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Ob praznovanju samostojne države Slovenije prevečkrat dajemo vtis, da se ne zavedamo svoje 

suverenosti. Včasih zgleda, kot da ne vemo kaj s svojo državo. Ko zremo v Evropsko skupnost, se 

primerjamo po velikosti naše Slovenije in po številu naših državljanov, ki nas je manj kot dva milijona. 

Tudi politiki največkrat stopajo po podrejenih poteh. Obnašajo se kot, da smo Slovenci nepomembni 

v veliki Evropi ali celo svetu. Zdi se, kot da nam manjka potrebne državne, narodne in osebne 

samozavesti. 

Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov, spominu na Trubarja, prevodu Biblije, Prešerna, spominu na 

številne znanstvenike, znane Slovenke in Slovence v zgodovini in ob prehodu na tretje tisočletje je 

nujno narediti korak k svoji identiteti, samozavesti. Ustvariti moramo naboj zavedanja, da nismo 

majhen narod, da imamo močne korenine, ki poganjajo že več kot 1500 let na tej zemlji. Zavedati se 

moramo, da smo tako velik narod, ki se je ohranil toliko časa v jeziku, v kulturi in ima marsikaj 

pokazati, kar je v svoji zgodovini ustvaril. S tako popotnico lahko samozavestno zremo v prihodnost, 

tako v integracije EU kot v globalnem svetu. Naboj zavedanja v slovenskih državljanih naj bi ustvaril 

projekt Rastoča knjiga. 

Zakaj knjiga? Zato, ker zgodovino, kulturo in identiteto Slovencev ne krojijo zmage v velikih vojnah, 

bitkah in osvajanju. Na slovenskih tleh ni bogatih rud ali velikih velemest. Identiteto Slovenije lahko 

iščemo v naši kulturi, ki je izredno bogata in raznolika. Iščemo jo lahko v izredno veliko napisanih 

knjigah, številnih piscih in znanstvenikih. V evropskem kontinentu smo primerljivi z vsemi velikimi 

narodi. Tako po zelo zgodaj napisanih delih (Brižinski spomeniki), kot po prvem prevodu biblije v 

materin jezik. Lahko se pohvalimo s številnimi velikimi pisci in velikim številom izdanih knjig. Naš 

narod pa ima tudi pomembne izumitelje in znanstvenike. Knjigo, ki je bila največkrat razmnožena in 

prevedena, je napisal Slovenec (Jurij Vega). Ena prvih demokracij na svetu je nastajala na 

karantanskih (slovenskih) tleh, ko so svobodni kmetje svečano, v slovenskem jeziku, izročali oblast 

karantanskim knezom in vojvodom. Tako lahko strnemo, da lahko gledamo identiteto slovenske 

države in državljanov - Slovencev -v kulturi,v knjigi, znanju in demokraciji. To je tudi bodočnost naše 

države in naroda v svetu, v Evropi, saj smo že bili Evropa za Evropo. Ne nazadnje je bilo dano 

priznanje Slovencem s postavitvijo prvega škofa Dunaja, na dunajski univerzi pa je bilo v zgodovini 42 

slovenskih rektorjev. Dunajski cesarji so imeli za učitelje v mladosti štirikrat Slovence in znali so 

slovensko. 

Projekt Rastoča knjiga seveda zre naprej v bodočnost, v ambicije novega ustvarjanja. Rastoča knjiga 

je projekt plemenitega prihodnjega povezovanja vseh Slovencev in njenih delov, vsebuje pa tudi 

strategijo sodelovanja z vsemi drugimi entitetami. Je projekt izrazito odprtega značaja, saj ima v sebi 

vgrajeno nenehno rast in z njo povezanim nenehnim izboljševanjem, bogatenjem. Rastoča knjiga je 

nekaj posebnega. Imamo jo samo Slovenci. Je torej nekaj inovativnega, kar se v sodobnem svetu zelo 

ceni in je odraz zahtev časa, v katerem živimo. Omenjeni projekt je tudi koristen, saj ima 

poistovetenje z njim dolgoročne strateške koristi za naše gospodarstvo in druge dele naše družbe. 

Vodi k nadpovprečnosti, vrhunskosti, kakovosti, odličnosti. To je tisto, kar danes v neizprosni 

konkurenčni borbi največ velja in kar predstavlja konkurenčno prednost. Rastoča knjiga je projekt, 

namenjen prepoznavnosti Slovenije. Ta prepoznavnost se gradi preko svojih entitet. Menim, da so 

zelo pomembne entitete na področju gospodarstva, zato najboljša slovenska podjetja podpirajo 

projekt. Projekt Rastoče knjige je del njihove odličnosti blagovne znamke. 



To odgovorno dejanje naše generacije združuje veliko dobromislečih slovenskih državljanov v 

civilnem združevanju in prizadevanju, kakor tudi številne gospodarstvenike. Člani so tako kulturniki, 

akademiki, znanstveniki, pisatelji, ekonomisti, zgodovinarji, teologi, kot tudi politiki celotnega 

političnega prostora. Projekt združuje ljudi, dosežke in ideje ter ambicije in dogodke. Torej vse tiste, 

ki želijo naši preljubi Sloveniji tudi v bodoče razcvet, prepoznavnost in srečno življenje. Hrami, ki jih 

postavljamo z zbranimi prispevki, pa bodo prostor za ustvarjanje zavednosti, samozavesti, naboja, saj 

so del tistega, kar nas predstavlja, nam daje identiteto. 

Prvi vseslovenski hram bo v Kostanjevici v gradu. Državljani Slovenije pa ste pozvani za včlanitev v ta 

projekt, za prispevke in za vaše ideje za nastajanje, širitev tega projekta. 

govor ob 1. razstavi Rastoče knjige v Kostanjevici leta 2000 

 


