
PRVOBRANITELJ SLOVENSKE SUVERENOSTI 

Spisal ddr. Igor Grdina 

        Med mnogimi možmi prave slovenske odličnosti, ki jih je po komunistični uzurpaciji v 
domovini praktično zadela "prepoved spomina", ne moremo spregledati dr. Antona Novačana, 
slovenskega pesnika, pisatelja, dramatika, politika, advokata, časnikarja in diplomata. Bil je 
nenavadno polnokrvna osebnost z razgibanim javnim in zasebnim življenjem, toda 
najpomenljivejše je dejstvo, da je njegova usoda kot malo katera združevala vse Slovence, 
matične, zamejske in zdomske v planetarno skupnost ne zgolj duhovno, kakor jih dandanes 
npr. literarni geniji Prešeren, Cankar, Kocbek, temveč tudi povsem dobesedno: dr. Novačan je 
tako v domovini kakor tudi v zamejstvu in zdomstvu ustvarjal pomembno literaturo in se z njo 
tudi zapisal v zakladnice slovenskih vrednot. 

Dr. Anton Novačan 

ŽIVLJENJEPIS 
        Rodil se je v Zadobrovi pri Celju 1887. leta v precej skromnih razmerah, toda vselej se je 
imel vsaj na pol zares za potomca knezov Celjskih. Ko je propadel na celjski nižji gimnaziji, 
je pobegnil na Hrvaško in se tam s svojimi močmi v najbolj nemogočih razmerah vzpel do 
mature (v Varaždinu 1908. leta) ter se nato odpravil na pravne študije v Prago. Že izza 
hrvaških let je pesnikoval, značilno pa se je pod enega prvih proizvodov svoje muze 
postavljaško podpisal kot Samo II. V študentskih časih je svoje literarno delo pomembno 
razširil še v prozo (dve knjigi novel pod naslovom Naša vas), kjer je ostro nastopil zoper 
epigonsko cankarjanstvo v naši literaturi, pri čemer pa je samega Ivana Cankarja globoko 
spoštoval. 
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Odkritje plošče na rojstni hiši dr. Antona Novačana v Zadobrovi pri Celju - 20. novembra 2010 

Toda simpatija je bile obojestranska: tudi Cankar je Novačana, ki se mu je edini od mlajših 
sodobnikov odkrito uprl (medtem ko so se drugi pretežno izgubljali v neproduktivnem 
posnemanju njegove neposnemljivosti), primerno upošteval. V letih 1910-1913 je nato 
Novačan kot eden redkih slovenskih svetovljanov po dr. Pavlu Turnarju prepotoval Evropo od 
Pariza na zahodu do Moskva na vzhodu in med I. svetovno vojno tudi doktoriral. 
         Čeprav je Cesar postrgal kotel svojih narodov v letih groze in strahot 1914-1918 do 
kraja, Novačana na fronto vendarle ni dobil. Ko se je ob koncu svetovne morije z velikim 
upanjem rojevala Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, je Novačan z vsem srcem delal pri 
tam podvigu ter nato doživel strašno razočaranje, ko se je toliko želena Jugoslavija sprevrgla 
v Veliko Srbijo in se je zdelo, da je izpolnjen, resda nekoliko reducirano, eden naj 
zlohotnejših tajnih načrtov v svetovni zgodovini, Načertanije Ilija Garašanina, ki je 
predvideval posrbljenje velikega dela jugovzhodne Evrope (Bolgarije, Grčije, Makedonija, 
Albanije, Bosne, Hrvaške ...). 

POLITIČNA DEJAVNOST 
        Ker pa se nobena slovenskih strank ni ustrezno postavila po robu največji nevarnosti 
obstoju našega naroda v vsej njegovi zgodovini pred Hitlerjem, je Novačan - praktičen, kot je 
bil - brž ustanovil lastno stranko, ki se je sprva imenovala Slovenska zemljoradnička (po 
njegovem naj bi kmet pri nas pomenil le velikega kmeta, »zemljoradnik« pa vsakogar, ki se 
muči na zemlji, nato pa od leta 1988 Slovenska republikanska stranka. Veliki gromovnik 
Novačan je s svojimi udarnimi govori in zborovanji, na katerih ni manjkalo tudi "dogovarjanj 
na roko", se reče s pestmi, dajal ton tedanjemu slovenskemu republikanstvu s središčem in 
glasilom (najprej Naša vas, potem Republikanec, oboje v letih 1921-1923) v Celju. Kot prvi 
med Slovenci je terjal samostojno slovensko državo, Republiko Slovenijo, ki si jo je zamislil 
v konfederativni zvezi s suverenimi republikami Hrvatov, Srbov in Bolgarov. Slovenija bi po 
njegovem naziranju morala imeti tako lastno vojsko kot svoj denar (ta bi bil v vsej 
konfederaciji enak le "po risbi", medtem ko bi že napis bil na Slovenskem samo slovenski, kar 
bi seveda omogočalo samostojen nadzor nad emisijo). Take radikalne zahteve po slovenski 
nacionalni suverenosti so se dotlej pojavile samo še 2. decembra 1918, ko je množica na 
ljubljanskem kolodvoru pričakala dr. Antona Korošca in terjala proglasitev republike 
Slovenije, toda "prvoboritelj naše svobode" za to željo ni imel posluha, ker je hitel 
podpredsednikovat vladi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Belgrad. Slovenska 
ljudska stranka je sicer vselej stala na stališču zedinjene Slovenije, toda zanjo je terjala zgolj 
avtonomen položaj, bodisi v Avstriji bodisi v Jugoslaviji (najprej pod habsburškim, šele nato 
karadjordjevičevskim žezlom). Liberalci so slej ko prej računali - kakor tudi velika večina 
tedanjih socialdemokratov - z oblikovanjem novega jugoslovanskega naroda. 
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Dr. Antona Novačana so v glini in bronu oblikovali Lojze Dolinar (1920-Trst), France Gorše (1946-Trst) in  
France Ahčin (1950-Buenos Aires) 

Novačan se je zato silovito sprl z vsemi drugimi slovenskimi strankami: SLS je očital 
klerikalizem (ni pa nastopil zoper katoliško vero, ki jo je štel za veliko vrednoto slovenskega 
življenja ter je pojasnjeval, da se ni sprl z Bogom, če se je "skregal" s kakšnim duhovnikom, 
recimo dr. Korošcem), samostojne kmetijce je ožigosal kot stranko mesarjev, mešetarjev, 
verižnikov in kmetskih baronov, ki izmozgavajo slovensko kmetstvo, pri čemer imajo 
denarnico za svojo edino idejo, slovenski "demokratarji" pa sploh niso slovenski, ker se 
uklanjajo vsaki mili volji iz Belgrada. Zavezništva je iskal drugod v Jugoslaviji, najprej pri 
srbskem zemljoradnčkem voditelju Avramoviću, s katerim pa se je razšel zavoljo svojega 
republikanizma in srbskega monarhizma, nato pa se je povezal z vodjo hrvaškega naroda 
Stjepanom Radićem, toda tudi ta zveza ni obstala, ker je Radić skušal trgati "živo meso od 
živega mesa": Prekmurje, Ptuj in Ormož bi zato, da bi Hrvaška imela zvezo z Avstrijo, 
pripadli Hrvaški, čemur pa se je Novačan najhrupneje uprl. Volitve leta 1923 so bile 
strahovito razočaranje: slovenski narod se ni izrekel za suvereno Slovenijo in potemtakem za 
dr. Novačana, temveč zgolj za slovensko avtonomijo v Jugoslaviji, torej za dr. Korošca in 
SLS, medtem ko so liberalci (tako demokratje kot samostojni kmetijci) popolnoma propadli 
zavoljo svoje podpore belgrajskemu centralizmu. Polom je Novačana popolnoma zlomil: brž 
je presedlal med monarhiste in bombastično napovedal: "Vsi pojdete za menoj!" Šel je med 
diplomate. Miroslav Krleža je tedaj parodiral znamenit Novačanov verz: 

"Kraljestvo dam za eno cigareto in za en sprehod ob varaždinski Dravi," 
v

"Republiko dam za eno cigareto in za en sprehod kot konzul po Varšavi." 
Res je Novačan šel za tiskovnega atašeja Kraljevine SHS v Varšavo, a je bil iz službe kmalu 
odstranjen zavoljo bohemskega življenja. Potem se je politično iskal med opozicijo in vlado 
(kadar je bil pri nji, je diplomatil po Braili, Kairu, Celovcu in Bariju; pririnil se je do stopnje 
konzula) ter se navsezadnje približal celo slovenskemu narodnemu voditelju dr. Korošcu... 

LITERARNA DELA 
        Ves čas je živahno literarno delal: pesnikoval (v Naši vasi in Ljubljanskem zvonu), 
pisateljeval (knjiga novel Samosilnik), konec dvajsetih let pride na svetlo tudi njegovo 
največje dramsko delo, Herman Celjski, ki predstavlja največje slovensko umetnino na 
tolikokrat ubesedeni "celjski sen". Še prej je spisal uspešno dramo Veleja, ki je bila 
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uprizorjena v Trstu, v poznih tridesetih letih pa še "teater lučk za odrasle" Nadčlovek, v 
katerem, vizionarno napove propad nasilnežev v prihajajočem svetovnem spopadu ter 
očiščenje in pomlajenje človeštva. Sledi komedija Janez Goligleb (zadnji dve dejanji izideta 
šele v Argentini po II. svetovni vojni). 
        V dneh druge svetovne vojne se je Novačan zatekel na Bližnji vzhod, po Hitlerjevem 
porazu pa se je sicer napotil v domovino in prišel do Trsta, vendar se za prehod čez železno 
zaveso ni mogel odločiti. V Trstu je izšel Peti evangelij, njegovo največje pesniško delo, 
največji slovenski cikel sonetov (delo je ostalo torzo: Kristusova pot je popisana le do svatbe 
v Kani Galilejski), še prej pa je ostro obračunal v svoji satirični pesnitvi Rdeči panteon s 
pritlehnimi razmerami v domovini pod komunističnim škornjem (zlasti je neprizanesljiv do 
literatov, ki slavijo "Tituša tirana", Kardelja in druge "vrhovne prdelje": Župančiča, Krefta, 
Kranjca, Ingoliča, Bartola kar najostreje zavrne). Nato je odšel v Argentino, se zbližal z dr. 
Tinetom Debeljakom in tamkajšnjim slovenskim kulturnim krogom, a je kmalu, že leta 1951, 
umrl zadet od srčne kapi. 

DRUGI O NOVAČANU 
        Dr. Joža Glonar je Novačana označil kot veliko kolo brez osi, in ta oznaka se je v 
slovenski zavesti kar prijela potem, ko se je o njem spet smelo spregovoriti (med prvimi mu je 
posvetil človeško topel zapis v svojih Obrazih Josip Vidmar; dotlej je bila v domovini v 
obtoku le njegova karikatura izpod na tem mestu obskurnega peresa Vladimirja Bartola v 
Tržaških humoreskah, a celo v nji ni njegovega pravega imena: nastopa kot dr. Julius Grad; 
nedavno pa se je izdaji Novačanovega dnevnika za čas II. svetovne vojne upiral Anton 
Ingolič, ki ga je Novačan zadel v Rdečem panteonu, saj je duhovito zapisal, da je "dolgočasen 
kakor kalna Drava, vendar ne tako globok, ne širok, ne visok"!). Toda s takšno oznako je bila 
Novačanu storjena velika krivica: res ni bil idealen značaj in je zlasti v politiki pokazal veliko 
nestanovitnost (od zgodnjega svobodomiselja je prek agrarizma in republikanizma prešel na 
okope monarhizma in se zbližal z dr. Korošcem, za katerega je celo še v emigraciji vneto 
molil), toda ves čas je bil čvrst Slovenec, zato tudi ni mogel postati ban Dravske banovine v 
dneh diktature kralja Aleksandra - bil bi pač slovenski ban... Imel je srca za vse Slovence, 
toda zanj podobnega razumevanja ni bilo. Ni napisal zgolj prvega slovenskega dadaističnega 
teksta (Slovenska politika, 1921), temveč tudi prvi poziv k vseslovenski spravi (Velikonočne 
želje, značilno je ta pesem mogla iziti v Meddobju šele 1963. leta, bil je pač čas prepira, ko je 
bil tekst napisan). Vidimo torej, da Novačanove ideje niso bile aktualne zgolj v njegovem 
času, zanj so bile - zdi se vsaj - še prezgodnje. 

Vir: Tretji dan, december 1990, stran 37-38. Prispevek je objavljen z dovoljenjem avtorja. 
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