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Anton Novačan si je 

med sodobniki pridobil

 sloves Martina Krpana

 slovenske literature.

Anton Novačan, ki se je po prvi svetovni vojne nostalgično označil za »svata 
lepote,,, je zagotovo najbolj zunajserijska prikazen v zgodovini slovenske 
literature. Njegova kariera je bila b1eščeča:še kot študent se je podal v 
“republikanski Pariz” in “revolucionarno Moskvo”, leta 1918 pa je kot 
samozvani “komisar” Narodnega sveta SHS iz Zidanega Mesta in Trbovelj 
spodil cesarsko-kraljeve uradnike. Svoj narodnostni radikalizem je dokazoval 
tako, da se je kar z revolverjem za pasom sprehajal po Celju in Konjicah ter 
ustrahoval ljudi, ki so bolehali za “avstrijskim revmatizmom”, Osnoval je 
ultraradikalno republikansko stranko in bojevito zagovarjal slovensko 
samostojnost, vendar se je po polomu na volitvah (1923) sporazumel z 
jugoslovanskim kraljem Aleksandrom in stopil v njegovo diplomatsko službo. V 
domovino so potem vse do izbruha Hitlerjeve vojne prihajale sočne vesti o 
njegovih čudaških podvigih, okoli katerih so se spletale groteskne legende in 
pikantne anekdote: od Varšave na severu do Kaira na jugu je lepoticam 
pospeševal srčni utrip (bil je ljubosumen na čisto vse ženske, zaradi česar je imel 
neznansko mnogo opravkov na vseh zemljepisnih širinah oziroma dolžinah!) in 
se neustrašno pretepal (med drugim se je spoprijel tudi “najmočnejšim človekom 



na svetu”, ki je kot lomilec verig nastopal v cirkusu Kludsky). Sanjal je, da bo 
kot slovenske ban stoloval na celjskem Gornjem gradu, in se hkrati bahal, da je 
v Berlinu z Josephom Göbbelsom sklenil sporazum o razdelitvi Avstrije med 
Nemčijo in Jugoslavijo. ... Silaški poet - v višino je meril kakšna dva metra - se 
ni nikoli odlikoval z realizmom; veličinske blodnje in utvare so ga spremljale 
tudi v medvojno emigracijo. Leta 1942 je na vratolomen način pobegnil iz 
okupiranega Beograda v nevtralno Turčijo. Iz Palestine in Egipta, kamor je 
končno pridrl, je neutrudno pošiljal poslanice Churchillu in Stalinu. Snoval je 
načrte za brezobzirno razkosanje Nemčije in neusmiljeno kaznovanje Avstrije. 
Po sklenitvi mirovne pogodbe z Italijo se je zaman ponujal za guvernerja 
Svobodnega tržaškega ozemlja in fantaziral, da bo spodil komuniste iz Slovenije 
- v Ljubljano naj bi triumfalno prijezdil na belem konju! - nazadnje pa je 
odpotoval v Argentino. Tam je - še zmerom ne spravljen s svetom in seboj - 
umrl leta 1951.

Novačanov nastop na javni sceni je bil v znamenju velike geste: hrupno je začel 
rogoviliti proti simbolističnim meglicam, ki so v času la belle epoque ovile 
slovensko literature. Predrzno je zaklical: “Kraljestvo dam za eno cigareto, / za 
en sprehod ob varaždinski Dravi”! Potem je v maniri pristnega avantgardista 
oznanil: “Nisem romar, ne grešnik, nisem Slovenec več!" Kot “spoznavalec” in 
“divjih orgij sad - je bil nenehno “v svaji” z Gospodom. Razglasil se je celo za 
“postopača duha, obupanega, brezciljnega skrunilca” božjega imena ter objestno 
udrihal po konvencionalnih predstavah o ljudeh in stvareh. Za svetega” 
Napoleona je npr. zapisal, da je “pol sveta razmesaril” in “naše Kranjce s 
svobodo udaril”. Novačan se je vrsto let spogledoval z revolucionarnim 
titanizmom, pa tudi s satanizmom. Izpod njegovega peresa je ob koncu leta1921 
privrela celo prva slovenske dadaistična pesem. Trpni materinski kult, kise je 
bohotil v naši literaturi, je poskušal nadomestiti s krepkejšim čustvovanjem; 
rajnega očeta je tako nagovoril kot »starega volka«. Ugotavljal je: “Greh je le to, 
kar si sam odpustiti ne moreš!” Njegov ostri sarkazem in odsekana dikcija 
včasih spominjata na Antona Aškerca; opis sodobne družinske “idile” 
se,denimo, začenja takole: “Oče okrogel, mati je mala, / šepast je sin - kreten, / 
hčerka - nerodno tesana skala, / grbast je ženin njen.”

Svoje verze je Novačan razsipaval po različnih revijah in časnikih; živcev za 
to,da bi jih zbral in izdal v samostojni pesniški zbirki, vse do poznih let ni imel. 
Bil je - kakor ga je duhovito označil Joža Glonar - veliko kolo brez osi. 
Kljubtemu pa so ga bralci opazili; njegovo delo so šteli za pristen in samosvoj 
glas v polifoniji slovenske književnosti. Ne samo zaradi silovite dramatike 
(Veleja, Herman Celjski)  in vznemirljivih pripovedi (Naša vas, Samosilnik),  
ampak tudizaradi navdahnjenih verzov. Na Hrvaškem ga je ugledni literarni 
zgodovinar Antun Barac celo postavil ob bok Prešernu, Cankarju in Župančiču.
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Med drugo svetovno vojne se je Novačan lotil Petega evangelija. Jezusovo pot 
je nameraval “upodobiti” v nekaj več kot 400 sonetih. Napisal jih je “samo” 
240. Prvih 20 - spev Tesar Jožef - je posvetil J. V. Stalinu. Katoliški teologi 
sozmajevali z glavami nad blasfemično idejo o dopolnitvi »veselega oznanila«, 
vendar jih je ostroperesni liberalni poet nemudoma potolažil, da ima v mislih 
péti (tj. verzni) evangelij. Neustrašno je ustvarjal naprej: če je v svojih tržaških 
letih divje »sekal« po tistih literatih, ki so onstran “železne zavese” slavili Titov 
režim (Rdeči panteon) , se je pod Južnim križem spremenil v glasnika pomiritve 
med vsemi Slovenci (Oče piše sinu).
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