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Ves ta teden po Veliki noči živim tu v pampi pod težkim udarcem Novačanove 
smrti. Medtem, ko so v naši cerkvi peli evangelij so slov. pesnika »zapetega« 
evangelija so polagali v grob tam nekje v Misijonih. . Njega, Ahasvera, gosta 
evropskih držav in predvojne Rusije prednje Azije in severne Afrike, je vzela 
vase zemlja na tropski meji Argentine, tam, kjer jo je sam obdeloval, zopet kmet 
in težak, kot je bil takrat, ko je nastopal svojo življensko pot.

Kakšna je bila in kaj pomeni za Slovence?

V glavnem je naslednja: Rojen je bil 9. julija 1987 v Zadobrovi pri Celju. V hiši 
je bilo 10 otrok. Anton je obiskoval osn. šolo v Celju. Ker je v 4. razredu padel 
iz grščine, so ga določili za tovarno. Iz strahu pred njo je pobegnil v Zagreb in 
tam ponavljal 4. razr. Preživljal se z nočnim delom v neki pekarni. V listu »Naša 
snaga« je objavil svojo prvo pesem s podpisom Samo II. Iz Zagreba je hotel 
pobegniti v Mandžurijo. Prišel je do Beograda, kjer so ga vrnili čez mejo. 
Izključen je bil iz šole in je nato dokončal gimnazijo kot privatist v Zagrebu, 
Karlovcu in Varaždinu. Pravo je študiral v Pragi, kjer je l. 1915 promoviral. 
Med tem časom je bil tudi v Parizu, Monakovem (München) in v Moskvi. Ob 
izbruhu I. svet. vojne je bil nekaj časa zaprt, nato je služil pri vojakih v Zagrebu 
in Sarajevu. L. 1919 je bil ataše pri pos. v Pragi, odšel v Beograd, od tam na 
konzulat v Trst. Nekaj časa je služboval tudi v kmet. min., se zvezal z srb. 
zemljoradniki in v Celju ustanovil list »Naša vas«. Kmalu je srbske 



zemljoradnike pustil in napravil zvezo z Radićem. Tedaj je izdajal list 
»Republikanec«. Po volitvah 1923 je bil Novačan pri kralju in je bil takoj nato 
imenovan za tisk. atašeja v Varšavi, kjer so ga pa 1925 odslovili. Po vrnitvi 
domov je odprl je odprl odvet. pisarno, l. 1932 pa je postal odpravnik poslov v 
jug. posl. v Kairu., 1934 konzul v Celovcu. Od tu ga je pot vodila v Brailo in 
nazadnje zopet v Kairo.

Del vojne je preživel v Beogradu, nato je pobegnil v Turčijo in živel v Kairu 
kjer ga je zateklo leto 1945. Ni se vrnil domov, (čeprav so ga vabili Župančič, 
Vidmar, Gruden) temveč je čakal na ureditev razmer v Rimu, nato v Trstu, 
kamor je prihitela za njim njegova gospa soproga in se z njo preselil l. 1949 v 
Buenos Aires, odtod pa v L.N. Alem v pokrajini Misiones. Tam si je kupil 
posestvo, kjer jo je kot kmet obdeloval zemljo in domačo kulturo. Tu ga je na 
postaji Posadas, vračajočega se za praznike iz Buenos Airesa domov zajela smrt.

Takšna je bila približno življenska pot dr. Novačana, človeka ogromne postave, 
borbene energije, »samosilnika«, kakor si je sam skoval oznako za človeka 
nadpovprečne vitalnosti: strasti in gospodovalnosti. In ta njegova osebna lastnost 
je utelešena v polnosti tudi v njegovem literarnem delu.

Dr. Novačan je bil najstarejši in najbolj priznani slovenski književnik v sedanji 
protikomunistični emigraciji, kateri se je pridružil iz protifašistično-nacistične 
emigracije l. 1941. Spada v vrsto pisateljske generacije leta »1914« kot 
Zvonovec, kateremu je ostal zvest do zadnjega. Kot pisatelj je začel z pesmimi, 
ki pa niso našle posebnega odmeva v literarnem življenju. V tem se je uveljavil 
šele z dvema knjigama kmečkih novel pod naslovom »Naša vas«, s katerima se 
je uvrstil med nove naturiste. Še pomnim, kako sem kot mlad dijak z rdečico na 
licih prebiral te nebrzdane seksualne zgodbe iz kmečkega življenja, v katerih je 
veliko zolajevsko nabreklega in časnikarsko opisanega, nekakšna zmes 
poznejšega Kozaka in ted. Puglja. Danes ne morem soditi o teh črticah in 
novelicah, ker se jih v podrobnostih ne spominjam, pač pa je bila že v njih vsa 
tista značilnost Novačanova, ki je dala pozneje drami »Veleja« in »Hermana 
Celjskega« ter zbirko novel »Samosilnik«, tri njegove stvaritve. Drama 
»Veleja« prevedena v češčino kot tudi »Naša vas« je imela uspeh tudi v 
Narodnem gledališču v Pragi (ne samo v Ljubljani) ter je izrazito naturalistična 
drama seksualno nadpovprečno čutno kmečko dekle in borbe zanjo, kar vodi v 
zločin. »Herman Celjski« pa je tragedija nadpovprečne gospodovalnosti, sli po 
oblasti, ena najboljših in najreprezentativnejših slovenskih dram sploh, zgodba 
celjskih grofov na njih višku. Po tej najboljši svoji umetnini je Novačan tudi 
dobil oznako med prijatelji »celjski grof«, ki mu je popolnoma ustrezala, prav 
tako »samosilnik«, kakor je naslovil svoje predvojne novelice, obravnjajoče 
prav tako problem oblasti močnega, silnega človeka in nad usodo majnih in 
slabih. Toda ne v drami o celjskem grofu, ne v novelicah ni več tistega 



seksualnega naturalizma, kakor je bil svojski v »Naši vasi« in »Veleji« temveč 
že monumentalnejši realizem, ki ga odlikovala velika plastičnost, ostro risanje 
značajev, kar je velika odlika Novačanovega peresa. 

To so bila glavna njegova predvojna dela, katerim se pridržuje še politično 
satirična deloma v verzih pisana drama v zadnjih letnikih »Zvona« (naslova se 
ne spominjam), ki je vzbujala pozornost po krepkih besedah in duhovitih 
oznakah. Istočasno pa se je uveljavil v Zvonu kot pesnik dolgih in originalnih 
»Nilskih pesmi«, pisanih pod egiptskim soncem. Z njimi je spet prišel v 
poezijo.

V medvojni in povojni dobi se je v njegovem ustvarjanju izvršila velika 
sprememba. V sveti deželi je neposredno doživljal kraje, kjer je hodil Kristus. 
Na njegovem grobu je molil za našo svobodo (pesem objavljena v Koledarju 
Svobodne Slovenije za leto 1949). Iz teh jeruzalemskih opazovanj je nastala 
njegova pesniška velezasnova; »Peti evangelij«, ki naj v sonetih »poje« 
Kristusovo življenje, kakor ga je seveda on doživljal. Prva knjiga s par sto soneti 
je bila napisana v Rimu (prav v isti hiši, kjer je Jeremija Kalin nadstropje nižje 
prav tedaj začenjal svojo »Črno mašo«). V tem delu se Novačan, stari naturalist 
in hegemonist, lotil tvegane naloge, opisati življenje Boga v realnem okolju 
svete dežele. Izpovedal je v njem vero v Kristusa Boga, toda gleda za zavestno 
kot človeka z vsemi otroškimi slabostmi (teološko pogrešeno) in navadami. 
Ocena tega dela z estetske, kakor tudi teološke strani je naravnost nujna in kar 
kliče po obdelavi v »Vrednotah«. Nadaljevanje v »Judežu« je prinesla 
»Ameriška Domovina«. »Peti evangelij« pomeni glavno pesniško delo, napisano 
iz mej domovine po l. 1941. 

V slov. izrazito emigrantsko literaturo pa se je uvrstil s svojimi tržaškimi 
feljtoni v Demokraciji ter svojimi pesniškimi satirami na »Rdeči panteon«, na 
ofarske pesnike v kateri je motiv s Krpanom naravnost monumentalen. V našo 
argentinsko motivnost pa je posegel z dvema pesmima »Balada o Matildi«, in 
»Pismo«, ki sta nazorni aškersko plastični sliki našega tuk. življenja.

Tako je Novačan v tujini postajal izrazito »naš«, to je emigracijski in 
protikomunistični pesnik (Evangelij!) ter se je pripravljal za nov zagon v svojem 
mojsterstvu – v drami, kajti v svojem miru v Misiones je začel z nadaljevanjem 
svoje najzrelejše zasnove trilogije o celjskih grofih. Ob pisanju drame 
»Friderik celjski« se je ustavilo to krepko pisateljsko pero, najmočnejše izven 
domovine...

Njegova pot v slov. kulturni zgodovini je močno začrtana, emigraciji pa se je 
podrl eden med »stebrov slovenstva starega«. Naša kulturna emigracija ima 
sedaj v daljnih Misijonih svoj prvi – veliki grob...



Ali bodo kdaj nad njegovimi zemskimi ostanki zasijale svetle in svobodne 
zvezde?

 Vir: 

  

Knjižnica Dušana Černeta v Trstu

   

                                                                                                        03/2011

                                                    Copyright © 2010 - Vse pravice pridržane - All rights reserved - www.rutars.net 


