


 
 

Spoštovani! 
 

Vas in Vaše najbližje  
vljudno vabimo  

 
v petek, 9. novembra 2007,  

ob 18. uri 
 v Kulturni dom Vojnik 

 
na recital poezije Antona Novačana  

 

V svojem srcu sem ga našel 

 
  
 

Ljubiteljsko gledališče Teharje 
in  

Vokalna skupina  
»In spiritu« 

 KUD France Prešeren Vojnik  
 
 

 
 
 
 
 
Recital je v sklopu prireditev, ki jih Osrednja 
knjižnica Celje organizira ob slovenskem letu 
Svetega pisma in ob bližnji 500-letnici rojstva 
Primoža Trubarja. 
 
 
 

SPORED 
 
Ko so fantje proti vasi šli (Slov. nar. / 
prir. Jože Leskovar)  
Moj oče  
Štajerski fantič (1. kitica ljudska, ostale 
je zložil F. Ks. Meško / prir. C. Pregelj)  
Varaždin (1908 – 1918) 
Po nevihti 
Zabučale gore (Slov. nar. / prir. T. 
Marčič) 
Eno je zmerom 
Trije konji  
Venci veli (belokranjska ljudska/ pri. 
Pavel Mihelčič) 
Egiptovska Slovenka 
O kam, Gospod (Fr. S. Špindler / prir. 
Gregor Zafošnik)  
Jaz ne sovražim, jaz ne ljubim 
Marija in pijanček 
Ave, o čista ti (Lojze Mav) 
Oče Mrak 
Péti evangelij: Tesar Jožef,  
Péti evangelij: Betlehem 
Péti evangelij: Oče 
Marija, Mati, moja« (Lojze Mav) 
Péti evangelij: Svatba v Kani Galileji  
Slovenc’c Slovenca vabi (Anton Martin 
Slomšek/ Ludvik Zapič) 
Kje je moj mili dom (Slov. nar./prir. Niko 
Zlobko) 
Pot v novi svet 
Šmarjeta  
Polje, kdo bo tebe ljubil (Silvin 
Sardenko-Alojzij Merhar/Alojzij Mihelič) 
Šivaj mi… 
Če najdeš moj grob 
Spi že hrib in dol (Anton Novačan/ Viktor 
Šmigovc) 
 

Anton Novačan (1887-1951) 
 
Rojen je bil v kmečki družini v Zadobrovi pri 
Celju in kot nižješolec obiskoval celjsko 
gimnazijo, višjo na Hrvaškem. Še preden je 
doštudiral pravo v Pragi , je potoval po Evropi. 
V teh letih pred prvo svetovno vojno se je že 
uveljavil kot pisatelj z dvema knjigama novel 
in črtic Naša vas (1912, 1913). Kmetje so v 
ospredju tudi v naturalistično-simbolistični 
drami Veleja in v večini povesti v zbirki 
Samosilnik (1923). Knjigi sta izšli že po prvi 
svetovni vojni, ko je bil Novačan že 
diplomiran pravnik. Bil je v konzularni službi v 
Pragi, Trstu, Beogradu. Vključil se  je v 
takratno politično življenje in krajši čas izdajal 
lista Naša vas in Republikanec. Nekaj let je 
imel odvetniško pisarno v Celju in si z ženo 
uredil dom v novi hišici v Šmarjeti pri Celju.  
V literaturi se je  v tem času uveljavil z dramo 
Herman Celjski (1928), ki si jo je zamislil kot 
prvi del trilogije o Celjskih grofih. To ni le 
njegovo najizrazitejše delo, ampak gotovo 
ena najizrazitejših dramskih obdelav te 
zgodovinske snovi pri nas. Usoda Celjskih 
grofov ga je privlačevala vse življenje. Pri 
Hermanu II. je videl nekaj sebi sorodnega, pa 
je več kot za šalo domneval , da se v 
njegovih žilah pretaka nekaj krvi Celjskih.  
 
V času pred drugo svetovno vojno je bil v 
diplomatski službi kraljeve vlade v Braili v 
Romuniji, v Kairu, Celovcu, Bariju v Italiji. Iz 
okupiranega Beograda je, da bi se izognil 
nemškim zaporom, pobegnil v Palestino, kjer 
je bil več mesecev v taborišču, nato v Kairo. 


