Žiga Šorli
Državni svet, 29.9.2014

Čez leta bomo razumeli zločin, ki se je dogodil pred
našimi ogoljufanimi očmi. To je zločin duhovnega
zapeljevanja. Množicam so obsedli dušo in telo, z bleskom
in šumom so jim razdražili čute, gone so jim zagnali v
strasti, pamet so jim zmedli in vso zavest razžgali do
brezumja. Na milijone človeških bitij so ujeli v privide,
vse telesne in duševne moči so jim usmerili v eno ter isto
stran, v radovoljno službo enemu samemu človeku, bogu
naroda, ki gre na čelu maščevalnega pohoda. Množice so
dosegle višek cirkuškega tuljenja, z drhtečim
sladostrastjem koprnijo po novi posiljenosti svoje
zavesti. Doslej še nismo vedeli, kaj pomenijo do
skrajnosti razbičane duševne sile, kadar jim Mefistofeles
šepeta ukaze. Šele zdaj bomo to spoznali, ko zapeljivec
zgublja oblast nad svojimi zapeljanci.

(Dnevniški zapis: avgust, september 1938)
Vir: Kocbek, Edvard, 1980. Pred viharjem. Slovenska
matica, Ljubljana. Str. 9
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Ko smo delo končali, smo v sebi občutili usedlino nečesa
nepovratnega, dokončnega, neizbrisnega. To so atributi
zgodovine. Prišli so nad nas kakor nekoč znamenja
ognjenih jezikov. To niso bili atributi mitične,
legendarne, odmaknjene, temveč navzočne, tesnobne, s
srčno krvjo ustvarjene in z nami do kraja spojene,
odgovorne zgodovine.
O zgodovina! Kako smo hrepeneli po tem občutku, krutem
in polnem, pomenljivem in odgovornem. Šele zdaj sem
dobil občutek, da je skozi našo borno sobico zavel dih
elementarne usode.
(Dnevniški zapis: 28.2.1943)

Vir: Kocbek, Edvard, 1949. Tovarišija. Državna založba
Slovenije, Ljubljana. Str. 368-369
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Dolomitska Izjava
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 190
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Zasedanje ASNOJ v Jajcu 29.11.1943
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 373
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Na koncu debate je Tito s posebno jasnostjo poudaril
dvoje: z ene strani je odgovoril Avšiču, ki je ugotovil
nezadovoljstvo zavoljo vnašanja srbskega komandnega
jezika v slovensko vojsko, da ni nobenega dvoma, da smo
si Slovenci v tej vojni ustvarili svojo vojsko, da bo ta
vojska ostala slovenska tudi po vojni in da bo imela
slovenski komandni jezik od vrhovnega poveljstva navzdol
do najnižjih enot; z druge strani pa se je pridružil
Fajfarjevemu mnenju, da je treba doseči enotnost vsega
delavstva, ne z ustvarjanjem skupne sindikalne
organizacije, pač pa z vključevanjem delavstva v enotno
Osvobodilno fronto, kjer naj delavstvo nastopa kot
bojevnik za novi red vsega naroda, ne pa samo svojega
razreda, češ da se velika revolucija OF ne odigrava kot
boj med notranjimi razrednimi silami, pač pa kot boj
zoper svetovni fašizem; zmaga nad njim bo torej zmaga
nad reakcijo v svetu in doma.
(Dnevniški zapis: 1.12.1943)
Vir: Kocbek, Edvard, 1982. Listina. Slovenska Matica,
Ljubljana. Str. 541
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Razglasitev prve slovenske vlade v Ajdovščini,5.5.1945

Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 373
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Na balkonu ljubljanske Univerze 10.5.1945
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 246
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Kocbek v družbi s Titom 1945
Vir: Kocbek, Edvard. 2010. Mesec s kolobarjem. Mladinska knjiga, Ljubljana. Str.: 184
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Kongres OF 2.8.1945 v ljubljanskem Tivoliju
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 374
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Kongres OF 2.8.1945 v ljubljanskem Tivoliju
Vir: Kocbek, Edvard. 2010. Mesec s kolobarjem. Mladinska knjiga, Ljubljana. Str.: 184
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Nekaj misli mi je dalo tisto staro, partizansko predstavo
o krščanskih socialistih: mi nismo izraz tistih
drobnjakarskih izkustev in hotenj okrog JSZ, sindikata,
klerikalizma ali politike, mi združujemo v univerzalni
obliki dve veliki stvarnosti: socializem in krščanstvo.
Vsakdo izmed nas hoče biti socialist, ki ne zanika nobene
resnice zato, ker se pojavlja v krščanski resnici, obenem
pa hočemo biti kristjani, ki ne zanikajo nobene resnice,
ki se pojavlja v obliki marksizma in leninizma.
(Dnevniški zapis: 1.1.1949)
Vir: Kocbek, Edvard, 1999. Dnevnik 1949. Cankarjeva
založba, Ljubljana. Str 5

Sanjal, da me je nekdo obdolžil pisanja člankov v
inozemske revije in mi inputiral dejstva, ki kažejo naše
zadeve v slabi luči.
(Dnevniški zapis: 5.3.1949)
Vir: Kocbek, Edvard, 1999. Dnevnik 1949. Cankarjeva
založba, Ljubljana. Str 101
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Snoči slišal v radiu, da je papež izdal odlok, s katerim
izobčuje iz cerkve vse tiste komuniste, ki hočejo ostati
člani komunistične stranke ali z njimi tesno sodelovati.
Bojim se, da se je Vatikan s takim odlokom žalostno zaletel,
uspeh pa bo imel ta odlok le med preprostimi ljudmi, ki se
odločajo površno, čustveno, tradicijsko in ki njihove
odločitve zelo malo tehtajo. V najboljšem primeru more
povzročiti javne nemire v nekaterih pokrajinah vzhodne
Evrope. Tudi na komunistični strani bo odlok izzval površno,
v glavnem policijsko reakcijo.
(Dnevniški zapis: 16.7.1949)

Vir: Kocbek, Edvard, 1999. Dnevnik 1949. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 263-264
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France Svetek mi je o Fajfarju povedal zanimivo novico.
Svojo politično kariero je pričel tako, da so ga kot
strokovnjaka – stavca v rakovniški tovarni lazaristov v
Domžalah – socialisti kupili za 10.000 din in ga spravili v
Ljubljano, mu preskrbeli stanovanje in delo. „To je naš
kupljenec“, je dejal Svetek nekam hudobno in dodal, daje s
tem njegovim korakom v življenje označena vsa življenjska
pot. To me je dirnilo. S takima človekoma, kot sta bila
Fajfar in Brecelj, sem torej moral tvoriti vodstvo skupine,
ki je njena moč spričo razmer bila pač edino v moralni moči.
Kakšna ironija!
(Dnevniški zapis: 3.10.1950)
Vir: Kocbek, Edvard, 2000. Dnevnik 1950. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 303
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V delovnem predsedstvu na „jubilejnem“ kongresu
OF v ljubljanskem Unionu 27.4.1951

Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 374
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Tovariši, eno izmed velikih, plemenitih pravil v človeštvu
je vedno bilo, da mora človek, kadar spozna nekaj za
resnico, to povedati vedno in povsod, brez ozira na levo in
desno, brez kakršnih koli pomislekov. Prav tako pa je
veljalo vedno tudi drugo pravilo, da mora tisti, ki ga
posluša, spoštovati njegovo resnico in spoštovati njegov
odnos do resnice. Začenjamo pa govoriti tako, da lahko nekdo
govori, kakor hoče, neskrbno, nepripravljen, netočno in celo
tako tiho, da moremo zaspati ob njem, drugi pa se mora
pripraviti tako, da mora pretehtati besede z najmanjšo
filigransko tehtnico.
(Dnevniški zapis: 16.5.1951)
Vir: Kocbek, Edvard, 2001. Dnevnik 1951. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 164
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Mi Kocbeku zamerimo predvsem to, da je popustil v boju zoper
naše skupne nasprotnike in pri njih zbudil vtis, da se z
nami ne strinja popolnoma in da je sposoben lomiti politično
enotnost. To je osrednja točka, ki jo je potrebno radikalno
osvetliti in pokazati na njeno nevarnost. Mi tega namreč na
noben način ne moremo dovoliti in se bomo zoper tako
popuščanje izredno energično borili. Našega končnega uspeha
ni brez najbolj brezobzirnega boja zoper notranjo reakcijo.
Zaradi tega zavračamo ta govor in bomo še bolj zavrnili vse
takšne poskuse. //odgovor Edvarda Kardelja na Kocbekove
pripombe//
(Dnevniški zapis: 13.6.1951)
Vir: Kocbek, Edvard, 2001. Dnevnik 1951. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 164
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Vir: Kocbek, Edvard. 2010. Mesec s kolobarjem. Mladinska knjiga, Ljubljana. Str.: 186
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Ugotovil sem kot še nikoli, da me komunisti smrtno
sovražijo. Ta stavek vsebuje strahotno resnico, kajti nekoč
sem nekaj podobnega napisal za klerikalce. Kakšna milost, ko
spoznavam, da me ekstremna desnica in ekstremna levica z
enako besnostjo sovražita.
(Dnevniški zapis: 16.12.1951)

Vir: Kocbek, Edvard, 1986. Dnevnik 1951-1952. Globus,
Zagreb. Str. 47
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Fajfar je napisal v Ljudsko pravico celo stran pripomb k
novelam Strah in pogum in jih široko, primitivno logično ter
rahlo ironično odklonil, češ da so potvorba partizanske
stvarnosti. Očita mi nejasnost, neresničnost in
nekoristnost. S temi atributi se je docela razgalil kot
apologet totalne oblasti, ki umetnost pojmuje kot jasno,
uporabljivo in koristno sužnjo. Bedni „krščanski“ zamorček
je zaigral na znano lajno: „objektivno“ neresnično.
(Dnevniški zapis: 26.12.1951)
Vir: Kocbek, Edvard, 2001. Dnevnik 1951. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 346
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Vedno bolj tudi premišljujem, kako in kdaj bi se umaknil z
mojega položaja v Prezidiju in Osvobodilni fronti. Prihodnje
leto 1952 bo prineslo zelo važne spremembe v moje življenje.
Z ženo sva se o vsem že pogovorila, ona me krepko podpira.
Zato občutim vedno večje veselje ob misli na mojo novo
svobodo.
Na Silvestrovo je radio v veseli oddaji med drugi vrgel
nenadoma epigram:
Izšla je knjiga o pogumu in strahu,
Ali ni to literatura v prahu?

Bog mi pomagaj, začenjam boj z demonom zla.
(Dnevniški zapis: 31.12.1951)

Vir: Kocbek, Edvard, 2001. Dnevnik 1951. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 352
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Pavliha:
26.1.1952

Vir: Omerza, Igor. 2010. Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584. Karantanija, Ljubljana. Str.: 110
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Matej Bor ni je povedal, da je gonjo začel Kardelj, ki je
mnenja, da imam nekaj političnega za bregom, da je tako z
vsemi krščanskimi socialisti, da imam führerske ambicije in
da sem nevaren človek, ki je treba nanj močno paziti, kajti
on sam mi več nič ne veruje. Njegovo negativno mnenje je
vogelni kamen vsega razmerja do mene in vrelec vsega
razpoloženja, ki se je zdaj tako hitro in kruto preneslo na
ves partijski izvršni kader. Predvsem pa na tiste
obremenjene, ki komaj čakajo na priliko, da morejo zadržati
proces očiščevanja in požlahtnjevavanja. Ko pa so se duhovi
razbesneli, je bil spet Kardelj tisti, ki je gonjo ustavil.
(Dnevniški zapis: 12.2.1952)
Vir: Kocbek, Edvard, 2003. Dnevnik 1952. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 74
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Ne čudim se temu, da je treba socializem vzpostaviti in
graditi s terorjem, čudim se le temu, da je ta teror tako
nesvet, tako banalen, prostaški. Če bi ga izvajal rod
človeških zamaknjencev, zavezanih z obljubami posebno
intenzivnih kreposti in strasti, bi ga ljudje sprejeli sicer
prav tako z grozo, vendar z grozo, ki vzbuja spoštovanje in
pokorščino. Ti ljudje, osebno neurejeni, notranje
neprevzeti, le ustrahovani ali pa le polni računov, pa ne
vzbujajo spoštovanja, le strah in zaničevanje.
(Dnevniški zapis: 9.9.1952)
Vir: Kocbek, Edvard, 2003. Dnevnik 1952. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 260
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Vir: Pibernik, France. 2004. Edvard Kocbek: dokumentarna monografija. Mohorjeva družba, Celje. Str.: 119
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Vir: Omerza, Igor. 2010. Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584. Karantanija, Ljubljana. Str.: 40
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Zdravka je pred dnevi v Šestici naletela na MilčinskegaJežka. Ko jo je zagledal, jo je pozdravil s pijansko
burkavostjo: „Dober dan, mami.“ Prisedel je in začel
pripovedovati dovtip, ki z njim muči celo Ljubljano: „Veš,
sanjalo se mi je, da je moja žena (v resnici se je ločil!)
postala stonoga in da sem ji moral kupiti za vsako nogo
najlonke, itd., itd..“ Zdravka ga je prekinila: „Že vem in
smiliš se mi. Zato pa pridi k meni, ti bom nekaj prispevala,
ko si naše dimnike tako dobro pometel s črno orhidejo.“
Prebledel je in se začel presedati: „Krucifiks, mene so
noter položili, to sem napisal pred nesrečnim Fajfarjem, pa
sem šele za tem prišel na vrsto, nič nimam proti tvojemu
možu, nasprotno, Edija imam zelo rad, cel svet je že nor,
itd..“
(Dnevniški zapis: 19.12.1952)

Vir: Kocbek, Edvard, 2003. Dnevnik 1952. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 355
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Komunisti me niso oslabili, ko so me iztisnili iz javnega
življenja, nasprotno, oslabili so le sebe. Jaz sem prav
zares zadovoljen s kaznijo: znova sem svoboden človek,
človek, ki v notranjosti docela razpolaga s samim seboj. Na
zunaj pa se ni nič spremenilo, praktično sem bil že prej
imobiliziran, ko nisem imel nobene tvarne odgovornosti,
izguba formalne odgovornosti je torej prazna. Pač pa se je s
pretirano in krivično gonjo zoper mene oslabila partijska
pozicija, ko ne more ob sebi trpeti neodvisnega in izvirnega
sopotnika in s tem dokazuje, da je socializem totalitarna in
ekskluzivna vladavina.
(Dnevniški zapis: 30.12.1952)
Vir: Kocbek, Edvard, 2003. Dnevnik 1952. Cankarjeva založba,
Ljubljana. Str 369
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Edvard Kocbek in Boris Pahor leta 1955
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 376
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Vir: Pibernik, France. 2004. Edvard Kocbek: dokumentarna monografija. Mohorjeva družba, Celje. Str.: 150
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Vir: Omerza, Igor. 2010. Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584. Karantanija, Ljubljana. Str.: 200-201 31

Vir: Pibernik, France. 2004. Edvard Kocbek: dokumentarna monografija. Mohorjeva družba, Celje. Str.: 130

32

Vir: Pibernik, France. 2004. Edvard Kocbek: dokumentarna monografija. Mohorjeva družba, Celje. Str.: 127

33

Vir: Omerza, Igor. 2010. Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584. Karantanija, Ljubljana. Str.: 156-157 34

Če ne bi bilo teh tisočev nedolžnih mobiliziranih
domobrancev, bi mogel dati sam sebi popolno odvezo, kajti
nemoč klera in njegovih vzgojenih politikov je bila spričo
komunistov očitna. Konkurenca v osvobajanju je bila že
apriori za majhen narod popolnoma nesmiselna. Strah pred
komunizmom je imel nedopustne hiliastične mere, na njem ne
more nihče v današnji zgodovini zidati čvrste stavbe.
Krščanstvo nima nobenega opravka s strategijo zgodovinskih
sil. Slovenci, ki so svojega človeka utemeljevali z vero v
Kristusovo novo zavezo, bi morali ali pametno abstinirati
ali pa se vključiti v enotno osvobodilno gibanje.
(Dnevniški zapis: 6.1.1975)
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Izbor iz dnevnika od 1954 do
1977. Cankarjeva založba, Ljubljana. Str 79

35

Glavna stvar, zaradi katere me je Fajfar prosil za pogovor,
pa je poboj domobrancev. Dejstvo, da sem odgovarjal na
vprašanja o usodi domobrancev, imajo vsi vodilni komunisti v
Beogradu in Ljubljani za izzivanje. Jaz pa sem odgovarjal:
„Tisti hip, ko ste dali zeleno luč za nepojmljivo sramotenje
moje osebe ob 70-letnici v Delu 27.9. in prilogi Dela 28.9.
(in ta opravek naložili mojemu odpadniku Javoršku), ste me
osvobodili slehernega ozira do vas in vaših tabujev.
Pomagali ste mi obenem, da sem zmogel zdaj brez predsodkov
izpolniti svojo željo, pravzaprav svojo narodno in versko
dolžnost ter vzeti slovesno v spomin usodo tisočerih fantov.
Vi ste mi sami omogočili mojo brezobzirnost do vas s svojo
brezobzirnostjo do mene. Vaša nekulturnost je bila do mene
partizana prve ure, sodelavca in tvorca dveh največjih
slavospevov (Tovarišija in Listina) tako nerazumna, blazno
nesrečna in preračunana, da ste se odvezali od vseh ozirov.
To ni torej moje izzivanje, to je le moj odgovor na vaše
izzivanje.“
(Dnevniški zapis: 8.3.1975)
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Izbor iz dnevnika od 1954 do
1977. Cankarjeva založba, Ljubljana. Str 85-86
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Zvečer kupil Delo in prebral oba govora, Fajfarjevega in
Brecljevega. Fajfar je kurba, Fajfar me je napadel in lagal,
Brecelj me ni imenoval. Oba je partija določila, da me
obsodita. Tudi v tem je diabolika. Številka Dela je zato
zanimiva, ker objavi celoten stenogram prve seje slovenske
vlade, na kateri sem omenjen kot udeleženec debate celo
dvakrat. Tega se je Zdravka nenavadno razveselila.

(Dnevniški zapis: 2.5.1975)
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Izbor iz dnevnika od 1954 do
1977. Cankarjeva založba, Ljubljana. Str 121
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Današnji položaj Jugoslavije označuje centralistična
diktatura partije. Tito bo vladal še tri leta, videti je, da
se bosta oba dogodka, ki sta neizbežna, zgodila drug za
drugim, zlom gospodarstva in Titova smrt. Nikdo pravih
patriotov si ne želi, da bi takrat začela razpadati kohezija
bratstva, ker ga bo razdrla nasilna enotnost.
V čem je glavna napaka samoupravnega sistema?
Praktično v partijski diktaturi, ki ne pusti razmaha
industrijski demokraciji, teoretično pa v nejasni in
negotovi definiciji nove lastnine. Minulo delo je nemogoč,
pa tudi smešen izraz (Kardelj ga je izbral namesto
Kavčičevega delničarstva). Francozi, ki so največ pisali o
tem vprašanju, ne verujejo v uspeh našega sistema
samouprave. Američani še manj, ker so sami videli, kako smo
zapravili milijarde dolarjev.
(Dnevniški zapis: 1.7.1975)
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Izbor iz dnevnika od 1954 do
1977. Cankarjeva založba, Ljubljana. Str 169
38

Francoska revija Esprit, julij-avgust 1975
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 565
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Še včeraj smo brali v Delu govor Mitje Ribičiča, ki je v
Beogradu na seji zvezne konference SZDL spregovoril o
sovražnikih partije v Sloveniji in imenoval z ene strani
informbirojevcev, z druge strani pa Kocbekov izpad v tržaški
reviji, kjer sem skušal rehabilitirati birokratizem (o čudo
božje, kje pa je zdaj belogardizem, mogoče gre za tiskovno
napako) in kompromitirati demokratično zvezo delovnega
razreda in partije. Ta podatek ni hud, hujša je trditev, da
se Kominform in Kocbek med seboj dogovarjajo, pa čeprav
izhajajo iz ideološko povsem nasprotnih pozicij!!! To je
doslej najhujša in najbolj nevarna teza tega zloglasnega
likvidatorja. Kljub temu mislim, da se moram v Zalivu
oglasiti z modro in pozitivno besedo, ki bo razorožila vse
Ribičiče ter vsem Slovencem povedala, da s svojim apelom
opravljam opravilo, ki bi ga morala opraviti partija.
(Dnevniški zapis: 22.1.1976)
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Izbor iz dnevnika od 1954 do
1977. Cankarjeva založba, Ljubljana. Str 245-246
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Vir: Omerza, Igor. 2010. Edvard Kocbek: osebni dosje št. 584. Karantanija, Ljubljana. Str.: 534-535 41

Edvard Kocbek, Alojzij Šuštar in Stanislav Lenič leta 1980
Vir: Kocbek, Edvard, 2004. Pričevanje: pesmi in dnevniki.
Mladinska knjiga, Ljubljana. Str 379
42

Na Bokalcah z Viktorjem Blažičem in ženo Zdravko leta 1980
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 621
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Vir: Pibernik, France. 2004. Edvard Kocbek: dokumentarna monografija. Mohorjeva družba, Celje. Str.: 159
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Osmrtnica v Delu, 5. novembra 1981
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 623
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Pogreb Edvarda Kocbeka 6.11.1981
Vir: Inkret, Andrej. 2011. In stoletje bo zardelo.
Modrijan, Ljubljana. Str 624
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