizo najbolj relevantnih esejev za re{itev izhodi{~nega
vpra{anja.

V Ro`an~evih esejih je mo~ opaziti dvoje:

– Ro`anc protestantizem razume kot za~etek slovenskega naroda, prisotnost pro-
testantizma pojmuje kot pogoj dolo~itve evropskega naroda.

– Protestantizem se na Slovenskem po mnenju Marjana Ro`anca ni razvil v pol-
nosti kot teolo{ki nauk o ~lovekovi svobodi, ampak je bil okrnjen zaradi mo~ne
in uspe{ne rekatolizacije (protireformacije). Posledica tega dejstva je nekvalitet-
na podoba Slovencev.
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1 Zbirka O svobodi in Bogu predstavlja antolo{ki prikaz 23 `e objavljenih esejev v knji`ni obliki in enega
v revijalnem tisku.

2 Marko Ker{evan v uvodu zbornika Protestantizem, ki je iz{el kot tematska {tevilka revije Poligrafi leta
2001 in je posve~en protestantizmu ter protestantskemu na~elu, danes bele`i vsaj pet vstopov v protestant-
sko problematiko na Slovenskem. To so narodnozgodovinski, kamor uvr{~a raziskovanje `ivljenja in dela
Primo`a Trubarja ter obravnavanje protestantizma in reformacije kot sestavine slovenske zgodovine,
aktualno verski vidik zajema evangeli~ansko cerkev in druge protestantske cerkve na Slovenskem, civiliza-
cijsko zgodovinski vidik ugotavlja pomen protestantizma za nastanek modernega sveta. Primerjalno-
religio{ki vidik zajema vpra{anje o mestu protestantizma znotraj kr{~anstva, versko-eksistencialni vidik pa
sku{a odgovoriti na vpra{anje: »Kaj pomeni kr{~ansko verovati na protestantski na~in danes?« Obravnava
protestantizma z narodnozgodovinskega vidika je po mnenju Marka Ker{evana najbolj iz~rpno predstav-
ljena v primerjavi z ostalimi vidiki. Pri tem omenja tematske zbornike ob pomembnej{ih obletnicah
(Trubarjev zbornik iz leta 1908, Trubarjev zbornik iz leta 1951/1952, Trubarjev zbornik iz leta 1986/96),
prou~evanja Franceta Kidri~a, Jo`eta Poga~nika, Jo`eta Rajhmana ter Igorja Grdine. Hkrati omenja
pomanjkljivost dosedanjih raziskav protestantizma v smeri ugotavljanja, kak{no vlogo ima protestantizem
za oblikovanje slovenske nacionalne identitete danes.

3 Marjan Ro`anc si je kot avtor dramskih, leposlovnih in esejisti~nih besedil s svojim literarnim opusom
zagotovil pomemben polo`aj v literarni zgodovini, {e posebej na podro~ju esejistike. Njegovo delo je bilo
do zdaj hvale`en vir literarnovednih in filozofskih razprav {tevilnih piscev. Med vidnej{a imena omenimo
Toma Virka, Mirana [tuhca in Edvarda Kova~a. Prvi poskus preglednej{e predstavitve Ro`an~evega
`ivljenja in dela pomeni rezultat Nove revije, ki se je z zbirko Interpretacije (1991) leto po smrti Marjana
Ro`anca poklonila spominu slovenskemu eti~nemu mislecu. Edvard Kova~ v svojem delu pi{e o
Ro`an~evem personalizmu in ga imenuje filozofija ljubezni (Personalizem in odmevi na Slovenskem, 1998;
Modrost o ljubezni, 1992, 1. izdaja). Zgolj njegovi esejistiki se je posvetil Miran [tuhec v monografiji Slo-
venska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja (2003), pri ~emer je vsebinsko analiziral najbolj repre-
zentativne eseje, s katerimi je zaobjel temeljna problemska jedra Ro`an~eve esejistike.



^lanek z naslovom Protestantizem v esejistiki Marjana Ro`anca je posledi~no,
izhajajo~ iz zgoraj zapisanih ugotovitev, razdeljen na dve poglavji. V prvem poglav-
ju predstavljam kronolo{ki pregled Ro`an~evih esejev, v katerih avtor tematizira
narod in slovenstvo.4 V drugem poglavju predstavljam Ro`an~evo direktno govo-
rico brez metaforike v esejih, ki obravnavajo slovenski narod.

2

Narod in slovenstvo sta temi, ki sta bili v drugi polovici dvajsetega stoletja
hvale`en vir za vidnej{e eseje slovenskih esejistov (Marjan Ro`anc, Edvard Koc-
bek, Ciril Zlobec, Alojz Rebula, Taras Kermauner, Lojze Kova~i~, Drago Jan~ar).
Ker se esejistika praviloma mo~no odziva na aktualno dru`beno dogajanje, je
razumljivo, da je vpra{anje naroda oz. slovenstva v esejistiki pogostej{e od osem-
desetih let dvajsetega stoletja dalje.5 Enako lahko trdimo za esejistiko Marjana
Ro`anca. V zbirki Demon Iva Daneva Ro`anc konkretno ne problematizira tema-
tike slovenskega naroda, vendar pa nakazuje stanje duha na Slovenskem, kar
poglobljeno raz{iri v naslednjih zbirkah, predvsem v zbirki Iz krvi in mesa, kjer
posamezni naslovi esejev eksplicitno izra`ajo osrednjo temo, npr. Narod, Napredno,
Revolucija. [tevilo esejev o narodu, slovenstvu in prihodnosti se linearno pove~uje s
koli~ino politi~nih in kulturnih dogodkov, pomembnih za osamosvojitev Slovenije.
Osrednja tema, poleg paradoksalne eksistence, Ro`an~evih nadaljnjih treh zbirk
(Evropa, Manihejska kronika, Brevir) je slovenski narod, pri ~emer Ro`an~evo
esejiziranje poteka po principu osebne samozadostne naklju~nosti.6 Eseji iz zbirke
Demon Iva Daneva podajajo obrise duhovne podobe ~love{tva na splo{no. Esejist
sicer uporablja osebne zaimke na{, mi, vendar so v ve~ini primerov ti zaimki rab-
ljeni zelo splo{no in se ne nana{ajo na slovenstvo.7 Ro`anc v tej zbirki kot esejist
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4 Izraza slovenstvo ne razumem le kot pripadnost slovenskemu narodu in prebivalce slovenske narod-
nosti, kot razlaga izraza Slovar slovenskega knji`nega jezika, temve~ {ir{e, saj izraz vklju~uje razmi{ljanje o
zgodovinskih spremembah lastnosti Slovencev, predvsem pa upo{teva kulturno, umetni{ko, politi~no in
dru`beno podobo slovenskega naroda 20. stol. (oz. do leta 1990).

5 Miran [tuhec v monografiji Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja ugotavlja, da se
narodno vpra{anje v slovenski esejistiki do leta 1980 ne pojavlja pogosto. Do tega leta je nastalo nekaj
esejev, ki so ugotavljali razmerje med knji`evnostjo in narodom, problem slovenske majhnosti. To so eseji
Peter Klepec v Ameriki Primo`a Kozaka, Tema in anatema Bojana [tiha in Planica Marjana Ro`anca. Pose-
ben vidik obravnave tematike slovenskega naroda in njegove usode je v esejistiki zajel tr`a{ki pisatelj Boris
Pahor, ki problematizira slovensko zamejstvo v prime`u italijanske dr`ave tudi v {estdesetih letih dvajse-
tega stoletja; npr. Slovenstvo danes (1967), Odisej ob jamboru (1969).

6 Izraz osebna samozadostna naklju~nost uporabljam za lastnost eseja, kot jo predstavi Theodor W.
Adorno v spisu Esej kot oblika, in sicer: »Razglablja o ljubljenem in osovra`enem, namesto da bi duha
predstavljal po modelu neomejene delovne morale kot stvarjenje iz ni~a. Sre~a in igra sta zanj bistveni. Ne
za~enja z Adamom in Evo, temve~ s tistim, o ~emer ho~e govoriti; pove, kar se mu ob tem porodi, preneha,
kjer se ~uti na koncu, in ne tam, kjer ne bi ni~ ve~ ostalo.« (Adorno 1999: 8.)

7 Izjema so eseji Politi~no in umetni{ko ali razmi{ljanje o tako imenovani politi~ni drami, kjer z vidika
dvojne dr`e, dr`e absurda in dr`e upanja, pregleda dramatiko Primo`a Kozaka, ter esej Travma Tarasa
Kermaunerja, kjer se Ro`anc z osredoto~enostjo na Tarasa Kermaunerja kot osebnost vpne v slovenski pro-
stor in razmi{lja o razmerju med znanostjo in umetnostjo.



ostaja pri razmerju »~lovek : dru`ba« v ~asovnem okvirju humanizma v {ir{em
smislu. Tesnoba kot ob~utje je posledica dualisti~nega zna~aja `ivljenja, ugotavlja
Ro`anc. V nasprotju z de Sadom, ki zavra~a zvestobo vrednostnemu in verskim
~ustvom, ki so v popolnem nasprotju s stvarnostjo in lahko ~loveka le pogubijo,
Ro`anc ohranja zaupanje v vero. Ro`an~eva vera je pogojena s ~lovekovo razdvo-
jenostjo, kar je tudi posledica stalnega nasilja; nasilja posameznika, nasilja dru`be,
nasilja duha in nasilja telesa. Razpravljanje na splo{no se pri Ro`ancu prvi~ prenese
na slovensko zavest v eseju O dveh temeljnih strukturah. Uvodni del eseja razpravlja
o prepletanju dveh struktur v ~love{kem `ivljenju, ki sta posledici ~love{ke obse-
denosti o smiselnosti bivanja in resnici. Struktura obupa, vpra{anja in kontemplacije
je prva struktura, druga je struktura upanja, odgovora in akcije. Pisanje o medseboj-
nem prepletanju, pogojevanju in izklju~evanju, a vendar o stalni prisotnosti obeh
struktur, se nadaljuje v Ro`an~evo priznavanje prednosti drugi strukturi in zaklju~i s
prenosom koncepta dveh temeljnih ~love{kih struktur na slovensko ozemlje.
Ro`anc ugotavlja, da na Slovenskem ni so~asnega `ivljenja obeh struktur, da struk-
ture obupa ne poznamo in da se je slovenska zavest izoblikovala preko druge
strukture.8 Razlog je bil v slovenskem brezupnem polo`aju, pogojen z nenehno `iv-
ljenjsko ogro`enostjo, ki je onemogo~ala kontemplacijo. Posledica tega je, da »se
slovenska zavest z vsakim izpraznjenim odgovorom, z vsakim izjalovljenim aktiviz-
mom znajde v najglobljem obupu« (Ro`anc 1969: 76). Zbirka Iz krvi in mesa sin-
tagmo slovenska zavest prenese na slovenski narod. Ro`anc ugotavlja zaostalost
Slovencev, ki ne premorejo lastne ustvarjalnosti, posredno omenja tudi slovensko
neslo`nost, ki onemogo~a narodni razvoj. Izhodi{~e narodnega razvoja Ro`anc po-
stavlja v ~as 15. in 16. stol., ~as kme~kih uporov in kasneje protestantizma. Slednji
je pripravil duhovno podlago za razvoj lastnosti, ki so potrebne za ustanovitev
naroda. To so vitalnost, strastnost, zagrizenost, ustvarjalnost. Izpostavljena je prote-
stantska doktrina, za katero je po Ro`an~evem prepri~anju zna~ilen pesimizem, ki je
spodbudil nastanek velikih evropskih narodov. Protestantizem kot dru`beno-versko
gibanje in kot protestantska teolo{ka doktrina sta bila poru{ena s protireformacijo,
ki je protestantizem zamenjala s katolicizmom, ta pa se je vzpostavil kot kleri-
kalizem. Katolicizem z optimizmom, postavljen kot klerikalna cerkvena oblast, je
spodbudil nastanek mitov o slovenskem narodu, ne pa realnega pristopa k `ivljenju,
kot ga omogo~a protestantizem.9 Nenehno mitiziranje slovenskega naroda je posle-
dica spla{enosti, nesamozavesti in nesposobnosti Slovencev. »Vse namre~ tako
ka`e, da smo Slovenci {e vedno tako neobstojni in spla{eni, da smo sposobni `iveti
samo v varnem okrilju mita.« (Ro`anc 1981: 65.) Tak{na splo{na slovenska zavest
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8 Ob argumentiranju pojavnih struktur na Slovenskem se je, verjetno, na 76. strani Ro`ancu zapisal lap-
sus, saj zamenja zna~aj zgoraj omenjenih struktur.

9 Kriti~en pogled na odnos katolicizma do slovenskega naroda je Ro`anc podal v eseju Katolicizem, v
katerem pi{e, da je katolicizem kot klerikalizem postal sestavni del narave slovenskega naroda. Avtor slo-
venski katolicizem imenuje protireformisti~ni katolicizem, saj `eli jasno pokazati, da je posledica rekato-
lizacijskih postopkov na Slovenskem, hkrati pa poudari, kako se je katolicizem v tak{ni obliki vpel v
razli~ne pore slovenskega `ivljenja, tudi v {olstvo.



po mnenju Ro`anca blokira slovenski narod ne samo v kulturnem, gospodarskem
smislu, ampak tudi v telesnem pogledu na ravni posameznika. Slovenci smo spolno
in eroti~no zavrta bitja, ki uresni~ujemo pre`ivele kulturne koncepte, zaradi katerih
se zapiramo pred drugimi narodi in s tem le stopnjujemo lastno ogro`enost. Razlog
tak{nega stanja je ne le zgodovinsko dejstvo represije katolicizma, temve~ lastno
ohranjanje in omogo~anje pre`ivetja teh blokad. Celovito dru`beno stanje je vedno
odraz konkretnosti na posameznikovem nivoju in obratno. Tako je teritorialna
majhnost Slovencev spodbujala na nivoju posameznika predpostavljanje vrednosti
duha pred telesom. To je privedlo do oklepanja idej, ne pa aktivnega uresni~evanja
le-teh. Razmi{ljanje pelje Ro`anc v smeri izrekanja dualnosti posameznikove
celote, ki razpada na duha in telo, ob poudarjanju pomena povezanosti obeh kate-
gorij. Ro`anc trdi, da se na Slovenskem premalo zavedamo pomembnosti povezave
telesa in duha, nespametno poveli~evanje duha pa se dokazuje v slovenski literarni
tradiciji.10 Kljub ve~inskemu nizanju negativnih lastnosti Slovencev Ro`anc esej
Zaprtost in zanikanje zaklju~i s priznavanjem pozitivne prvine slovenskega ~loveka
in jo imenuje »globlja modrost«. Ka`e se v ob~utku pravo~asne odprtosti zunanje-
mu, kar je slovenskemu narodu omogo~ilo obstoj. Poleg samozadostnosti in ve~in-
ski zaprtosti Ro`anc kot pomanjkljivost slovenstva izpostavi nezanimanje za
zgodovino, lastno in tujo. Z eseji, s katerimi se tematsko inspirira pri slovenski in
evropski zgodovini, sku{a prese~i to stanje v zbirki Evropa, ki hkrati nakazuje smer
gibanja slovenskega naroda v prihodnje.11 V uvodnem delu zbirke Evropa zapi{e
naslednje: »Biti skratka prostornej{i in trajnej{i! Biti ne samo jaz, temve~ tudi
drugi! In {e ve~: biti ne samo Slovenec, temve~ tudi Evropejec!« (Ro`anc 1987: 7.)

Zgolj eksistenca Ro`anca ne zadovoljuje. Slovenski narod se je kljub majhnosti
ohranil v preteklosti, vendar se mora zdaj odpreti Evropi. Trdno mesto med evrop-
skimi narodi bodo Slovenci zasedli takrat, ko se bodo zavedali lastne zgodovine.12

Esej o protestantizmu in Slovencih, o Martinu Luthru, o smrti Boga in svobodi mu
omogo~a postaviti naslednjo trditev: slovenski narod {e ni evropski narod, ker nima
oblikovane svobodne individualne ~lovekove osebnosti. Protestantizem je imenovan
kot za~etnik slovenskega naroda, vendar Ro`anc ugotavlja izpust pomembnega dela
za oblikovanje posameznika in posledi~no naroda, tj. teolo{ki nauk o ~lovekovi
svobodi. Z ni~ kaj providencialno gotovostjo avtor trdi, da sta za izpust kriva reka-
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10 Z nekaterimi literarnimi primeri Ro`anc dokazuje, da je v slovenski literaturi, vklju~no z ljudskim
slovstvom, ve~je {tevilo motivov, navezujo~ se na duhovnost, kot tistih, ki izhajajo ali spodbujajo telesnost.
Izpostavljena sta motiv `enske kot nosilke duhovne ljubezni in motiv matere z nadzemeljsko neuni~ljivo
mo~jo, ki vztraja kljub telesni {ibkosti.

11 V Eseju o neobljudenosti Slovenije, o zalezovanju Edvarda Kocbeka in o evropskem Slovencu Ro`anc
zavzame sarkasti~no dr`o do razvoja Slovencev v prihodnje. Opozarja na problem, da Slovenci ne `elimo
ohranjati spomina na svetovljane evropskega kova. Skrajnost slovenski naravnanosti so Francozi, kjer
ohranjajo spomin na posamezne lastnosti lastnih narodnih veljakov, kot je dobro pitje, pa ~e je to za zgo-
dovino in prihodnost naroda klju~nega pomena ali ne.

12 V zbirki Evropa Ro`anc zavzame stali{~e, da ni zgodovine v obliki pozitivnega razvoja, temve~ je le
nenehno ponavljanje istega, kar se ohranja v spominu pesnikov. Z vidika ~loveka je zgodovina zgolj nekaj
`enskega, za katero je zna~ilno z zaupanjem sprejemati svet tak{en, kakr{en je.



tolizacija oz. protireformacija in organizirana politika s prisilo na razli~nih
dru`benih podro~jih. »[…] s protireformacijskim klerikalizmom sprejemamo na{o
poglavitno religiozno, kulturno in politi~no strukturo `ivljenja, ki se je poslej ne
bomo ve~ otresli.« (Ro`anc 1987: 40.) Pomanjkanje svobode, v kateri se vzpostavi
spo{tovanje ~lovekovega dostojanstva, Ro`anc opredeli kot pe~at manjvrednosti
slovenstva. Nova zbirka Manihejska kronika obravnava novo temeljno lastnost slo-
venskega naroda, tj. gentilizem. Ro`anc jo ozna~i kot »nevroti~na tema in `ilava
sestavina slovenske topoumnosti« (Ro`anc 1990: 55). Brezglavo preferiranje last-
nega roda pred splo{nimi kulturnimi in civilizacijskimi dose`ki je {e ena lastnost
slovenstva, kar izpri~uje tudi slovenska literatura (France Pre{eren, Anton A{kerc).
Ob kriti~nem opisovanju slovenskega gentilizma v eseju Summa contra gentiles
Ro`anc prvi~ odkrito zavzame pozitivno stali{~e do kr{~anstva, saj v njem zgo-
dovinsko razume religijo, ki je poenotila Evropo in podala temelje civilizaciji. Gen-
tilizem je nezavedno usmerjen v uni~evanje kr{~anske etike, ~eprav je bistvena
lastnost evropske kulture in evropskega ~loveka. V eseju Projekt domovine Ro`anc
inscinira svojo vizijo domovine, ki bi nastala z aktivnim voluntarizmom, ta je po
njegovem mnenju izgradil tudi ostale evropske narode, in ki jo odlikuje relativno
bojevita nastrojenost, posledica naslednjega stali{~a: »Razlikovanje ljudi po eti~nem,
ne pa po narodnem! Razlikovanje ljudi po dejanjih, ne pa po krvi. Narodno ni edina
in absolutna vrednota, ampak je primaren kulturen ~lovek, ki presega samega sebe v
smeri popolnej{ega, bolj eti~nega bitja, s tem pa tudi v smeri religioznega in
kulturnega ob~estva.« (Ro`anc 1990: 170.) Eseji v zbirki Brevir so nastajali v letih,
ko se je za~el aktivno odvijati narodni projekt domovine, ki bo samostojna in
politi~no priznana na meddr`avni ravni in bo Slovence predstavljala kot nacijo.13

Ro`anc se v teh esejih najbolj odpira v zunanja vpra{anja, politi~ne teme, ~eprav jih
v sebi lastnem slogu vsebinsko obogati s paradoksi, antitematskimi obrati, ki pose-
gajo v religiozne sfere. Esej Pesimisti~na varianta ponovno tematizira povezanost
slovenskega naroda z Evropo in splo{no tradicionalno mitiziranje o evropskem
bistvu slovenskega naroda postavlja pod vpra{aj, napovedi o slovenskem razvoju, ki
je primerljiv z evropskimi narodi, pa neizpodbitno zavra~a kot neutemeljeno in
iluzionisti~no fantaziranje. Izpostavljena je nekvalitetnost Slovencev, prisotno pa je
pesimisti~no zavra~anje kakr{nega koli upanja na mo`nost razvoja s citiranjem
Martina Luthra, ki je dejal, da dobra dela ne naredijo dobrega ~loveka, ampak dober
~lovek dela dobra dejanja. »Vsa politi~na dejanja so vnaprej obsojena na propad, saj
lahko kvaliteto ustvarjajo samo `e kvalitetni ljudje, kar pa Slovenci niso.« (Ro`anc
1991: 30.) V to premiso so zajeti tudi politiki, do katerih je Ro`anc izrazito kriti~en,
predvsem do liberalcev, saj vidi v njihovih prizadevanjih nemoralna dejanja in zgolj
prizadevanja za neproduktivni formalizem, ki omogo~a nadaljnje `ivljenje nemo-
ralne oblasti, ki je sama sebi namen. Ro`anc je kriti~en zaradi ignorance oblasti do

118 OBDOBJA 27

13 Tine Hribar v monografiji Slovenci kot nacija pi{e o treh stopnjah oblikovanja nacije. Prvo stopnjo pred-
stavlja ljudstvo istega rodu, druga stopnja je narod, ki nastane iz ljudstva z eno narodno zavestjo kot
pomemben del duhovnosti. Zadnja stopnja je nacija, ki predstavlja narod z lastno dr`avo.



aktualnih dru`benih problemov, pri tem izpostavlja povojne pokole domobrancev,
proces proti ~etverici in zahteva integrativen religiozen moment na med~love{ki
ravni. Zanimivo je, da Ro`anc v tej zbirki izra`a zahtevo po kr{~anski etiki, ki bi bila
sestavni del ne samo politi~nega `ivljenja, ampak celotnega dru`benega. Na ome-
njena aspekta se nana{ata dve zahtevi, ki ju pred slovenski narod postavlja Evropa,
~e `eli biti njen sestavni del. To sta politi~ni pluralizem in spo{tovanje ~lovekovih
pravic. Aktualna politi~na situacija v Sloveniji, z ozirom na nedavno zaklju~eno
predsedovanje Slovenije EU, govori o izpolnitvi omenjenega pogoja.

3

Kljub razli~ni generacijski pripadnosti, Kocbekovemu previdnemu odnosu do
Marjana Ro`anca in Kocbekovi tesnej{i povezanosti s kr{~anstvom se je Ro`anc v
Eseju o neobljudenosti Slovenije, o zalezovanju Edvarda Kocbeka in o evropskem
Slovencu poklonil Edvardu Kocbeku kot osebnosti, ki je s politi~no in literarno
dejavnostjo pomembno zaznamovala slovenski prostor. Celotna dejavnost zadnjega
velikega Slovenca, kot Ro`anc imenuje Kocbeka, je posledica njegovega prepri-
~anja, da je treba »korenito preobraziti svet v duhu socialne pravi~nosti, kjer bo
svoje mesto na{lo kr{~anstvo, ki se ne bo izkazovalo le v vertikalni smeri, v razode-
vanju ljubezni do Boga, temve~ predvsem v horizontalni razse`nosti, v ljubezni do
bli`njega« (Laznik 2008: 169). Kje in v kolik{ni meri lahko prepoznavamo sti~ne
to~ke Ro`an~eve in Kocbekove misli, ni namen naslednjih vrstic, z gotovostjo pa
lahko trdim, da je izkazovanje kakr{ne koli pripadnosti v vertikalni smeri Ro`ancu
tuje.

^e so Kocbekove esejisti~ne zbirke bli`e meditativni prozi, razen v nekaterih
primerih, so Ro`an~evi eseji, ki tematizirajo slovenski narod, jasnej{e direktne
govorice, kar posledi~no prikazujejo izrazi, ki ozna~ujejo lastnosti slovenskega
naroda.14 Prve konkretne podobe zasledimo v zbirki Iz krvi in mesa z vzorcem, ki se
nadaljuje v naslednjih zbirkah. S slogovnega vidika vzorec pomeni eksaktno besedo
brez globlje metaforike, vsebuje pa svetopisemske motive in motive, vzete iz
slovenske literarne tradicije. V nadaljevanju poglejmo nekaj primerov.

Opis lastnosti slovenstva: »In ve~ji ko sta bili na{a nevednost in neumnost, ve~ji
sta bili na{a blagoslovljenost in izvoljenost, globlji je bil na{ du{ni mir.« (Ro`anc
1981: 39.) »Vse namre~ tako ka`e, da smo Slovenci {e vedno tako neobstojni in
spla{eni.« (Ro`anc 1981: 65.) »Slovenci smo res nesre~no, zatrto ljudstvo.« (Ro-
`anc 1981: 77.) »[…] slehernemu Slovencu zagotavlja sede` na bo`ji levici, seveda
pod pogojem, da se odpove telesnosti in rado`ivosti in da je v svojem evnu{kem
`ivljenju dovolj samozadosten in zaplankan.« (Ro`anc 1981: 77.) »[…] dopolnjuje
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14 V ~lanku Idejna in slogovna podoba miselne proze Edvarda Kocbeka ugotavljam, da se esejistika
Edvarda Kocbeka pribli`uje meditativni prozi, v kateri je zajeta »Kocbekova miselna pot aktivnega krist-
jana, ki se zaveda pomena odnosa z bli`njikom in pomena odprtosti za zunanje dogajanje.« (Laznik 2008:
188.)



pa se z na{o hlap~evsko slo po ogledovanju v tujih o~eh.« (Ro`anc 1981: 80.)
»Zaradi te svoje trdovratne splo{ne zavesti nismo samo zavrti, nevroti~ni, zakom-
pleksani in nespro{~eni, temve~ tudi v nenehnem sporu sami s seboj.« (Ro`anc
1981: 80.) »[…] da smo Slovenci {e danes telesno in spolno zavrto ljudstvo.«
(Ro`anc 1981: 87.) »V globini du{e smo Slovenci {e danes krhki, neobstojni, skoraj
nevroti~ni ljudje, ki nismo sposobni ne strinjanja ne sodelovanja.« (Ro`anc 1981:
101.) »V Sloveniji, v tej neobljudeni de`eli, zmerom `ivi en sam ~lovek, samoza-
dovoljni Kranjec.« (Ro`anc 1987: 116.) »[…] `ilava sestavina slovenske topo-
umnosti […]« (Ro`anc 1990: 55.) »Morala je na psu. Pravzaprav je sploh ni, ampak
je le nemorala.« (Ro`anc 1990: 138.) »[…] zato pa ga je kot fenomen sprostitve v
zafrustriranem slovenskem prostoru skoraj nujno natisniti.« (Ro`anc 1990: 156.)
»Zakaj je torej pri Slovencih vse zavo`eno?« (Ro`anc 1991: 30.) »[…] v tej zavr-
`eni Sloveniji […]« (Ro`anc 1991: 47.)

Primeri svetopisemskih podob: pekel, ve~ni ogenj, re{nje telo, bati se kot hudi~
kri`a, izvirni greh, `rtvena kri, Bog, hudi~. Primeri, vzeti iz slovenske literature:
»@ivljenje in smrt skoraj slehernega Slovenca je kot `ivljenje in smrt Petra Nov-
ljana.« (Ro`anc 1981: 86.) »Takrat so v na{ih krajih pobili polovico po{tenih ljudi,
druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhal. In mi smo
vnuki svojih dedov.« (Ro`anc 1981: 31.)15 Ro`anc citira ve~je {tevilo slovenskih
piscev: Primo`a Trubarja, Franceta Pre{erna, Otona @upan~i~a, Ivana Preglja, Ivana
Cankarja.

Jasna neposrednost in zagrizena nekriti~nost izbora besed, ki opredeljujejo
klavrno podobo slovenskega naroda, v katerem je prostora le za enega samega
~loveka »samozadovoljnega Kranjca« je poglavitna lastnost Ro`an~evega sloga, ko
je v ospredju esejev tematika slovenstva v vsej {irini.16 Esejistika Marjana Ro`anca
je literarno polje, v katerem najdemo zgodovinsko globino Slovencev, njihovo tre-
nutno podobo in napoved za prihodnost. Ta je usmerjena v razmi{ljanje o slovenski
dr`avnosti, predvsem pa o vpetosti Slovencev v evropski prostor. Zgodovinsko
gledano nas dejstvo, da smo imeli protestantizem, po mnenju Ro`anca uvr{~a med
evropske narode, ~eprav glede upravi~enosti vklju~enosti slovenskega naroda v
trenutni podobi esejist zavzame distanco. Neizpodbitno pa v protestantizmu poj-
muje za~etke oblikovanja slovenskega naroda, Primo`a Trubarja imenuje za uteme-
ljitelja slovenskega naroda. Da je Primo` Trubar, kasneje tudi France Pre{eren,
utemeljitelj slovenskega naroda, je Ro`anc zapisal v zbirki Iz krvi in mesa, kjer na
drugem mestu Trubarja ozna~i za »branilca slovenskega `ivlja« (Ro`anc 1981: 22).
Z vidika pri~ujo~ega besedila je zanimiv ~lanek Vincenca Raj{pa z naslovom
Dru`beni nazori slovenskih reformatorjev in dru`bena podoba slovenske reforma-
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15 Isti citat se ponovi v Eseju o protestantizmu in Slovencih, o Martinu Luthru, o smrti Boga in svobodi,
objavljen v zbirki Evropa. Tudi sicer Ro`anc citira Ivana Cankarja v kasnej{ih zbirkah, npr. v zbirki Brevir.
V eseju O slovenskem liberalizmu in liberalizmu se je Ro`anc uporabil Cankarjev opis liberalcev v za~etku
20. stol. iz pisma bratu Karlu, napisanega leta 1900.

16 S slednjim menim na vsa podtematska izhodi{~a; kultura, politika, literatura, umetnost.



cije, ki je v Tretjem Trubarjevem zborniku zapisal, da sta za afirmacijo slovenskega
naroda pomembni dve obdobji; devetnajsto stoletje in {estnajsto stoletje, v katerem
se je oblikovala slovenska reformacija.

Raz~lemba tematike protestantizma in slovenskega naroda je zgolj parcialen
uvid v sicer mnogoplastno problemsko zasnovanost celotne Ro`an~eve esejistike.
Kronolo{ki prikaz pojavljanja omenjenega na tem mestu odpira pot pregleda
protestantske doktrine v esejistiki Marjana Ro`anca. Pri~ujo~e besedilo naj bo
prispevek k interdisciplinarnemu raziskovanju protestantizma kot ugotavljanje pri-
sotnosti protestantizma, reformacije in protireformacije v slovenski esejistiki.17
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17 Pri dosedanjem raziskovanju v tej smeri bi omenila raziskovalno delo Mirana Hladnika, ~lanek Marjana
Dolgana Literarne upodobitve slovenske reformacije, ki pregleda nekatera slovenska literarna besedila s
protestantsko snovjo in ne vklju~uje nobenega esejisti~nega besedila, ter ~lanek Jo`eta Poga~nika Delo
slovenskih protestantskih piscev v literarni zgodovini iz Tretjega Trubarjevega zbornika. V njem
izpostavlja {tiri vpra{anja, na katera dosedanja raziskovanja {e niso dala dokon~nega odgovora. Med njimi
imenuje tudi vpra{anje, ki izvira iz pojmovanja reformacije kot obdobja, v katerem se je slovenski narod
pojavil kot zgodovinski subjekt.


