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MLADINA
Mesečnik za sodobna slovenska kulturna 

vprašanja.
B

»Mladina« izide desetkrat v šolskem letu. — Rokopisov ne vračamo.
Naročnino, reklamacije itd. pošiljajte samo upravi.
Urednika: A f o n z  G s p a n  in V i n k o  Košak .

Odgovorni urednik: S t a n k o  Tomš i č .
Izdaja za Konzorcij »Mladine« v Ljubljani: S t a n k o  Tomš i č .

Za tiskarno »Merkur«: A n d r e j  Sever .
Naslovna stran po načrtu arh. I. S p i n č i č a.

LISTNICA UREDNIŠTVA.

Ob sklepu III. letnika »Mladine« se zahvaljuje
mo vsem sotrudnikom. podpornikom in bralcem za 
kakršnokoli pomoč. Zdi se nam, da smo v tem letniku 
izpregovorili marsikaj poštenega in tehtnega in da 
smo glasno izpovedali, da verujemo v slovensko 
ljudstvo in njegovo življenje ter (la smo do konca 
pripravljeni služiti poštenosti in resnici. Tako smo 
delali doslej in tem načelom ostanemo zvesti tudi v 
bodoče.

Podpora naših sotrudnikov je bila tako izdatna, 
da nismo bili nikoli v zadregi glede gradiva; še celo 
prostor, ki je bil prvotno odmerjen literarnim pri
spevkom, smo morali žrtvovati aktualnim zadevam.

Kreftovo študijo o »Ruskem teatru« bomo nada
ljevali v prihodnjem letniku z novim poglavjem. 
Slovenski gospodarski problemi Janka Travna pa 
bodo v IV. letniku izostali, ker je pisec izstopil iz 
kroga sotrudnikov. V ostalem bo »Mladina« s svojimi 
sotrudniki nadaljevala započeto pot. Zato prosimo vse ■ 
mlade ljudi, ki gredo in mislijo z nami, za nadaljno 
pomoč.

LISTNICA UPRAVE.

> »Mladina«, ki je dosedaj živela samo od svojih 
naročnikov, bo tudi v prihodnjem letu navezana samo 
na enake dohodke. Tudi tej številki smo priložili po
ložnico za vse one, ki še niso plačali naročnine; one 
pa, ki so list že plačali prosimo, da odstopijo položnico 
kakemu znancu, ki bi se prihodnje leto naročil na 
»Mladino«. Saj je v interesu nas vseh,'da se krog 
bralcev razširi.

Naročniki zavedajte se, da je v Vaših rokah 
življenje »Mladine«. Zato prosimo, pomagajte!



M L A D I N A

III. LETNIK

UREDILI:

ŠTEV. 1— 5 BRATKO KREFT,

6— 10 ALFONZ GSPAN IN VINKO KOŠAK.

1926/ 27.

IZDAJA KONZORCIJ „MLADINE“. 

NATISNILA TISKARNA „MERKUR“ V LJUBLJANI.





VSEB INA .

Stran

Pesmi in proza:

Dizma: Epigrami. (Iz galerije na

ših k n jiže vn ik ov )..................  4

Janko 'Glaser: f  Srečko Kosovel . 25

M ed itac ija ................................ 73

Alfonz Gspan: Od veje smo od-

krhnjen l i s t ............................ 4

G r e m .......................................30

K a te d ra la .............................. 74

S p a t i ..........................................198

Miran Jarc: Vrnitev. (Odlomek iz

romana » D e d ič i« ) ............... 201

f  Srečko Kosovel: Kraljevska pe

sem ....................................... 27

Romanca...................................74

Pom lajevanje ......................... 77

M om enti...................................77

Pesem št. X .........................195

Cirkus Kludsky, prostor št. 461 196

Vinko Košak: F ab r ike .................. 23

N e k d a j ...................................75

O če ........................................... 198

Fran Kotnik: Naša vas . . .  . 76

Bratko Kreft: V zakotni ulici . 37, 81

Mirko Kunčič: Brezplodno dnevi

b e ž e ........................................29

Mirko Lipužič: Rudnik . . . .  75

Stanko Mencinger: Gravitacija . . 30

K l i c ........................................77

Ludvik Mrzel: O tro c i................199

Anton Ocvirk: Večer o vernih du

šah ..............................................  3

Žalostna pesem ..................... 29

B a lada ......................................196

Fran Onič: Dež p a d a ................197

Tone Potokar: Nevesta . . . .  28

Potočnice ...............................76

Vladimir Premru: Pesem naših 

d n i ............................................197

Siran

Radivoj Rehar: Čemu vprašuješ,

bledi moj p oe t? .......................  3

Mi vsi drevesa smo in rastemo 27

V n o č i .....................................73

Tone Seliškar: Jazz-band . . . .  194

Oskrunjena pom lad.................. 195

Jifi Wolker—Božidar Borko: Bol

nica .....................................33, 78

Članki :

Franjo Aleš: Slovenija — Sloven

cem ! ......................................... 97

Slovenski gospodarski problemi 149 

Slovenska socialno - politična

v p ra š a n ja .................................225

Ivo Grahor: Zbližanje z Bolgari . 173 

Alfonz Gspan: Uvodne besede, go

vorjene na recitacijskem večeru 

pesmi Srečka Kosovela . . . 169 

J. K.: Nekaj o sodobni vzgoji 64, 109 

Ciril Kočevar: Naša legitimacija . 207 

f  Srečko Kosovel: Kaj je kulturno

g ib a n je .....................................  5

Prešeren..................................... 6

Kulturni pomen Ivana Cankarja 41

S a m o m o r i................................ 68

Razpad družbe in propad umet

nosti ......................................... 145

Vinko Košak: O popularizaciji

u m e tn o s t i ................................ 99

Jakopič in naša nacionalna dolž

nost ......................................... 111

Slovenska univerza v Ljubljani 121 

Jugoslovansko bolgarsko zedi

njenje .....................................172

Bratko Kreft: Uvodne besede . . 1

Predsmrtni dnevnik ruskega 

pesnika Aleksandra Bloka . . 7



Slran Stran

Smrtna r o s a ........................... 51 Alfonz Gspan: Alojzij Gradnik:
Ruski teater . . 88, 12,7, 152, 180 De profundis............................ 118

Joško Kr osel j : Pesem sedanjosti . 31 Dva večera v Mestnem domu . 139
Vlado Martelanc: Panait Is trati, Miran Jarc: Človek in noč . . 229

glasnik B a lkana ....................... 217 Ciril Kočevar: Hamlets,tvo in slo
Lojze Mlinar: Znanstvo v novi Ru venska m la d in a ....................... 158

siji .............................................. 106 Vinko Košak: »Jugoslovenski film« 115
Ludvik Mrzel: Nacionalni problem 175 Predavanje o Kitajski . . . . 168

Ob Srečkovih pesmih . . . . 205 Narodni d o m ............................ 227
Fran Onič: P ro s la v e .................. 42 Bratko Kreft: Miklošičev spome
Vlado Premru: Slovenstvo in naši nik in slovenski umetniki . . 23

kulturni de lavc i.................. 94, , 177 Knjige Kmetijske matice . . 143
Radivoj Rehar: Najnovejša nemška M.: Masaryk in primorski Slovenci 69

d ra m a t ik a ............................47. 86 Ludvik Mrzel: Antievropa . . . 71
Sklepne besede ob tretjem letniku 193 Desetletnica majske deklaracije 228
Janko Traven: Slovenski gospo Anton Ocvirk: Vodnikova družba

darski prob lem i....................... 123 in njene k n j ig e ....................... 70
Lojze Ude: 0 klerikalizmu . . . 211 Kralj O id ipu s ............................ 191
Fran Veber, dr. univ. prof.: So Fran Onič: Tretja etika Antona

krat. (Nadaljevanje.) 15, 57, 131,, 155 

182
Podbevška ................................

Božo Popovič: Vidovičevo »etimo-

116

A. Vikin: Socialna reakcija v Ju kulturno« ali rentabilno podjetje 188
goslaviji ..................................... 101 Alma Sodnik, dr.: Vidmar »De

Fran Zwitter: Dijaška stanovska mortuis nil nisi bene« . . . . 141
o rg a n iza c ija ............................ 13 Ciril Špindler: »Abolicionistom« . 187

Zapiski : Jernej Stante: Poslano.................. 24

Angelo Crkvenik: Recitacijski ve

čer Kosovelovih pesmi . . . 166

Lojze Ude: Učitelj Vinko Mödern- 

dorfer, voditelj mežiških ru

darjev ......................................... 234
Ciril Debevec: Post festum: če se

vrne slovenska igralka domov 112

Kratek razgovor z novim go

136
Platnice :

spodom upravnikom . . . .

Nekaj opazk k mojemu »Razgo Ciril Debevec: Gledališče

voru z novim gospodom uprav v k r i z i .......................  7 štev.

nikom« ..................................... 160 Alfonz Gspan: Opombe . . 9—10 štev.

Ferdo Delak: Avgust Černigoj . . 20 I z j a v a ................................ 9—10 štev.

Reinhardtov! disidenti v Ljub f  Srečko Kosovelove pesmi 4— 5 štev.

ljani ......................................... 233 Listnica uprave . . .  6, 9—10 štev.

Ivo Grahor: Vprašanje o krizi Listnica uredništva . . 6, 9—10 štev.

»naše« srednje šole . . . . 165 P. n. naročnikom, sotrud-

Idejni temelji slovanskega agra- nikom in prijateljem . 1 štev.

230 Slovenski javnosti . . . 2— 3 štev.



MLADINA .
LETO III. - STEV. 9.-10.

!.. -  19261927. _____ ,

Sklepne besede ob tretjem letniku*
Ne v slovo, v pozdrav v novi četrti letnik pišemo te besede.
Z velikimi upi smo prevzeli pred dvemi leti naš list. Odstopili 

so ga nam naši predniki, da dajo mladini, ki si je želela udejstvovanja 
priložnost, da uveljavi svoje nazore, da gradi nova pota, ruši kar je 
gnilo in zastarelo. Bilo nas je malo in še mi si nismo bili edini v 
hotenju. Sčasoma so se nam pridružili novi sotrudniki, nekateri so 
ostali, druge pa je vodilo življenje v drugo smer in ločili smo se, 
lansko leto pa nam je smrt ugrabila voditelja našega gibanja Srečka 
Kosovela.

Rekli smo, da so bili veliki naši upi. V teh kratkih dveh letih 
pa smo uvideli, da je treba trdega dela, močnega hotenja in žive 
vere v nas same in naše hotenje, če hočemo, da ne omagamo in 
propademo. Marsikdaj so bile težke naše misli, marsikdaj se je nas 
že oprijemal obup, danes pa, ko smo premagali vse težkoče, molk 
naše javnosti, velike materieine neprilike, ko nas je vse sotrudnike, 
ki smo ostali, zvezalo naše hotenje in brezobzirna logika življenja v 
krepko celoto, smo močni. Tako nas je dovedlo življenje od indivi
dualnosti do kolektivnosti.

Medtem ko smo ob prevzemu našega lista mislili samo na dvoje: 
na okrepitev slovenstva, na priznanje slovenskega naroda v naši 
državi in svetu, na njegovo pravo osvobojenje in na očiščenje v 
raznih naših kulturnih ustanovah in javnem življenju, stopamo sedaj 
v novo fazo, k pozitivnem ustvarjanju po določenem programu, ki je 
vzrastel iz nas samih.

Povedati pa moramo, da nismo dogmatiki in da nismo fiksirali 
našega programa po točkah in paragrafih, ampak, da se zavedamo, 
da življenja in idej ni možno utesniti v mrtve in ozke rubrike in da 
je naš program živ nazor, ki je vzrastel iz življenja samega.

Živimo v časih propadanja in umiranja vseh vrednost, ki jih je 
gradila zapadna Evropa od velike francoske meščanske revolucije 
sem. Človek, poštenega trdega dela, tirja od svojega kapitalističnega 
nedelavnega delodajalca brezobzirno svoj delež, ki si ga je krvavo 
zaslužil. Toda imperialistična in kapitalistična zapadna Evropa z 
Ameriko in kolonijami, ki je vpregla v svoj voz meščanstvo vsega 
sveta, ubija človeka, zatira delavca, izkorišča male narode, da izvije 
iz njih čim večji profit. Že so se pojavili v Evropi, kakor tudi v 
ostalih kontinentih prvi znaki organiziranega odpora delovnega in

u



zatiranega človeka in narodov. Mi se pridružujemo temu gibanju, 
zakaj kruto občutimo težko pest imperialističnega kapitalizma na 
našem tilniku, ki hoče izrabiti do skrajnosti našega delovnega člo
veka, kakor je tudi razkosal slovensko zemljo iz čisto izkoriščevalnih 
namenov med štiri države.

Zavedamo se, da naš boj ne bo lahak, saj ima vladajoča kasta v 
svoji oblasti vsa sredstva od judeževih srebrnikov, do tankov in 
podmornic — nima pa etične vsebine. Zgodovina pa nas uči, da niti 
denar, niti število, niti gospodarska in socialna zasužnjenost ne 
morejo zadržati naravnega razvoja. Prav zato je vera v naših srcih!

In naj nam še toliko stavljajo ključavnice na usta ali pa skušajo 
prevpiti pošteno besedo, v nas sta življenje in mladost!

V znamenju poštenosti in resnice započenjamo borbo za svobodo 
slehernega delovnega človeka in naroda, zato kličemo vso slovensko 
mlado inteligenco v naš krog.

»Mladina«.

Tone Seliškar:

Jazz-band.
(Pesem o civilizaciji XX. stoletja.)

Ves svet je vzplamtel kakor na ukaz divjega čarodeja v ples, 
ki vre iz zemljé v praoblikah divjega mogotca 
iz neznanega ozvezdja, vihteč svoj bič, udarjajoč in grizoč 
v meso in kri in v trepet razpenjenih teles.

Evropa pleše in Amerika pleše v ognju žarometov gorečih dvoran, 
blestečih v divjih barvah ognjenega pragozda, 
v mavricah diamantnih diademov himno pojoč 
tlečemu mesu, ki gori in se peni kakor vulkan.

Bela žena pleše v vijugah omotičnih strasti in sil, 
ko pošastni demon, preklinjajoč tlečo iskro sebi, — 
svetotajno materinstvo, mlečna prsa kakor prokletstvo gledajoč — 
propadajoče srce, okrepenelo v praznoto pod senco vampirjevih kril.

Beli mož v brezumnih kretnjah kakor v bakanalu pijani faun preko 
pleše in objema telesa čez strupena ledja, [livad
pije oči v svoje srce, ki vrta ko zver v spolovilih žene, 
ljubeče jih z usti in prsti, ko jalovi starci v nemoči naslad.

Evropska vlačuga pleše kakor na orjaški ukaz nevidnega čarodeja 
in Amerika pleše in oba kontinenta v združitvi [globin
jazz-banda — in zamorec v njem z zobmi šklepetajoč 
trepeče v izživetju belih žen in mož, ki drve v pogin.
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Tone Seliškar:

Oskrunjena pomlad.
Iz petega nadstropja sem se zagledal v brezdno 
sivih zidov, ki se je krčilo v temni senci 
navpičnih sten kakor žrelo predpotopne zveri — 
in na dnu sta živela dva divja kostanja.

Bogve, pred kolikimi leti sta bila usajena!

Nad njima žari v majskem solncu nebo 
in ju vabi k sebi in ju kliče in lastavice 
hite v oblakih na vse strani in druge ptice 
pojo in oddaleč slišita krike pomladne ljubezni, 
jetnika v temnici vlažnih zidov.

Odžagali so jima krono, popačili ude, zmečkali naročje 
in zdaj zelenita iz neštetih ran in odsekane roke 
krvavé v nebo.

Pod njima sede otroci in stare žene in jih zebe.

Srečko Kosovel:

Pesem št. X.*
Strup za podgane. Pif!
Pif, Pif, Pif, Kh.
Kh, Kh, Kh.
Podgana umira v podstrešju.
Strihnin.
O moji mladi dnevi 
kakor tiho solnce na podstrešju.
Raz streho čutim dehtenje lip.
Crk, crk, crk, crk
crkni
Človek
Človek
Človek.
Ob 8. uri je predavanje 
o človečanskih idealih.
Listi prinašajo slike 
bolgarskih obešencev.
Ljudje — ?
Citajo in se boje Boga.
Bog pa je na razpoloženju.

* Priobčujemo dve pesmi Srečka Kosovela iz njegove literarne ostaline, ki 
predstavljata zanimivi pesniški tvorbi iz oddelka njegovih »Konstrukcij«: in ki radi 
svojevrstne kompozicije pri urejevanju zbirke nista mogli priti v poštev. Op. ured.



Srečko Kosovel:

Cirkus Kludsky, prostor št. 461.
Cirkus.
Galerija.
Prostor št. 461.
Kolombina 
se slači, se slači.
Vsi gledajo.
Nihče ne vidi, 
da se drži na zobeh.
Dviga se. Že pod šotorom. 
Drzke opazke.
Sramoten smeh.
Zdaj spusti zadnjo tenčico. 
Oni jo gledajo, 
grizejo z očmi 
v njeno mehko telo. 
Ploskajo.
Lepa bedra ima.
Valovite prsi.
Ploskajo 
in zasmehujejo 
njeno trpljenje 
in sramotijo.
Vidite: žival 
ploska človeku.
Človek je žival, 
žival je človek.
Ventil poči.
Levi besnijo.

Anton Ocvirk: Balada.
Dragi je šel mimo hiše.
Nagelj na oknu je vztrepetal.
Zbala sem se: Kaj je že čas?
O! In je hrepenenje vse tiše 
in slajše kot zvezd kristal.

Nagelj krvaveči sredi srca, 
kaj je že čas?
O! In je skrivnost polna pričakovanja 
nemirnih ur, trepetanja.
Molite!
Ženin je s črnimi svati šel skozi vas
— jo — in ne bo ga več med nas.



Vladimir Premru:

Pesem naših dni.
O bratje, že je v zvoniku odbilo polnoč 
in naša nemoč kot kača strupena

se vije v plamenih 
in na slemenih žarijo zublji ognjeni.

Vetrovje — vetrovje — pihaj, 
da zruši v prah se zidovje hiš 
in križ, da na stolpu omahne, 
da roka ga pahne brezbožna, 
nezmožna besede iskrene, v prepad.

In  se je zgodilo sredi noči
v lobanji oči so srepo strmele
in pele so pesem o maski človeka,
ki od veka do veka si išče obličja življenja.

*

0 bratje, kdaj bo dopolnjena ura trpljenja.

Fran Onič:

Dež pada.
Dež pada gost in težak 
ko da skozi obokano rešetko 
svinčen se prah na zemljo vali; 
vse moje misli leže pod tem prahom, 
na moji duši svinec leži.

A jaz bi rad vstal, da bi roke razširil, 
da skozi to mrtvo, negibno sivino 
razpel bi jih v rosni jutranji hlad — 
v tem jutrnem hladu, v tem rosnem škrlatu, 
ko drevo od zelenja težko in košato, 
bi stal tak rad.

A vse je ubito, vse razbito, 
vse daljine zakril je megleni ovoj, 
človek krikne v to bolno tišino 
in odmev le lovi se s samim seboj. . .

Le eno živi še, le eno bedi še 
na dnu te žalostne noči:
Svinec v očeh je, svinec je v duši — 
o da bi ga zmogel pretopiti, 
k njim planit, ki jih krivica duši, 
med rove človeške se duše zariti 
in s svincem žarečim razžgati noči!



Alfonz Gspan: Spatì

Spati in sanjati 
pod črno grudo, 
pod belim snegom . . .  

v  In gledati z zastrtimi očmi
samotna, zapuščena pota, 
ugasle zarje, 
obraze blede 
mrtvih hrepenenj.

Spati in sanjati 
pod toplo zemljo, 
pod belimi zvezdami 
in slišati
tiho, žalostno stopinjo 
nad seboj.

Spati, spati in sanjati 
pod črno težo, 
v teh mrkih, žalostnih 
jesenskih dneh . . .

Vinko Košak:

Oče.
Čutim: nekaj raste v njej,
je njeno in moje
in vendar je tuje med nama.
Novo življenje, 
ki mu je ona mati, 
jaz oče,
ki je vse njeno in moje 
in roža najine ljubezni.
Bojim se, da nekdaj 
ne bo več moje;
velik prepad je med očeti in sinovi.
Skrbim:
dolga je pot,
težka je rast,
najbolj pa skrbim,
da mi bo enkrat tuje
in nerazrešljivo
in vendar mu bom jaz oče,
ona mati.
Takrat bo najina ljubezen v bolečini, 
najvišja.



Ludvik Mrzel:

Otroci* .
Sedimo tukaj in čakamo. Vse je belo: stene, mize, klopi. Tudi 

sestre so bele in dobre, samo mi smo bolni. Ne vemo, kdaj pridemo 
na vrsto.

Nerodno mi je, tako velik” sem že. Zunaj nad vrati je napis, da 
je tukaj samo za otroke do štirinajstega leta. Jaz sem že nekaj čez 
in bojim se, da zdravnik to opazi in me napodi kar tako. Drugim je 
lažje, majčkeni so, prste držijo v ustih ali kričijo, matere so z njimi 
in jih pozibavajo na rokah. Eden sesa. Eden je kakor kakšna živa- 
lica, čisto takšna lica ima, ščetinaste lase in dolge roke —  joj, da vam 
povem: čisto kakor opica je, meni je tako strašno nad njim. Tukaj 
bi bilo treba nekaj ukreniti, človek ne bi smel kar tako mimo. Toda 
jaz sem še zelo mlad, brez moči sem, kvečjemu nad njegov opičji 
obraz bi se lahko sklonil in bi jokal. Na svetu je polno reči, ki jih 
vemo in nas žgejo, izreči jih pa ne moremo. Njega bo peklo celo živ
ljenje, ljudje bodo še raje bili v njegov obraz, mislim, da se bo slabo 
izteklo z njim. Tudi njegova mati je bolna, blatna in trudna, čisto 
kakor vdova je. Od daleč ga je prinesla in morda si na tihem želi, 
da bi umrl. 0, da bi umrl! — Z vsemi so matere, samo jaz sem tako 
dolg, kar sram me je, tiščim se v kot in sem sam.

Moja mati si nad mano ničesar ne želi, čisto vseeno ji je. Še na 
misel ji ne pride, da bi bilo dobro, če bi umrl. Kakor človek je, ki 
pride do roba in vse ugasne v njem, samo diha še in se giblje, kuha, 
pere, pije z očetom in z drugimi in je kakor kamen.

Toliko otrok je, preveč jih je, se mi zdi, nič dobrega ne bo iz 
tega. Sestre jih tehtajo, merijo, popisujejo, prevezujejo. Prostor jim 
je tuj, nič ne marajo teh dobrih, belih žen, strašne reči slutijo, ročice 
stezajo v zrak in kričijo, kričijo. Vsak ima kako hudo nad seboj; v 
drugem, v tretjem letu še niso shodili in spregovorili; napihnjene 
trebuščke imajo, zavite ude, skrivljene hrbtenice; in nihče ne ve, 
kaj se še grenkega skriva v njihovih drobnih srcih. Zaman kričijo, 
svoje groze ne bodo dopovedali nikomur.

Tam sedi mlada, lepa gospa in 'pestuje svoje kodravo dete. Z 
njima je čisto drugače, nič bolno se mi ne zdi dekletce, rdeča lička 
ima, s široko odprtimi očmi gleda po sobi in molči. Gosposki otroci 
so kakor igračke in imajo radi samo majhne, drobne stvari, nič veli
kega ne prenesejo. To bo kak prehladek, mislim.

Sestra popisuje. Vpraša me, ali je kaj jetike v našem rodu.
Ne bodite hudi, sestra, tako velik sem, pa ne vem. Moj stari 

oče je bil postiljon in je živel osemdeset let, stara mati je še zdaj pri 
nas in blazni. Moj oče še nima sivih las, pa že skoraj ni več živ, samo 
pol ga je še pravzaprav — sestra, meni je tako hudo — po vsej desni 
strani je hrom, po rudniških kolonijah prazni greznice in pije. Ne 
vem, ali je kaj jetike ali je ni.

In če imamo veliko otrok? — Joj, zdaj ne vem natančno, sedem 
ali osem nas je. Feliks, najstarejši, je pri vojakih, pa je prišlo pismo,



da so bili manevri, da je nekdo padel s konja in se je ubil in da je 
nekdo avanziral. Nismo razumeli, ali je Feliks padel ali je avanziral, 
tako nerodno je bilo pisano. Potem smo vprašali, kako je, pa še 
nismo dobili odgovora. Sedem ali osem. Sicer pa, Feliks je pre
skrbljen. Sedem, sestra. Deset nas je v podstrešni izbi pravzaprav, 
tesno nam je, hiša je stara in dež teče po nas, iz peči se kadi. Ob 
večerih smo s staro materjo sami. Kadar bo oče umrl, jim bom jaz 
rednik. Jaz moram biti zdrav.

Sestra piše, jaz sedem v svoj kot in čakam, mali kričijo. Človek 
bi se tako rad izpovedal, pa ne more. Preozke so črte v sestrini 
knjigi, premalo je zame prostora, sestra ima vsega čez glavo. Rad 
bi povedal, kako živimo. Oče prazni greznice in šepa za vozom po 
kolonijah, mi živimo kakor v greznici. Čez dan se potikamo okrog, 
tudi lovimo se včasih po tratah, mali mahajo s šibami po zraku in 
sanjajo o konjih in kočijah. Včasih kaj ukrademo — tako rad bi se 
izpovedal, pa si nikomur ne upam, lahko bi žandarji prišli po nas. 
Ne krademo iz hudobije, še iz potrebe ne, pogostem nič ne kuhamo 
in smo vajeni. Toda čisto brez vsega smo, prav nič nimamo pod 
solncem, pa si zaželimo česarkoli in jemljemo stvari, ki so popol
noma brez smisla in haska za nas. Zadnjič smo sneli svetlo, pozla
čeno kljuko pri kapelici, tiščali smo jo nekaj časa v dlani, kakor da 
bi njen gladki soj hoteli vsrkati vase, potem pa smo jo dali nezna
nemu otročaju, ki je jokal mimo nas; najprej smo oklevali, ali naj 
ga nabijemo ali mu damo kljuko, potem pa smo mu jo dali in je 
utihnil. Čez dan se potikamo okoli voglov, zvečer pa na tihem zle- 
zemo domov, posedemo po skrinjah, molčimo in čakamo. Bojimo se 
teme in izbe. Po navadi smo sami, stara mati čepi na robu postelje 
in govori o Feliksu, o vojski in o vodi. Samo Feliksa pomni, nas 
sedem ne pozna, rojeni smo v njeni blaznosti. Vsak večer govori: 
Ali si ti, Jernej? — Ni očeta, pravim, sami smo. Potem je vse tiho, 
otroci v mraku nikoli ne govorimo, takrat vse slutimo, vse vemo, 
polglasno dihamo, z umazanimi nogami se presedamo po skrinjah, 
naši podplati in prsti se odtiskavajo na pokrovih in strah nas je. 
Potem pravi stara mati: Ali sva sama, Jernej? — Nisva sama, pra
vim, vsi smo. In spet je vse tiho. Včasih gredo vojaki mimo in tro
bentajo. Stara mati plane pokonci in ves obraz se ji razsmeji. Tako 
strmi v mrak, posluša, čaka. Vojaki so mimo, trobente utihnejo, ona 
stoji in prisluškuje, prisluškuje, potem sprevidi, da je vse zaman, 
in se zgrabi za pr sa: Jernej, jaz grem v vodo! Otroci gledamo, mol
čimo in nič ne razumemo. Čez dolgo časa vpraša: Kako bo s Fe
liksom, Jernej? — Prav nič ne vemo, kako bo z njim, čisto negotovi 
smo, tako si želimo odgovora.

Tu pa tam, zelo po redkem, je očetu vedro pri srcu in tedaj je 
lepo pri nas. Suho desnico stegne po mizi, smeji se in pravi: Zdaj 
začnemo po novem, streho prekrijemo, peč popravimo, popolnoma 
drugače začnemo. Potem pride sobota in pije. Marsikaj bi bilo treba 
popraviti pri nas.

Mnogo reči imam na srcu, pa ni, da bi sestro nadlegoval. Tu



čakamo, otroci kričijo, odnašajo in prinašajo jih, toliko jih je, da 
menda nikoli ne bo konca.

Nazadnje sem na vrsti. Zdravnik me pogleda in zapiše: deset 
kapljic na dan. Obrnem se k vratom, pa me pokliče nazaj. Tako 
velik si, pravi, petnajst kapljic zate. Domov grem in mislim: v me
dicini je vse tako natančno, od vsake kapljice zavisi.

Miran Jarc:

Vrnitev.
(Odlomek iz romana »Dediči«.)

Začudeno sta se spogledala. Dvojna osuplost ju je za trenotek 
prikovala. Tako je vedno snidenje po dolgem razstanku, ko so se bili 
ljudje ločitvi že privadili in jim je novo zbližanje skoro neprijetno. 
Morda se boje, da bi se ravnovesje ne zmajalo, če ne celo razrušilo. 
Došlec je bil visoke rasti. Njegov suhoten obraz je govoril o trpljenju. 
Iz oči je sijala ostra odločnost, da je bilo težko vzdržati prebadajoče 
poglede. Morda so baš prav te oči povzročile, da je gospodu 
ravnatelju Jamniku, ki je gostu ponudil naslonjač, meščanska roka 
trenotno vztrepetala, dočim so se debele ustnice uslužno smehljale: 
»O, pozdravljen vitez našega nekdanjega prekucuškega reda.«

Sloki vitez Egibij se je trudno vsedel in zadovoljivo preokrenil 
gladek pozdrav:

Da, vitez nekdanjega prekucuštva!« Besedo »nekdanjega« je 
raztegnil počasi povdarljivo. »Zdaj ste se vsi vpristanili. Že štiri 
bivše tovariše sem obiskal: prvi je bančnik, drugi inžener, tretji na
čelnik v ne vem katerem oddelku, četrti si ti, Tone Jamnik, ravna
telj . . .  Častipolna imena!«

Gospod Jamnik sicer ni mogel prikriti sence užaljenja, ki mu je 
šinila po licu osvetljenem od okna na prostrani vrt, vendar je odgo
voril še prijazneje in celo nekam ponižno: »D a . . .  v pristanu smo, 
kakor misliš . . .  povezani, u jeti. . .  Ne po svoji vo lji. . .  tako je dolo
čeno . . .  Ujetniki smo .. .«

» ... odličnih sprejemnic«, je presekal Egidij. Ravnatelj je pre
slišal opazko in se zožil in sladkobno hvalil:

A ti, dragi, si brodil po svetu, po širokem svetu, ti, svetovljanski 
brezdomec. Zadnja postaja je bil Pariz, ne?

Hm . . .  Pariz, Berlin, Praga, Wien . . .  vseeno . . .  Postajice. Samo 
en spomin je svetel, je brezmejen, spomin na one planjave, kjer se 
stikata nebo in zemlja v eno — Rusija! Vse drugo: beg, večen beg.. .  
Toda, kako, da te nobeno moje pismo ni doseglo?«

Ravnatelj je osupnil. Niti odgovoriti ni utegnil. Egidij je že za
vrtal porogljivo: Seveda, deloma razumem: za prevrata je bila vsaka 
vez s tujino nezanesljiva. . .  morda si se tudi bal za svoj ugled. Moja 
pisma so bile prošnje . . .  prošnje za podporo...«

»Vidim, da si še vedno nekdanji sumljivec,« se je otresal 
ravnatelj.



»Še vedno še bolj nezaupljiv«, se je Egidij smehljal, »pravzaprav 
si nas sijajno potegnil. . .  Moral si tako storiti, ker je določeno, kakor 
praviš.«

Spet se je Egidij zasmehljal. In med obema se je razpel strašen 
molk. Iz molčanja je zevalo pričakovanje kot mreža zla in vanjo 
sta se zapletala človeka, ki sta se začela meriti kot nasprotnika.

Ravnatelju je v teh štirih, petih sekundah zablisnila misel: morda 
je brez denarja, zato kolobari tako ovinkoma. . .  Kaj neki name
rava . . .

Egidij je v teh štirih, petih sekundah premeril: ta je sedaj njen 
mož. Njen . . .  Bog ve, ali je resnica ...«

Ravnatelj je opazil vztrepet. Opogumil se je: »Dragi, saj si ves 
utrujen od potovanja. Morda bi večerjal pri nas. Odloži prtljago in 
ostani nocoj t u . . .  Kaj bi se obotavljal. . .  pri večerji se pogovorimo. 
Seznanim te z mojo ženo. Povedal mi boš, če imam okus, ha! No, 
Eg id ij...«

Egidij je povesil pogled pred tolstim licem, ki se je zadovoljno 
smehljalo. . .

Egidij se ni mogel obvladati. Kriknilo je iz njega kot iz žarečega 
žrela:

»Ne smej se tako. . .  tako debelo, tako zoperno . . .  Poznam ta 
smeh. Smeh vseh vaših hiš in palač, vaših prijateljev in uslužben
cev . . .  vse do poslednjega sluge!«

»Ampak, Egidij, kaj si obnorel!« se je ravnatelj prestrašil.
Egidij je obmolknil. Obšla ga je neprijetna zavest, da se utegne 

celo osmešiti. Istočasno je zakipelo v njem blazno sovraštvo do tega 
gladkega človeka, ki mu je lagal, ki se je samemu sebi izneveril 
in ki mu je oskrunil najtišji sen njegove skrite mladosti. Hotel je, 
da bi se ta človek razvnel, da bi se iskra razpalila v dvoboj, toda 
kako ga je presenetilo, ko mu je ravnatelj položil roko na ramo in ga 
nagovoril neverjetno sočutno: »Čemu to? Čemu? Kakor, da sva si res 
tako daleč drug od drugega? Pa je vendar med nama tako majhna 
razlika. Takorekoč teoretična razlika. Dočim se ljudje tvoje vrste 
obupno protivijo dejstvom in se bore na življenje in smrt, se mi spri
jaznimo z resničnostjo in se smehljajmo. Konec nas vseh bo isti. Toda, 
ali ni bolj modro, če se vse življenje brezčutno — vdano smehljaš, 
kakor pa blazno divje boriš, ko boš prav tako moral pod svoj račun 
potegniti črto in saldirati veliko ničlo kakor m i...«  Egidij je široko 
zastrmel.

»Ne čudi se«, je šepetal ravnatelj. »Kako malo me poznaš, kako 
malo poznaš nas vse, proti katerim se hočeš boriti. Da bi vedel vse to, 
kar vidim jaz, bi me morda prosil odpuščanja. Da bi moral šteti ure, 
ko preži nate korak iztirjevalca, pismo iz sodišča, krik upnika, kletev 
delavca . . .  O, ti težki zastori, ta slogovita oprema, te izbrane dragotine
— nikar te naj ne motijo. Pusti nam te pogrebne okraske. Videl sem 
vstajo: ogromna množica, zaripli, zli obrazi, razbrzdane kretnje, zlo- 
strastni k r ik i. . .  Čemu? Krinka! Laž o enakosti in pravici. Vsakdo 
živi tako kakor si je mogel ustvariti življenje po svojih močeh. Vsakdo 
je prevaran in je ujetnik .. .«



»Kadiš?« je po kratkem premolku ponudil ravnatelj Egidiju, ki 
je cigareto odklonil.

»Če misliš, da sem zarotnik iz dram in romanov, se motiš« je 
vzkliknil in se ni upal pogledati ravnatelju v obraz. »Nisem metalec 
bomb, ki bi se skrival po mansardah. Samo misel je, ki se vzpenja 
iz mene, da bi jo zavihtel ko kačo na vas vse. . .

»Govori, govori,« je mirno dejal ravnatelj, ko je Egidij nena
doma umolknil. Egidija je ta hladnokrvnost še bolj zapekla.

»Na vas vse!«, je kriknil, »na tvoje druge, ki hočejo kupovati tudi 
duhovne vrednote, ki osvajajo duše in trgujejo s kulturo, na vas vse, 
ki ste gledališča pretvorili v varijeteje, umetnost v pornografijo, 
glasbo v jazz. Nimate svoje kulture, ker je sploh niste zmožni ustva
riti, predobro čutite, da ste popolni nič, zato pa svojo praznoto ogri
njate z raztrganimi haljami one kulture, ki so jo ustvarili sveti ljudje 
pred vami.«

Egidij je obstal kakor da se je prebudil. Polastila se ga je 
strašna zavest, da ne more več naprej. Čemu neki govorim vse to. 
ga je prešinilo. Povzdignjenosti, ki ga je zanašala, se je sramoval. 
Lok, ki ga je bil napel, se je ošibil. Ves prepaden se je ozrl v ravna
telja, ki ga je meril z neverjetnim ravnodušjem.

»No, — Egidij, in čemu vse to. Sem li jaz tisti mogočni uniče
valec celotne kulture. Ali kdo? Povej mi im e. . .  Do danes nisem 
vedel, da sem tak mogotec, ki imam moč zajezevati življenje. . .  
Govori, Egidij, samo, prosim te, bodi bolj stvaren in mirnejši.. .«

Ta prijateljska stvarilnost je Egidija docela izravnovesila. Čutil 
je, da mora zbrati skrajne sile, da vsaj navidez obdrži svojo obliko. 
Toda, mar ni izčrpal ves svoj gnev v besedah, ki niso prepričale, 
ki so se njemu samenu zdele smešne. Kaj se ni razviharjal kakor 
govornik pred tisočglavo množico? A bitje pred njim se je samo smeh
ljalo, sočutno in milostno. Kako naj sploh upraviči svoj napad? Kje je 
še višek, ko je že preskočil svoj najbolestnejši spon? Ali ni morda 
vendar najodurnejša sebičnost zavisti in ljubosumja narekovala nje
govo sveto jezo. Ali ni bil samo zvijajoča se kretnja, ki ni zmožna 
borbe za obstoj? Kaj niso vse te vrtinčaste obtožbe samo sopara, ki 
se kadi iz nezdrave zavrelice?

Tedaj ga je ravnatelj resno pogledal v obraz in ga vprašal: »Kaj 
tedaj hočeš? Govoriš, očitaš, obtožuješ, sodiš. . .  Nevarno početje! Ali 
si dovolj čist, da sodiš? Povej tedaj, kaj hočeš od mene?! Čisto oseb
no in brez ovinkov in odgovori tako kot si stojiva tu nasproti.. .«

Tišina. Gledala sta se drug drugega, a nikdo se ni upal začeti z 
besedo. Kljub navidezni mirnosti se je ravnatelj bal. Kaj hoče Egidij, 
ali je blazen, ali je morda vse skupaj neslana, glupa igra?

Egidij je sedel kot poražen. Čutil je svojo slabost. Videl se je 
do skrajnosti smešnega. Podoben se je zdel učenčku, ki ga je učitelj 
zasledil pri prepovedanem početju. Toda topo je čakal, zaupajoč v 
prihodnje sekunde, ki ga utegnejo rešiti iz te sanjske komedije.

Nenadoma je vzkliknil: »Jamnik, prosim te, kako je tvoji ženi 
ime? ...«

Ravnatelj ga je začuden pogledal.



»Ali je Asta?« je Egidij vnovič vprašal ves bled v obraz, s stis
njenemu ustni. Sekunde so se mu zdele večnost.

»Asta. Jo mar poznaš.. .«  je odvrnil ravnatelj z oddihom.

»Tedaj je res ...«  je zamrmral Egidij in potne srage so se mu 
pojavile na čelu. Prijel je za žep, kjer je imel skrit nabit samokres. 
»Tedaj je vendarle res«, ga je križema prešinjalo in že se je roka 
bližala žepu. Vsega tega pa ravnatelj ni opazil, temveč je, kakor 
da ni nič, pravil: »Asta je edina ženska, ki me je rešila. Ti ne veš, 
v kaka stran pota me je zanašalo življenje. Morda bi res zablodil med 
tiste zločinske družbe, ki si jim zaklical prokletstvo. Ona me je 
rešila. . .  Toda, moral bi ti mnogo govoriti. . .  Pa kaj, jo morda 
poznaš . . .  Pojdiva k njej na vrt

»Ne, pusti me, da odidem.. .«  se je Egidij branil.

»Pojdiva vendar, umiri se. Tvoji živci so iz reda, to je vse. In 
pa ta tvoja večna romanja so te napravila takega.. .«  Egidij ni raz
umel. Ves je bil osredotočen v predstavo: Cesta. Čudna bojazen mu 
je zvezala noge. Ni se ganil. »Ne, ne grem ...«

Toda vendar je nemo sledil ravnatelju, ki ga je čez vežo od
vedel na verando, odkoder se je videlo na vrt v solncu. Pri pletilni 
mizici je sedela mlada gospa s pletivom v roki. Okrenjena je bila tako, 
da ni mogla videti došlecev. Poleg nje se je igral trileten deček. 
Egidiju se je skalil pogled. Videl je samo njo in čutil je, da je ves 
neskončna rdeča rana, ki ne bo nehala nikoli krvaveti. Istočasno se 
je dvignil v njem val besne zavisti. Roka se je še tesneje pritisnila k 
župu, že je poskušala otipati samokres.

Tedaj pa je mali deček nenadoma stekel za belo mačico, ki se je 
igrala okrog njega in je zašel na stopnjice na verando.

»Ata, ata« je zaklical ves svež in kazal na bežečo mačko. V istem 
trenutku pa je že zagledal Egidija in v zadregi povesil pogled.

Ravnatelj je fantiča poklical in ga privedel pred gosta. Deček 
je plašno zrl tujcu v oči in se privijal k očetu, ki je Egidiju predstavil 
svojega sina Vladka.

Tedaj je skozi priprta sobna vrata pristopical velik rjav pes. 
Deček je ves vzradoščen zaploskal in stekel k živali, vzklikajoč 
zvonko-mehko: »Ta . . .  t a . . .  ta .. .«

»Vidiš, Vladko«, je spregovoril oče, »to je pa naš stric. . .  no, 
pozdravi strica in daj roko...«

Vladko se je plašno okrenil vstran in se skril za očeta. Na mizici 
je ležalo jabolko in že so se ročice stegnile po sadežu. »Am, am, am« 
je bil izraz tega veselja. Egidij se je zamišljen oziral po dečku. Veno
mer je opiral oči v to plavolaso glavico in se spet zagledal pred se 
v nedoločeno daljo. Na vrtu so se pestrila sadna drevesa v bujnem 
razcvitu. V čudno soglasje se je prelivala ta okolica: vrt, veranda, 
pes, mucek in to dete. Vse v beli sončavi. Vse polno življenja in 
radosti.

Ali bo mogel temu rastočemu malemu zemljanu storiti kaj zlega, 
ali bi ga smel iztrgati iz luči in ljubezni in ga pahniti v temo? Ali bi 
mu smel uničiti — očeta? Ko se je ozrl v ravnatelja se je zdrznil:
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ta človek, ki se mu je še komaj malo prej zdel ogaben izkoriščevalec, 
je bil zdaj ves veder in resnično dober.

To dete — kaj je storilo zlega, ko je pelo v sončno radost z vsem 
svojim bitjem in ki je gledalo v svojem očetu najvišjega zaščitnika in 
varuha. . .

Egidij je gledal nem in sklonjen sam nad seboj. Tedaj mu je 
pogled obvisel na gospe Asti, ki je vstala in počasi šla proti verandi.

Asta — žena, m ati. . .  Streslo je Egidija ali ko je spet opazil malega 
Vladka, ga je obšel prej neznan mir odpovedi.

Nenadoma se mu je izvil vzklik: »Asta...«
Ravnatelj se je zdrznil.
Egidij se je samo njemu priklonil in naglo odšel. Toda ravna

telju se je zazdelo, da sta se njen in njegov pogled srečala in obstala . . .
Ko je tujec odhajal čez vrt, je bil videti sključen. Koraki so se 

obotavljali, kretnje so bile mrzlične. . .  kot da se spodmikajo tla pod 
nogami.

Toda, ko se je približal ravnatelj svoji ženi, ki je pravkar sto
pila, se je tudi njemu korak zmedel in prevzela ga je mučna tegoba, 
ki ji ni vedel vzroka . . .

Ludvik Mrzel:

Ob Srečkovih Pesmih.
Danes je moja težka ura: 
eno srce sem pokopal, 
drugega še nimam.

Jifi Wolker.

Menda se dandanes godi vsem lirikom sveta, kakor se že od 
nekdaj godi slovenskim: od svojega srca povedo nekaj najtišjih, naj
bolj dobrih besed in umrejo mladi, premladi. Živimo hrupen, epičen, 
katastrofalen čas — kakor je zapisal nekdo v nekrologu Sergeju Jese- 
ninu — prehrupen za nežno, intimno, globoko v sebi rojeno lirično 
pesem. To je čas, ko se je med smrtjo starega in rojstvom novega, 
še komaj spočetega in slutenega prelomil svet. Mi — človek našega 
razdvojenega veka — smo umrli in še nismo rojeni; umrli smo s 
starim, mrtvim družabnim redom in bogom in se v novem še nismo 
rodili. Kakor ono izmed Dreves v dolini smo, izkoreninjeni rastemo 
z viharjem do nebes, med nebom in zemljo visimo nad prepadom, 
veliki in majhni smo od groze in samotni, kakor je vsakdo ob smrtni 
uri samoten. Še Wolkerju je bila težka ura in Wolker je jasno videl 
in čutil čas pred seboj. Marsikdo je tako brezupno šibak kakor Je- 
senin, ki ga je utrgalo od njegovih škrjančkov in mužikov, od stare, 
polpretekle Rusije, ki je taval vse križem po daljnjih cestah in je 
nazadnje izkrvavel med vagabundi v predmestnih beznicah; do mesta 
iz katerega žari novo življenje, ni mogel. Malokdo zraste do tiste vere 
in miru, do tiste udane, neutrudne ljubezni do vseh ljudi, do katere 
je zrastel Wolker, ki se je dober kakor Kristus vsega razdal množi
cam in se je sredi med njimi bojeval in umiral za novo obliko sveta.



Srečko je rastel kakor Wolker; da bi dorastel, mu ni bilo dano. 
In  tako so njegove Pesmi, ki nam jih je uredil Gspan, kar je bil on 
sam: osnutek mladega, v vseljubezen in borbo stremečega, zgodaj 
pred zenitom ugaslega življenja. Niso ves njegov obraz; bil je z vsem 
svetom sprt in s samim seboj: lirik v njem se ni še v eno ubral z 
revolucionarnim essayistom in propagatorjem — iz te razpoke cur
ljajo zlasti one kaplje krvi, ki te žgejo iz njegovih poslednjih sone
tov; po prvi knjigi h o č e m o  S r e č k a  v s e g a ,  oba. Morda bi 
katera teh pesmi iz antologije lahko izostala. Vendar je knjiga verna 
podoba pesnika in njegovega razvoja in onstran verzov toplo slutiš 
človeka in borca.

Najprej spregovori iz stila in občutij še Cankar tu in tam, par- 
krat krene Srečko iz sebe za Bezručem. Potem raste sam: tiha, ža
lostna ljubezen do vsega, do življenja in solnca, do vetrov in borov, 
do Krasa in množice, do matere in neznanega bolnega brata. To je 
ljubezen človeka, ki mu »je ugasnil edini, poslednji sijaj«, ki mu je 
razdejan njegov oltar in je svet pred njim »v večnost razprostrt« (Mati 
čaka, Soneti). Ta ljubezen gori iz slutnje, iz bojazni pred smrtjo in 
je sorodna oni človečanski ljubezni, ki s podzavestnim pričakovanjem 
poslednjega strašnega srečanja pred ustvaritvijo novega sveta tli v 
vseh ljudeh; ta ljubezen je ob starem razumskem pozitivizmu novi 
p o z i t i v i z e m  s r c a ,  ki se v njem iz razpale, ostarele družbe 
zdravi, otroško sveži elementi človeštva rešujejo čez prepad; kakor 
pri Wolker ju bi se v Srečku rada sprostila v absolutno, vse obsegu- 
jočo in ponekod se vzpne blizu do te absolutnosti. Silna volja, želja 
po življenju in slutnja smrti, zavest nemoči se prelivata v pekoči dis
harmoniji; pesmi, polne življenjskega razmaha in poleta, končujejo 
z refrenom:

in duše, vse grenke, o smrti prepevajo,
v meni pa gasnejo zadnje moči.

Na robu vsega se strahotno samoten — samotnosti so tako polni 
vsi ti mladi verzi, dobre in žalostne v Romanci, žalostne in veličastne 
v vrsticah Rad bi povedal — zastrmi v onostranstvo. Potem se zave, 
zazre se resničnosti sveta v obraz in gleda v silnih predsmrt
nih vizijah: Večer pred zimo, Opolnoči, Psalm, Novoletni sonet, V ka
varni, Ecce homo — razen Podob iz sanj ni še nihče v slovenski lite
raturi izkričal tako strašno doživljenih besed, nihče še ni tako s srčno 
krvjo občutil svojih dni. To ni več videnje onostranstva, to je videnje 
strahote tega sveta. Nekdo, ki bo jutri umrl, gleda svet, ki se ruši z 
njim, in ga še ob tej poslednji uri ljubi. V teh pesmih je višek Sreč
kove stvariteljske sile. — In kakor da ne veruje slutnji, se je na 
svoj veliki dan pripravil na novo pot: hotel je v sebi zmagati razdor 
misli in srca, razdor, ki je svoj čas zaradi njega moral pisati Ekstazi 
smrti komentar. Odtod so soneti z razredno proletarsko tendenco, ki 
sta se v njih prvikrat — malo šibko in nerodno še sredi skelečega 
preloma — sešla oba Srečka. Morda so ti soneti literarno manj vredni 
od mnogočesa, kar je napisal prej, morda zveni primitivna razredna 
mržnja, ki je v njih, malo tuje izmed drugih pesmi. Toda nekdo, ki



je hotel biti bojevnik, je moral iti skozi ogenj te mržnje; samo skozi 
ogenj te mržnje se človek privojuje do popolne whitmanske, wolker- 
ske vseljubezni, ki je predpodoba novega sveta. Ti soneti so nam dra
goceno sporočilo, kod je hodil Srečko svoje zadnje dni, kam je bil 
namenjen.

Takšnega nam Pesmi kažejo Srečka.
Ta knjiga je majhno, pa goreče znamenje naše zveze z njim. Na

loženo nam je, da iz osnutka živimo in rastemo dalje.

Ciril Kočevar:

Naša legitimacija.
Vedno bolj dozoreva v nas spoznanje, da živimo v dobi velikega 

preloma. Vsak dan bolj se odmiče od nas svet mišljenj in čustvovanj, 
v katerih je živela dolga vrsta generacij naših prednikov in vedno 
bolj se nam približuje doba, ki je povsem različna od prve, doba, 
kateri še nihče ne pozna niti osnovnih linij, kaj šele vsega bistva. 
Ne vemo še, ali prinese ta doba svetu nove krivice, nova zatiranja in 
nove grozote ali pa prinese novo resnico in pravico, novo svobodo, 
ali nam prinese bratstvo in enakost ljudi — vse je negotovo, razen 
enega: da ni bila razpoka v času še nikdar večja, kakor je sedaj in 
da se moramo zato pripraviti na prihod novega veka. Analogija z 
zgodovino tu ni na mestu. Žila življenja bije danes hitreje, kakor 
kdaj poprej, človek danes hitreje ustvarja in hitreje uničuje, kakor 
pred desetletji.

Ni vseeno, kako dela, misli in čustvuje danes posameznik, še manj 
ni vseeno, kako misli danes družba, najmanj pa ni vseeno, kako si 
predstavlja danes svoje pravice in dolžnosti mladina.

Ta generacija, ki dozoreva sedaj, tej generaciji je dano, da izbira: 
ali hoče biti zadnja v svetu, ki se nam odmiče izpod nog in ki z njo 
izumre ali pa hoče postati prva v svetu novih pokoljenj.

Zgodovine ne ustvarja zgodovinar, zgodovino dela človeštvo. Slep 
in gluh je, kdor ne ve in ne sluti, da je človeštvo danes na razpotju. 
Krenilo bo tja, kamor bo hotelo samo — ali v svet svobode, ali pa 
v svet ječe in okovov.

Ni obsojanje, temveč le mirna ugotovitev resnice, če trdim, da se 
slovenska mladina po svoji ogromni večini resnega trenotka, ki ga 
doživlja, ne zaveda. Velik trenotek je našel majhen rod, bi dejal 
Goethe. Slovenska mladina je danes v čudnem in zanjo zelo nečast
nem položaju. Dve funkciji mora vedno mladina izpolnjevati: prva, 
aktivna njena funkcija je ta, da je vedno prvoboriteljica osnovnih 
idej človečanstva, prvoboriteljica novih misli, prvoboriteljica za pra
vico in svobodo, ta funkcija zahteva od mladine, da je vedno na 
prednjih barikadah svobodnega duha, da je prva v boju za demo
kracijo, v boju za resnico. Te funkcije slovenska mladina danes ne 
izpolnjuje. Izpolnjuje le drugo, pasivno funkcijo, namreč to, da avto
matično stopa na mesta, s katerih se odmikajo stari.



Danes pomeni mladina le naraščaj za razna strankarska, poli
tična in podobna »kulturnobojna« društva, danes pomeni mladina le 
skupino aspirantov na razne službe. Slovenska mladina je prenehala 
biti nositeljica novega življenja v sterilnosti družabnega reda. Mla
dina ni več avantgarda družbe in naroda.

Mnogo jih je, ki se teh dejstev zavedajo. Tudi med mladino. Na 
slovenski univerzi se je pojavil sedaj nov pokret, ki stremi za tem, 
da se mladina iztrga iz zločinskega objema nesvobodoljubja in na
rodnega odpadništva, pokret, ki hoče doseči, da se bo slovenska 
mladina zopet zavedala svoje naloge in sama sebe. Da bo nastopila 
zopet kot neizprosen kritik in sodnik žalostnih razmer v domovini 
in v tujini, da bo pričela preganjati nališpano laž, pocukrano krivico, 
da bo ostala kot prava bojevnica za svobodo človeka.

V mislih imam gibanje neodvisnih akademikov na univerzi. Že 
ob svojem rojstvu je to gibanje spoznalo, s čim vse se bo moralo 
boriti. Toliko laži, natolcevanj, intrig in celo dejanskega nasilja menda 
ni na tleh slovenske univerze doletelo še nobenega drugega gibanja. 
Najhujši in najbolj kritičen pa je bil očitek brezidejnosti in brezprogra- 
matičnosti. »Kje je vaša legitimacija, kdo ste, kaj hočete? Skupina 
malkontentov ste in nič več!« To so nam govorili v obraz. Danes pa 
se je izkazalo jasno, da ima gibanje neodvisnih na slovenski univerzi 
eksistenčno pravico, da še celo več: če bi tega gibanja ne bilo, bi se 
moralo takoj zopet osnovati.

Letos so bile izvršene prve priprave za formalno organizacijo 
neodvisnih akademikov. V naslednjih vrstah bom skušal podati svoj 
predlog za načrt idejne legitimacije gibanja neodvisnih akademikov. 
Ni to kak program, temveč le kratek obris onih glavnih predpogojev, 
ki jih mora izpolniti vsakdo, kdor hoče biti v vrstah neodvisnih aka
demikov.

Ta obris bi se dal popolnoma točno povedati z velikim geslom 
francoske revolucije: S v o b o d a ,  E n a k o s t ,  B r a t s t v o !

Vse, kar človek zahteva, kar globoko in nujno zahteva, vse, kar 
je človeka vredno in dostojno, vse to je obseženo v teh treh besedah.

S v o b o d a  — svoboda človeka predvsem, to je najvišji cilj 
človeštva, je najpreciznejša definicija izkristaliziranega hotenja vsa
kogar. Če kdo, potem je gotovo gibanje neodvisne akademske mladine 
poklicano, da zopet uveljavi načelo svobode v vsem njenem pomenu 
pri vsakem in zadnjem slovenskem človeku. Zavest, da si človek, da 
sovražiš nasilje, da spoštuješ svojega sočloveka, da ceniš stremljenje 
za svobodnim udejstvovanjem vsakogar, ta zavest ti daje šele pravico, 
da si tudi ti deležen vsega, kar ti more dati svoboda. Dejal sem, da 
mora svodoljuben človek sovražiti nasilje. Zato se mora boriti proti 
vsem oblikam, v katerih se nasilje skriva. Borba svobodoljubne mla
dine mora biti danes v prvi vrsti naperjena proti mednarodnemu 
fašizmu, pa naj ima ta pri posamejnih narodih še take krinke nacio
nalizma na obrazu — v bistvu je fašizem vedno stremljenje gotovih 
klik, da odvzamejo večini človeštva zadnji košček državljanske svo
bode, ki so mu jo še pustile vladajoče kaste. Svobodoljubna mladina 
mora biti tako proti odkriti diktaturi fašizma, kakor tudi proti pri-



kriti diktaturi meščanstva, plutokracije, plemenitaštva, dvorskih klik 
in privilegiranih razredov sploh. Nikdar ne sme verjeti svobodoljubna 
mladina, da so nekateri rojeni s stremeni na nogah, da jahajo na 
drugih, ki so baje rojeni s sedlom na hrbtih (Lincoln).

Svoboda posameznika, svoboda tlačenih razredov in stanov pa 
tudi s v o b o d a  v s e h  n a r o d o v ,  to mora biti vodilno načelo 
svobodoljubne mladine. Verjeti moramo v zmagovitost ideje s a m o 
o d l o č b e  n a r o d o v ,  načela, ki je zmagal nad papirnatim »več
nim« mirom v Brest - Litovsku, ki pa bo tudi zmagal nad versajsko 
pogodbo in rapalskim paktom. Simpatije svobodoljubne mladine 
morajo veljati vsem tlačenim narodom, ki se bore za svojo svobodo, 
morajo veljati vsem tlačenim razredom, ki se bore proti izkoriščanju, 
svobodoljubna mladina se mora izpostaviti za vsakogar, ki mu družba 
krivično krati osebno in državljansko svobodo.

Svobodoljubna mladina mora dvigniti svoj ščit in kopje v obrambo 
s v o b o d n e  m i s l i ,  d u h a  i n  b e s e d e ,  v obrambo svobodnega 
tiska, svobodnega mnenja in naziranja. Mladina ne sme samo gojiti, 
temveč se mora boriti za nacionalno, versko, politično toleranco. 
Boriti se mora proti vsemu, kar ogroža osnovne temelje človeške 
svobode. Kakor načelo svobode, tako nam mora biti sveto tudi načelo 
e n a k o s t i .  »Po čem se loči stopinja sužnja od stopinje bramana?« 
vprašuje indijska modrost. Res je, narava ni dala vsem ljudem in 
vsem narodom istih zmožnosti, dala jim je različne, toda e n a k o 
v r e d n e .  Nimaš nobene lastnosti, ki bi te dvignila nad tvojim so
človekom. Tvoj narod ni velik, je pa enakovreden v družbi drugih 
narodov. Tvoj stan, tvoj razred je sicer zaničevan, je tlačen, je pa 
enakovreden drugim stanovom. Bodi sin bogataša ali poljskega dni
narja, enak si mi, vreden si ravno toliko kot jaz. Mož in žena — 
vredna sta istega priznanja in enakega spoštovanja.

Dolžnost mladine je, da se bori proti vsemu, kar ogroža enakost 
ljudi, razredov in narodov. Borba naj velja vsem privilegijem, vsem 
socialnim in stanovskim razlikam. Vsako delo je enakovredno! Vsaka 
funkcija, ki jo delaven človek zavzema v družabnem ustroju, je 
enakovredna! Nižja in vsega preziranja vredna je le ona funkcija, 
ki si jo je kdo zgradil s tem, da je kršil princip enakosti. Moderen 
človek mora iti s prezirom mimo vseh naslovov, odlikovanj, pred
nosti, mimo vseh družabnih razlik! Ne pripogibaj kolena pred ni
komur, dvigni kvišku glavo in izboči svoja prsa, potem si človek 
vreden vse enakosti, ki je od nekdaj globoko zapisana v zavesti 
vsakogar. Tvoje globoko zaničevanje naj velja vsem radovoljnim 
hlapcem, sužnjem, prilizovalcem, stremuhom, birokratom in ljudem, 
ki se zde samim sebi za vzvišene nad ostalimi. Zavest najbolj izve
dene in najskrajnejše enakosti naj prodre v miselnost vsakega mla
dega borca za svobodo, enakost in bratstvo.

Kakor morata biti načeli svobode in enakosti izraženi v volji 
in hotenju mladega človeka, tako mora biti načelo b r a t s t v a  glo
boko vsidrano v njegovem čustvovanju. Ni ga drugega plemstva na 
svetu, kakor je plemstvo bratske zavesti. Neizprosen imperativ 
zahteva od mladine, da je vedno prva v borbi za bratstvo vseh



ljudi in vseh narodov. V vsej zgodovini in v vsej sedanjosti se je 
načelo bratstva najbolj kršilo in se še krši najbolj. Sramotno soci
alno izkoriščanje, ki so ga deležne skoro vse socialne plasti razen 
gornjih redkih tisočev, govori vsak dan o brezprimernem in zločin
skem kršenju bratstva ljudi. Imperializem, militarizem, nacionalni in 
verski šovinizem, politična preganjanja, kupčije z dušami, zlasti z 
dušami mladih ljudi, pričajo kako globoko je pogaženo danes 
sveto načelo bratstva. Svetovna vojna je bila ostuden zločin nad 
bratstvom vseh narodov, versajska pogodba je ta zločin sankcio
nirala, rapalski pakt je poteptal v prah pripravljenost slovenskega 
naroda, da postane tudi on član, pa čeprav najmanjši, v vesoljnem 
bratstvu narodov.

Krivica triumfira danes nad pravico, etatizem — češčenje države
— in nacionalni šovinizem nad narodno zavestjo, ki ji mora biti 
vodilno geslo: »Ljubi svoje in spoštuj tuje!« Atribut nekaterih ljudi 
je danes izkoriščevalec, vseh ostalih pa izkoriščanec. Atribut neka
terih narodov je danes zmagovalec, drugih premaganec. In atribut 
slovenskega naroda je danes premaganec. Naj bi se svetovna vojna 
končala tako ali tako, slovenski narod bi bil vedno premaganec, to 
prav zato, ker se načelo bratstva vseh narodov krši na vnebovpijoč 
način. Nad nobenim drugim evropskim narodom ni bil izvršen večji 
zločin s strani drugih narodov.

Če kdo, potem more gotovo slovenski narod pričakovati rešitve 
le od popolnega uveljavljenja velikih načel — Svobode, Enakosti, 
Bratstva. Slovenska mladina se mora za ta načela boriti radi same 
sebe, radi svojega naroda, radi tega, ker je izključno vsa iz vrst 
zatiranih razredov.

To je naša borba, to je borba proti nesvobodi, neenakosti in 
nebratstvu narodov, razredov in posameznikov. To je borba proti 
narodnemu zatiranju, je borba proti nadvladi meščanstva in pluto
kracije nad kmečkim in delavskim ljudstvom, je borba proti omeje
vanju osebne svobode, svobode misli, besede in dejanja.

To je naša legitimacija, je legitimacija vse neodvisne slovenske 
mladine.

Komur niso načela Svobode, Enakopravnosti, Bratstva le fraza, 
temveč mu je globoko, doživljeno spoznanje, le za tega je prostor 
med nami, le za tega je prostor v vrstah neodvisne slovenske mladine.

Ta načela so zmagovita. Naj jih zatirajo, naj jih taje, naj jih 
smešijo, načela francoske revolucije zmagujejo in pokret, ki se bo 
zanje boril, ta pokret bo zmagovit.

Napisal sem te vrstice v prevdarek vsem onim, ki še vedno 
trdijo, da za gibanje neodvisnih ni mesta v slovenski mladini. Moja 
izvajanja gotovo niso oficijelen program vsega pokreta neodvisnih, 
toda prepričan sem, da pomenijo minimum prepričanja vsakogar, 
ki se v tem gibanju udejstvuje. Vem, še druge so naloge neodvisne 
mladine, še druge ideje so, ki si jih to gibanje more osvojiti, to pa, 
kar trdim s tem člankom, to mora biti globoko vtisnjeno v mišljenju 
in čustvovanju vse neodvisne mladine, če noče ona biti le pasiven 
gledalec v času, ko prihaja nova epoha človeške zgodovine.
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Lojze Ude:

O klerikalizmu.
(V III. p o g 1 a v j e iz  r a z p r a v e  » K u l t u r n i  bo j ! « )

Kljub temu, da sem dosedaj razpravljal bolj o tem, kje v posa
meznem človeku in v družbi nam je treba iskati krščanstva in katoli- 
čanstva in kako važna je ločitev med krščanstvom na eni in kato- 
ličanstvom, protestantstvom in pravoslavjem na drugi strani, kaj vsem 
kristjanom more in mora biti nujno skupno, kaj pa ne, kakor pa da 
bi presojal življenjsko važnost krščanstva, hočem takoj preiti k 
odgovarjanju na vprašanje, kaj je klerikalizem. 0 klerikalni nevar
nosti se namreč danes pri nas največ govori.

Katoliška cerkev je organizacija, smo rekli. Vsaka organizacija 
pa ima svoje organe po katerih se udejstvuje in ki jo zastopajo. Ti 
organi, nekaki uradniki, so tukaj hijerarhija, kleriki, duhovniki. Ostali 
pripadniki katoliške cerkve so lajiki. Glavna, od cerkve predpisana 
naloga klerika je narekovana po ideji posredovanja med Bogom in 
ljudmi. Koliko je ta ideja utemeljena v dejstvu k slabemu nagnjenega 
(s tem še ni rečeno, da človek mora biti slab), z borbo za vsakdanji 
kruh zaposlenega človeka ter kakšen smisel ima večkratno shajanje 
k skupni molitvi, o tem v tej zvezi govoriti ni moj namen. Je pa 
čisto mogoča definicija klerikalizma s formalnega vidika, čeprav bi 
nasprotniki smatrali to za norčevanje. S tega vidika je vsako pona
šanje klerikov klerikalno. Z juridičnega vidika bi bilo le ono delova
nje klerikov klerikalno, ki bi se vršilo v krogu odkazanih jim funkcij, 
kakor je delovanje uradnikov kot uradnikov le ono, ki se vrši v zako
nito določenem krogu poslov. Naj se primeša sedaj še sovražni smisel, 
ki ga beseda sicer pri nas ima, pa je na ta način vsako dejanje, ki 
ga stori klerik, ničvredno. Koliko divjanja si je pri nas mogoče raz
ložiti samo iz te nezmožnosti natančnega ločevanja med formelno 
in vsebinsko stranjo nekega pojava!

Običajno se seveda razumeva pod to besedo neko človeštvu 
sovražno p o l i t i č n o  ponašanje klerikov na eni in tako ponašanje 
lajikov na drugi strani. Ta pomen nam je treba določiti.

Značilno je, da nasprotniki klerikalizma na Slovenskem ne 
povedo jasno, kaj da si mislijo pod besedo »klerikalizem«; če pa kaj 
povedo, se tega v nadaljnjih besedah in odločitvah ne drže dosledno. 
To bi bilo čisto mogoče dokazati v kaki posebni razpravici, v ka
teri bi navajali razne definicije klerikalizma in izpiske iz raznih 
polemik, ki se vrše zaradi klerikalizma.

Borbo proti klerikalizmu vodijo na Slovenskem predvsem Jugo- 
sloveni. Vsi drugi preganjalci klerikalizma na Slovenskem v pogledu 
na klerikalizem žive od Jugoslovenov. Treba je ponovno povdariti, 
da vodijo borbo proti klerikalizmu na Slovenskem ljudje, ki sloven
skega naroda ne priznavajo, ki vedo samo za neki jugoslovenski 
narod. Popolnoma v njihovem interesu je torej prikazati borbo za 
priznanje slovenskega naroda, ki so jo zlasti v zadnjih letih v veliki 
meri vodili duhovniki, kot neko klerikalno špekulacijo in vehe



mentno zanikati vsako drugo razlago. Prvotna, temeljna misel, ki 
giblje jugoslovensko borbo proti klerikalizmu, je smisel zanikanja 
slovenskega naroda, strah priznati neko življenjsko dejstvo in so
vraštvo proti vsem, ki ga priznavajo in s tem dokazujejo, da so du
hovno močnejši od njih. Nikakor nočem s tem reči, da klerikalizma 
v tej ali oni obliki na Slovenskem ni. Hočemo le povdariti, da je borba 
proti klerikalizmu danes predvsem v interesu jugoslovanstva, zani
kanja slovenskega naroda. Zato vidimo: kdor je Jugosloven, ta vidi 
v klerikalizmu glavnega nasprotnika in 'obratno: kdor danes najbolj 
rohni proti klerikalizmu na Slovenskem, ta je Jugoslovenom in zani
kanju slovenskega naroda zelo blizu, blizu po duhu, po svojem 
socijalnem in političnem naziranju in še bolj po udejstvovanju. Tudi 
to bo še treba čisto jasno pokazati.

Ali je torej upravičeno deliti danes duhove na Slovenskem 
predvsem v klerikalce in protiklerikalce?

Če pregledamo današnje protiklerikalne vrste na Slovenskem, 
jih je treba porazdeliti v glavnem v tri skupine:

Prva skupina sovraži katoliškega duhovnika že zato, ker je 
duhovnik. Tej skupini je klerikalizem že dejstvo, da so na Sloven
skem kleriki, katoliški duhovniki. Ker niti nimajo sile iz odpora proti 
katoliškemu duhovniku izvajati zadnjih posledic in udariti direktno 
po katoličanstvu ter se skrivajo za razna gesla o klerikalni in rimski 
nevarnosti, ker si niti ne belijo glave s tem, s čim naj nadomestijo 
ono, kar danes vrši katoliška cerkev med Slovenci, zato je ta skupina 
najbolj obskurna in surova. Med ubožnimi današnjimi nasprotniki 
klerikalizma na Slovenskem je ta skupina najubožnejša. Niti resnobe 
niti pogumne doslednosti ni v njej. O krščanstvu ne ve in tudi ne more 
imeti nobene sodbe.

Drugo skupino nasprotnikov na Slovenskem tvorijo po mojem 
mnenju ljudje, ki jim je klerikalizem samo intenzivno politično udej
stvovanje katoliške duhovščine. Znana je njihova krilatica: Duhovnik 
naj bo v cerkvi. V tej skupini je poleg hinavcev gotovo tudi nekaj 
idealistov, ki se boje, da bo trpela katoliška cerkev in krščanska vera, 
če bodo duhovniki aktivno posegali v politične boje. Je brez dvoma 
nekai na tem in bi bilo želeti, da bi se duhovnik mogel ves posvetiti 
samo svojemu duhovniškemu poklicu. Ali pa je ta precej intenzivna 
udeležba slovenskih katoliških duhovnikov v politiki res odvisna samo 
od volje teh duhovnikov samih? Poglejmo v slovensko zgodovino, 
poglejmo na Koroško in Primorsko brez predsodkov in sovraštva. 
Katoliški duhovnik je bil dolgo časa edini slovenski inteligent, ki je 
živel med ljudstvom in je na Koroškem ter Primorskem po večini 
krajev še danes. On je bil in je še danes vsaj kolikortoliko gospo
darsko neodvisen, kar je brez dvoma velike važnosti; saj vemo vsi, 
da je gospodarska odvisnost praviloma glavni vzrok izdajstev nad 
seboj in svojim narodom, čeprav ni obenem tudi opravičilo za taka 
izdajstva. Duhovnik je tudi neoženjen in mu je zato neznan ozir na 
družino, ki tolikim drugim zlomi hrbtenico. Ali naj torej ostane ta 
duhovnik slep in gluh za razne nadloge ljudstva, med katerim živi? 
In  naj se omeji samo na delo v cerkvi? Ali ni njegova krščanska



dolžnost, da stoji temu ljudstvu ob strani v vseh njegovih najrazlič
nejših nadlogah s sveti in, če ni boljšega in močnejšega lajika, tudi 
kot političen voditelj? Potreba, žalostno stanje slovenskega naroda, 
je v glavnem napravila iz slovenskega duhovnika to, kar je, to je 
moje iskreno prepričanje. (Pregljev literarni nastop ima močno živ- 
ljensko resničnost in upravičenost.) Ako je tudi na slovenskem ozem
lju v mejah Jugoslavije udeležba duhovnika v politiki še tako inten
zivna, tega seveda ni pripisovati pomanjkanju lajične inteligence sploh, 
раб pa v glavnem pomanjkanju z v e s t e  s l o v e n s k e  inteligence, 
ki ne kaže na svojo inteligentnost in ki ne zahteva od ljudstva, da 
ji že samo zaradi te inteligentnosti sledi. Omejena prepotentnost in 
jugoslovenski duh lajične inteligence potiska na vodilna mesta slo
venskega duhovnika, ki je vendarle dosti ponižnejši in zvestejši. Če 
torej imenujemo klerikalizem že samo intenzivno politično udejstvo
vanje duhovnikov, tedaj tak klerikalizem na slovenskem ozemlju ob
stoja v veliki meri. Večje zlo od zla, ki ga povzroča politično udej
stvovanje katoliškega duhovnika, pa bi danes za slovensko ljudstvo 
in ves slovenski narod nastalo, če bi katoliški duhovnik stal ob strani 
politične borbe in prepustil ljudstvo svoji usodi. Ob teh in takih 
razmerah mi slovenski klerikalizem ni zlo, temveč nekaj dobrega.

Tretjo skupino med nasprotniki slovenskega klerikalizma tvorijo 
ljudje, ki jim je klerikalizem »stremljenje duhovščine za dosego poli
tične moči, stremljenje po vladi cerkve nad državo, pokrajinami in 
občinami, po vladi nad svetom.« (»Nova Pravda«, 24. oktobra 1925.)

»Moč hijerarhije povzdigniti je cilj klerikalizma. V roke hijerar- 
hije združiti vse sile in naj so še tako materijelne, ki delujejo v 
življenju družbe, za tem stremi klerikalizem.« (Gregor Žerjav v 
»Omladini« 1904, št. 4.)

To skupino bi nazval skupino anahronističnih nasprotnikov 
klerikalizma. Taki strahovi so namreč danes, ko tvori katoliška cer
kev le neko moralno silo, ko je srednjeveška ideja o dveh mečih 
izgubila oblast nad človeškim duhom, ko rimski papež in škofi niso 
več posvetni knezi kakor v srednjem veku, po popolni ali delni 
sekularizaciji cerkvenih posestev v vseh državah, po vseh dosedanjih 
naporih, uspehih in izkušnjah lajičnega sveta, silno pretirani in je 
boj proti tako razumevanemu klerikalizmu kot glavnemu nasprotniku 
donkišotski boj v najizrazitejšem pomenu te besede. Seveda se po
javljajo tudi v katoliških vrstah taki glasovi, ki pa so ravno tako izven 
časa kakor usmerjenje glavnih bojnih moči nasprotnikov po teh 
glasovih. (Treba je imeti ves čas pred očmi, kaj da dokazujem: neute
meljenost delitve slovenskih duhov v klerikalce in protiklerikalce 
kot temeljne delitve.) Oboji dokazujejo le, da ne razumevajo bistve
nega in kljub močnim reakcijam večno smiselnega napora demokra
tičnih elementov (v uvodu povem, kaj razumevam pod demokracijo), 
da tega napora ne vzamejo resno in da ne verujejo v njegovo končno 
zmago; zato tudi slovenskega boja ne razumejo in ne ločijo, kateri 
duh dejansko poživlja današnjo borbo slovenskega naroda.

Če katoliška cerkev pridobiva na ugledu s političnimi sredstvi 
poleg tega, kar vrši v moralnem svetu, pridobiva le toliko, kolikor



stoje njeni duhovniki v prednjih vrstah svetovne demokracije in 
kolikor se v razmerah, v kakršnih žive, borijo za resnico, pravico 
in svobodo zatiranih. Le v tej smeri bo katoličanstvo tudi s političnimi 
sredstvi na ugledu še pridobilo in si bo moglo pridobiti priznanje 
celega sveta. To pa je nekaj čisto drugega, kakor če bi si hotelo kato
ličanstvo ustvariti neko svojo politično teorijo in si priznanje izsiliti; 
to je nemogoče. (Kjer je nekaj nemogoče, je izraz »nedovoljeno« brez 
smisla.)

Politično katoličanstvo v takem pomenu je nesmisel in zares 
izven časa. Tako nasprotniki kakor nekateri politični katoličani sami 
to zamenjujejo in hočejo videti v intenzivni udeležbi katoliških du
hovnikov v politiki in naraščajočem ugledu katoličanstva nekak 
povratek v srednji vek. Kot rečeno, takega klerikalizma drugod in 
na Slovenskem v glavnem ni in če bi bil, nima upanja, da uspe. Ko
likor gre katoliški duhovščini kot posebnemu stanu za politično 
oblast, si te oblasti dandanes ne more priboriti kot samostojna skupina 
s samostojnim nastopanjem (že dejstvo splošne volilne pravice ji to 
onemogoča), temveč vedno le v zvezi z neko skupino lajikov, ki pa 
tudi v najslabšem slučaju niso nikdar tako nesamostojni, da bi se za 
dalje časa čisto slepo prepustili njihovemu vodstvu. V naravi stvari 
je, da morajo kleriki v svoji zamisli in v svojem delu vsaj v nekaterih 
važnejših točkah upoštevati resnične potrebe in težnje lajikov, če 
hočejo, da jim kdo sledi; pa naj tudi imajo poleg tega še kake po
stranske namene. Slovenska duhovščina od današnjega nastopanja 
gotovo nima nobenih koristi. Ako pri tem špekulira na oblast svojega 
stanu v poznejšem času, česar pa danes ni mogoče vedeti, nudi že 
današnje stanje civilizacije in demokracije dovolj sredstev, da se 
duhovniku onemogoči večji vpliv, kakor ga sme imeti vsak pošten 
in zmožen človek in torej tudi duhovnik. Kdor prav veruje v človeka, 
veruje tudi v slovenskega človeka. Kdor pa veruje, se ničesar ne 
boji in se posebno proti bistvu, za katero danes gre na slovenski 
zemlji, ne bo boril zaradi nebistvenosti, ki mu niso všeč. Več smisla 
za preprosta in najpreprostejša dejstva, več smisla za pošteno 
ločevanje!

Ce torej klerikalizem, proti kateremu bi se bilo treba boriti, ni 
že samo dejstvo, da imamo na Slovenskem katoliško duhovščino, če 
tak klerikalizem tudi ni že samo politično udejstvovanje te duhov
ščine in če je nadalje klerikalizem, kot ga pojmujejo Žerjav, »Nova 
Pravda« in nekateri katoličani obujanje mrtvih in nezmožnost vživeti 
se v bistveni napor časa — kakšen klerikalizem v sovražnem pomenu 
te besede je v današnjem času drugod in pri nas še mogoč, proti 
kakšnemu klerikalizmu bi se bilo treba boriti?

Katoliška cerkev je organizacija, ki je razpredena po celem svetu. 
Po celem svetu imamo katoliško hijerarhijo, ki ji stoji na čelu rimski 
papež. Vsaka zemlja s svojo narodno skupino pa ima posebne živ
ljenjske probleme, ki jih, naravno, morejo čutiti in najbolje rešiti 
le oni, ki na tej zemlji med to narodno skupino žive. Čisto mogoče 
je torej, da Rim in posebej Vatikan, ki je precej daleč od življenja, 
dajeta duhovništvu neke narodne skupine navodila, ki zavajajo kato



I

liškega duhovnika v borbo proti pravim vrednotam in koristim te 
narodne skupine, ali pa da v nekem trenotku, ko bi duhovnik mogel 
nekaj pomagati, zapove, da naj se duhovnik iz kakršnihkoli ozirov že 
brezbrižno postavi ob stran le kot opazovalec vsega izvencerkvenega 
življenja. To nevarnost bi mogli nazvati vatikansko-klerikalno nevar
nost. Katoliška cerkev nastopa v takih slučajih kot organizacija, ki je 
sama sebi namen in ki ni tukaj zaradi ljudi, zaradi trpečih ljudi. 
Kolika je ta nevarnost dejanska, t. j., koliko duhovništvo v tisti 
narodni skupini res sledi tem navodilom, to je vprašanje zase. Duh 
pokorščine je katoliški cerkvi zelo bistven. No, dokler Rim in Vatikan 
ne prepovedujeta duhovnikom boriti se za priznanje slovenskega na
roda, če tudi precej zunanje in formalistično razumevanega, Slovenec 
nima razloga govoriti o rimski in vatikanski nevarnosti vsaj bolj ne 
kakor o nevarnosti skupin, ki slovenstva kot naroda sploh ne pri
znavajo.

Koliko pa je duhovništvu neke narodne skupine od Vatikana 
prepuščena neka samostojnost nastopanja, moremo govoriti o fran
coskem, nemškem, slovenskem itd. klerikalizmu.

V vsaki narodni skupini tvori duhovščina stan zase. Vsak stan 
ima svoje posebno materijalno eksistenčno vprašanje in tudi katoliški 
kler. Vprašanje, ki si ga v tem pogledu stavi katoliški duhovnik se 
glasi: Ali naj v mojem političnem prepričanju odločujejo materijalni 
oziri, ali pa korist ljudstva, med katerim živim?

Klerikalizem, ki je v današnjem času še mogoč, je torej politično 
udejstvovanje za edini cilj zagotovitve svoje materijalne eksistence 
organizirane duhovščine in za dosego cilja odgovarjajoče vplivanje 
na ljudske mase. Kot taka bi bila katoliška duhovščina vedno z moč
nejšimi in z vladajočimi, kajti le tako bi si v času rastoče državne 
moči in njene popolne lajizacije materijalno eksistenco najbolje zago
tavljala. Proti takemu klerikalizmu bi se bilo treba res boriti z vso 
silo. A takega klerikalizma danes na Slovenskem ni. Ako je par 
izjem, je pravilo vendar lepo in častno. Še nikdar ni slovenski duhov
nik, posebno kaplan, stal materijalno tako slabo kakor danes in 
vendar ne klone. To so dejstva, ki jih je treba pošteno priznati, ne 
pa tjavendan trobiti o klerikalni nevarnosti in se niti ne jasno zave
dati, kaj klerikalizem v današnjem času sploh more biti. Tudi če 
nekatere duhovnike v današnji borbi za slovensko politično osamo
svojitev vodijo materijalne špekulacije z ozirom na poznejši čas, 
imamo Slovenci dovolj sredstev in volje, da ta drevesa v nobenem 
slučaju ne bodo zrastla do nebes, drugič pa ne razumem, zakaj da bi 
se ravno duhovnik moral odreči kaki eventuelni materijalni koristi, 
ki jo bo mogla samostojna Slovenija zares potrebnim nuditi. 
Končno pa ljudje, ki sami žive do vratu zakopani v najbolj grobem 
materijalizmu, ki jih že vsaka grozeča omejitev njihovih civilizacijskih 
razvad zavaja v vsakem trenotku do najhujših izdajstev nad samim 
seboj in nad slovensko skupnostjo, nimajo prav nobene pravice 
očitati komu sebične namene.

Po vsem tem pa nam pojem klerikalizma vendarle še ni čisto 
jasen. Ne smemo namreč prezreti, da smo izhajali do sedaj od kle



rikov in da smo navajali le definicije, ki se nanašajo na njihovo 
ponašanje. Treba nam je izhajati še od lajične strani: kakšno pona
šanje lajikov je »klerikalno«? Na to vprašanje ni težko odgovoriti. 
Klerikalec je oni človek, ki sledi duhovniku v politiki samo zato, 
ker je duhovnik, brez jasnejše zavesti, ali odgovarja duhovnikova 
politična koncepcija v zadostni meri njegovim resničnim potrebam 
in težnjam. Ako se vprašamo, ali je kaj dosti takih klerikalcev na 
Slovenskem, moramo odkrito priznati, da jih je še dokaj; vendar čisto 
gotovo ne toliko, kakor mislijo nasprotniki, ki imajo vsi le malo vere 
v našega človeka in kakor mislijo nekateri politični katoličani. (Videlo 
bi se to, če bi SLS izpremenila svoj avtonomistični program.) Kolikor 
pa jih že je, v tem je nekaj nezdravega. Le na korist slovenstvu bo, 
da se ta čredni instinkt odpravi in se nadomesti z zavestjo ljudi, ki 
vedo, zakaj gredo ravno za duhovnikom in ne za kom drugim. Tem
bolj zdravi bodo tudi odnosi med našim človekom in duhovnikom.

Sicer pa tudi pri nasprotnikih klerikalizma ni boljše. Še bolj 
kakor duhovnikom se slovenski posvetni takozvani svobodomiselni 
inteligenci hoče črede in ne samostojno čutečih in mislečih ljudi. Še 
mnogo bolj kakor duhovnik slovenski svobodomiselni inteligent gleda 
na človeka na polju in v tovarni z maloverno gospodsko mislijo.

Kolikor se je iz zmede, ki vlada na protiklerikalni strani, mogoče 
spoznati, je nasprotnike klerikalizma na Slovenskem mogoče poraz
deliti v glavnem v tri skupine: Ena istoveti klerikalizem z dejstvom, 
da so na slovenskem katoliški duhovniki, druga vidi klerikalizem v 
samem intenzivnem političnem udejstvovanju duhovnikov, tretja pa v 
političnem udejstvovanju duhovnikov z zavestnim končnim ciljem 
polastiti se politične oblasti nad svetom. 0 prvi smo rekli, da je nedo
sledna in strahopetna, ako ne udari po katoliški cerkvi sami, o drugi, 
da bi bilo zares idealno, da bi se duhovnikom ne bilo treba vmeša
vati v politiko, da pa jih potreba in stiska slovenskega naroda, da 
preprečijo še hujše zlo, sili, da se udeležujejo političnega življenja 
tudi kot eksponirani voditelji. 0 tretji skupini smo rekli, da je anahro
nistična, kakor so anahronistični tudi neki glasovi iz katoliških vrst, 
in smo konštatirali, da izvira ta anahronizem iz slabega razumevanja 
človeškega razvoja in demokracije, njenih dosedanjih naporov in 
uspehov in iz neugotovljenosti, kako gre pot naprej.

Taka porazdelitev je seveda čisto teoretična. Dejansko med na
sprotniki ni ostrih mej in jih je mogoče porazdeliti v te skupine le 
po tem, kako povdarjajo nekateri bolj eno ali drugo. Jasnosti in do
slednosti ni pri nobenih.

Ker nas vsa ta pojmovanja klerikalizma niso zadovoljila, smo 
iskali lastno definicijo klerikalizma in videli, da niti ni mogoče z eno 
samo definicijo izraziti vse ono, kar more biti klerikalizem v so
vražnem pomenu te besede. Zato smo ločili med vatikanskim klerika
lizmom, med klerikalizom klerikov posamezne narodne skupine in 
klerikalizmom lajikov le te. Nevarnost prvega obstoji v načinu orga
nizacije katoliške cerkve, ki ima svoj centrum izven našega ozemlja, 
v Rimu, v premalo tesnem stiku Vatikana z življenjem, nevarnost 
drugega v možnem materijalističnem razpoloženju duhovnikov posa-



mezne narodne skupine, nevarnost tretjega pa v slabotni politični 
zavesti ljudskih mas. 0 prvem in drugem smo rekli, da pri nas danes 
ni mogoče govoriti, tretji klerikalizem pa da obstoja v precejšnji meri 
in ga je treba odpraviti, čeprav nam danes, ko je le malo slovenskemu 
narodu do konca zveste lajične inteligence, dobro služi. Kar se sicer 
še hoče nazvati s klerikalizmom v sovražnem pomenu te besede 
(n. pr. zahteve glede šole) se od stalnih in bistvenih zahtev katoliške 
cerkve kot možno posebno ponašanje klerikov ne da ločiti. Tu je pač 
le troje možnosti: ali se dosledno podrediti ali imeti iskrenost napasti 
in rušiti katoliško cerkev med nami brez izbire sredstev prepričevanja 
in prisiljenja, ali pa usmeriti svoj boj politično le na to, da zavarujem 
sebe in najbližje svojce pred vplivi, ki se mi zde škodljivi, med tem pa 
naj gre kulturni boj s prepričevanjem nasprotnikov, a brez vsakega 
gospodarskega in političnega pritiska nanje, svojo pot naprej. Borba, 
ki jo bore proti »klerikalizmu« Jugosloveni in njihovi sorodniki, je 
polna hinavske špekulacije.

Res je, da tudi z osnov, na katerih sloni slovenska »klerikalna« 
stranka ne more priti do zadovoljive odločitve v borbi slovenskega 
naroda, vendar se more v okrilju tega, kar nam je izvojeval »kleri
kalizem« v zadnjih letih, slovenska mladina mirnejše in temeljitejše 
razgledati po življenju in svetu in se pripraviti na borbe, ki Slovence 
še čakajo. To je njegova zgodovinska vloga.

Tako vidimo, da je nevarnost, ki je z jugoslovenskega zrelišča, iz 
zanikanja slovenskega naroda, nujnosti in pravice do njegovega samo
stojnega nastopanja, edina in največja, s slovenskega dosti manjša. 
Tudi, če priznamo, da obstoji za slovensko življenje in svobodo nevar
nost rimskega in vatikanskega klerikalizma in klerikalizma klerikov 
slovenske narodne skupine, je nevarnost, ki danes razpolaga le z 
majhnimi materijalnimi sredstvi, brez primere manjša od kraljevsko- 
rimske, dunajske in belgrajske, ki razpolaga z vsemi sredstvi politične 
oblasti, s tisoči kanonov in bajonetov. Večja je nevarnost eksponentov 
teh sil kakor nevarnost eksponentov Vatikana.

Vlado Martelanc:

Panait Istrati, glasnik Balkana,
Slovenci smo danes bolj po sili razmer, kot po železnih zakonih 

zgodovinske logike in dialektike našega notranjega razvoja, vezani 
na Balkan. Naša socialna struktura in vsa naša miselnost se tako 
globoko razlikujeta od socialne strukture in miselnosti balkanskega 
milieuja, da so našim ljudem, bodisi inteligenci, bodisi delavcem in 
kmetom ne le tamkajšnje vsakdanje razmere, politični dogodki, borbe, 
bojna sredstva itd., v kolikor se jim da slediti iz časopisov, kot tam
kajšnji ljudje sami, njihov način življenja in mišljenja, često tuji in 
nerazumljivi. Naši poetje, ki so včasih opevali heroizem hajdukov v 
boju proti turškemu zatiranju, so opevali bolj heroizem sam na sebi, 
kot razumeli bistvo in značaj hajduške borbe. Navdušenje spričo



balkanske vojne je bilo silno površno in ni niti v mali meri dovedlo 
do istinitega zbližanja našega življenja z balkanskim. Oni mladi štu
dentje okrog »Preporoda«, ki so združili svoje cilje narodne svobode 
in revolucionarno borbo zanje s cilji in borbo srbske »črne roke«, 
so ostali le mala, izolirana peščica avantgardistov — in v koliko se 
jih danes še spominja »hvaležna domovina«? Sedem, osem let skup
nega življenja v novi državi nas je mogoče še bolj odtujilo, kakor pri
bližalo razumevanju Balkana. In vendar je ves boj za naš narodni 
obstanek tako ozko vezan na osvobodilni boj in emancipacijo vseh 
tlačenih narodov in razredov na Balkanu, kot se v Sloveniji danes 
malokdo zaveda. Razumevanje tega boja in emancipacije, razume
vanje družabnega ustroja in razrednih bojev, mentalitete in ideo- 
logičnih struj postaja torej ena izmed prvih in glavnih potreb ne le 
onih, ki hočejo tvoriti avantgardo v nadaljnjih socialnih in narodnih 
osvobodilnih bojih širokih plasti našega ljudstva, temveč važen pogoj 
vseh nadaljnjih uspehov teh bojev samih.

Kar daje glavno karakteristiko Balkanu, je predvsem pestrost 
razmer, izhajajoča iz neenakosti pogojev zgodovinskega razvoja, 
raznih stopenj, na katerih se nahajajo različni narodi in različni raz
redi, notranjih nasprotij, porajajočih se iz te različnosti, predvsem pa 
silna pomešanost vseh razvojnih elementov med seboj. To je, kar 
daje ono posebnost balkanski socialni strukturi, njeni gospodarski 
podlagi, njenim razrednim odnosom in vsej nadstavbi njenega poli
tičnega, kulturnega in idejnega konglomerata. Medsebojna pome
šanost najstarejših oblik patriarhalne družbe, starofevdalne občine 
otomanskega fevdalizma, obrti v srednjeveških oblikah, primitivne 
trgovine, svobodnega kmetskega gospodarstva, polsuženjskih oblik 
dela, primitivne kapitalistične akumulacije, moderne industrije in 
trgovine, finančnega kapitala v najmodernejši obliki, vsem tem so- 
cialno-produkcijskim oblikam odgovarjajočih tvorb razrednih odnosov 
in nasprotij, z vplivi, ki so jih izvajale medsebojno najrazličnejše 
imanentne tendence njihovega lastnega notranjega razvoja, posebno 
pa vplivi današnje dobe — vse to so le nekateri, površno našteti 
elementi socialne strukture balkanskega življenja. In socialna struk
tura tvori le podlago vsem drugim odnosom, psihološkim, ideološkim, 
kulturnim, političnim, religioznim, tvori le podlago čuvstvovanju in 
miselnosti ljudi, v njej živečih, njihovemu hotenju, njihovim bojem, 
tragedijam, heroizmu, ne le v kolikor nastopajo direktno kot socialni 
pojavi, temveč tudi v kolikor se javljajo navidezno le kot najskritejši 
individualni doživljaji, najintimnejša občutja in doživetja posamez
nikov, kajti tudi ta so le refleks, posledica vplivov od zunaj, odnosov 
in pogojev, v katerih posameznik kot del gotove družabne celote živi 
in se razvija. V razrednih tvorbah in njihovih medsebojnih odnosih 
imamo na Balkanu predvsem različne plasti poljedelskega prebi
valstva, ne le bogatega veleposestnika poleg poljedelskega delavca, 
premožnega kmeta, poleg revnega in srednjega, ampak tudi patri
arhalnega kmeta poleg tlačana in podložnika, onega živečega v pri
mitivni občini in modernega svobodnega poljedelca z vsemi odgovar
jajočimi razvojnimi nijansami v razlikah načina proizvodnje, medse-



bojnih odnosov mentalitete in kulturnih stopenj. Višje razrede 
balkanske družbe sestavlja ravno tako moderna kapitalistična bur- 
žuazija, kakor iz otomanskega fevdalizma izšla veleposestniška go
spoda, primivitna trgovska buržuazija, kot moderni veleposestniki 
in pa polufevdalna domača aristokracija, denarna, trgovska in vele
posestniška — z vsemi mogočimi nijansami in razlikami v interesih 
in medsebojnih odnosih vseh teh razredov. Med srednjimi plastmi 
imamo primitivne rokodelce in trgovce, preostale iz prejšnjih dru
žabnih formacij, poleg moderne male buržuazije, ki je produkt 
kapitalističnega razvoja, imamo inteligenco, razvijajočo se iz oblik 
primitivnih kapitalističnih odnosov, s tendenco, razviti se v poseben 
razred in moderno kapitalistično inteligenco, tvorečo le birokratski 
aparat v produkciji in državi, ne kot samostojen razred, temveč kot 
družabna plast; imamo dalje srednje plasti, izišle iz fevdalnih in 
polufevdalnih odnosov itd. Proletariat sestoji iz modernega indu- 
strialnega delavstva in primitivnega rokodelskega, iz proletariziranih 
polufevdalnih kmetov in modernih poljedelcev, iz proletariziranih 
starih in novih srednjih plasti, poleg preostankov starega in moder
nega lumpenproletariata. Tako se v vseh razredih mešajo različni 
elementi z ozirom na njihov značaj in družabno vlogo in funkcijo, 
brezpogojno progresivni elementi z reakcionarnimi, revolucionarni 
s konservativnimi, elementi obsojeni na brezobziren propad, drugi, 
ki jim je namenjena še gotova faza životarenja, poleg elementov 
brezpogojnega vzmaha in napredka. Ravno tako pestrost nam nudijo 
socialna stremljenja in karakteristike raznih razredov. Konservativni 
polufevdalni partikularizem, poleg regionalnega despotizma, milita- « 
ristično-dinastični absolutizem poleg kapitalističnega liberalizma, 
kmetski konservatizem poleg kmetskih revolucionarnih pokretov, 
moderni proletarski socializem poleg primitivnih oblik lumpenprole- 
tarsko - anarhističnega puntarstva in zadružniškega reformizma, 
malomeščanski republikansko - demokratski jakobinizem in »ljudski 
radikalizem (»narodničestvo«) poleg modernega demokratizma na eni 
in fašizma na drugi strani; buržuazni nacionalizem in imperializem, 
poleg malomeščansko - kmetskega nacionalnega revolucionizma z 
vsemi mogočimi medstopnjami in nijansami, polufevdalna, primitivna 
anacionalnost in moderni proletarski internacionalizem; konserva
tivni teokratski klerikalizem, poleg moderniziranega »ljudskega«; 
revolucionarni banditizem poleg organiziranega poletarskega boja, 
karbonarske konspiracije in taktika atentatov, poleg kolektivne revo
lucionarne akcije, kmetski punti in jacquerije poleg organiziranih 
kmetskih ustaj, »demokratične« metode borbe s strani državnih oblasti 
poleg metternichovskega policijskega režima in vojaških represalij; 
formiranje klik in koterij, politični kamorizem poleg buržuaznega 
parlamentarizma, »polizacije« v vojskah s tendencami generalskih 
diktatur poleg revolucionarnih tradicij v njih, militaristični kamerizem 
poleg polurevolucionarnega dobrovoljništva; globoko ukoreninjena 
religioznost poleg svobodomiselstva, babjeverstvo poleg primitivne 
areligioznosti, verski fanatizem poleg nedoslednega polovičarstva, 
teologoični dogmatizem poleg zavestnega ateizma in antireligioznosti;



razne oblike idealizma v vseh nijansah, poleg doslednega materia
lizma, prevladovanje vulgarno-materialističnih idej, poleg marksistič
nega materializma (vse to seveda v drugačnih proporcih in z drugač
nim socialnim značajem, kot n. pr. pri Nemcih, Francozih itd.); 
najrazličnejši moralni sistemi in običaji; primitivna srednjeveška dru
žina poleg otomansko-fevdalne poligamije, najrazličnejše socialne 
oblike prostitucije, poleg razširjene pederastie, buržuazni zakon 
poleg tradicionalnega kmetsko-rokodelskega, slonečega na družini 
kot proizvajalni edinici, razpad družine v modernih kapitalističnih 
pogojih, poleg razpada družine na raznih stopnjah razpadanja zaosta- 
lejših socialnih tvorb, z odgovarjajočimi razlikami in karakteristikami, 
nove oblike svobodnega združevanja poleg seksualne anarhije; raz
like v družabnem položaju žene, direktno usužnjenje na eni strani 
poleg primitivnih privilegijev, izvirajočih iz prejšnjih dob, na drugi 
strani in poleg razlik v njenem družabnem položaju, izvirajočih iz 
kapitalističnega razvoja — itd. Podanih je tu le nekaj elementov, 
sestavljajočih ves komplicirani mozaik balkanskega življenja, ali 
vendar dovolj, da si lahko človek ustvari vsaj pojem vse njegove 
kompliciranosti in raznovrstnosti, da si dobi predvsem sliko o ogrom
nem številu problemov, ki stopajo predenj, bodisi kot znanstvena ali 
kulturna, sociološko-zgodovinska ali politična vprašanja, kot predmeti 
idejnih stremljenj ali umetnostnih obravnavanj. Predvsem to posled
nje nas za danes zanima.

Balkanska umetnost, predvsem literatura, se nam javlja na eni 
strani v obliki neprecenljivih serij narodnih pesmi in pripovedk, 

» produkta kolektivnih občutij raznih razredov v njihovem mnogosto- 
letnem življenju, razvoju in boju in še ne povsem izčrpanih, vsled 
nadaljnega obstoja socialnih pogojev, v katerih se ta umetnost razvija; 
na drugi strani v obliki raznih nacionalnih literatur, razvijajočih se 
vzporedno z razvojem posameznih nacionalnih pokretov, predstavlja
jočih prebujenje širokih ljudskih plasti pod vodstvom mladih meščan
skih razredov, predvsem inteligence, v pogojih primitivnega kapitali
stičnega prodiranja v socialno strukturo teh narodov. To pa pomenja 
že emancipacijo od starih oblik balkanskega socialnega življenja in 
vse nacionalne literature, ki tvorijo največji del avangardo v tej 
emancipaciji, izpostavljene predvsem uplivom od zunaj, podajajo 
predvsem stremljenja in občutja progresivnih elementov balkanskega 
življenja, t. j. le malega dela v ogromnem sklepu, pravzaprav kon
glomeratu, vseh elementov balkanskega življenja. Hristo Botev, eden 
izmed najkarakterističnejših in najpopularnejših pesnikov teh litera
tur, ki sintetizira v sebi mogoče še najbolj izmed vseh razne odtise 
balkanskega milieuja, je predvsem pesnik bolgarsko-makedonskega 
prebujenja, pesnik borbe za svobodo, navdušenja za to borbo in nje
nega idealiziranja. V dialektiki razvoja teh literatov je pravzaprav 
že določeno, da iz njih ne more iziti umetnik, ki bi zajel celokupno 
balkansko življenje, podal izraz vseh njegovih tragedij in notranjih 
bojev, opisal vse njegove strani. Ravno tako ne iz narodne umetnosti. 
Resnični umetnik Balkana, mora sintetizirati v sebi vse strani bal
kanskega življenja, mora ga globoko doživeti v sebi in obenem eman-
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cipirati se od njega. Tak umetnik je Panait Istrati, in gotovo ni le 
slučajno, da nastopa danes v vrstah moderne froneoske literature. 
Kdo je Panait Istrati? Prepričan sem, da pri nas danes še malo
kdo ve zanj. Z eno besedo sin Balkana. Rojen nekje ob izlivu Donave 
kot nezakonski sin romunske kmetice in nekega grškega kramarja, 
preživljajoč svoja otroška leta v socialnem ambientu propadlih trgov
čičev, kramarjev, delavcev, podložnih kmetov, ciganov, lumpenprole- 
tarcev vseh vrst, hajdukov in roparjev, stremi za vedno širokimi spo
znanji, podajajoč se zelo zgodaj v svet, prepotujoč ves Balkan, Turčijo, 
severno Afriko, Italijo, Francijo itd., živeč stalno v najnižjih sferah 
družbe, udeležujoč se raznih revolucionarnih pokretov, kmetskih 
ustaj in delavskih štrajkov, pri tem stalno čitajoč in proučavajoč stvari, 
ki se mu nudijo, izkušen v vseh bridkostih in veseljih, se na koncu 
razočaran in utrujen vrže v naročje prostovoljni smrti, potem ko je 
napisal svojo zadnjo oporoko, izpoved vsega svojega življenja in 
svojih tragedij. Toda poskus samomora mu ne uspe in njegovo po
slednje pismo pride slučajno v roke Romainu Rollandu, ki vidi v njem 
»iskroženija«, se zainteresira za pisca, mu postane prijatelj, ga navaja 
k pisanju in uvede v francosko literaturo. To je bilo pred par leti 
in Istrati, ozdravljen telesno in okrepljen duševno, najde končno cilj 
svojemu življenju. Začne opisavati svoje življenje v široko zasnovani 
seriji novel in romanov: »Les Récits d’Adrien Zograffi«, od katere 
je izdal doslej: »Kyra Kyratina«, »Oncle Anghel«, »Présentation des 
Hai'doucs«, Domnitza de Snagov« (ti dve pod skupnim naslovom »Les 
Haidoucs«) in »Codine«. Njegova dela najdejo takoj silen odmev, 
prevajajo jih na druge jezike, čitajo z velikim zanimanjem, k čemur 
pripomore gotovo precej tudi intelektualni snobizem evropske čita- 
joče publike, iskajoče dela z nenavadnim, ekzotičnim efektom. Pa tudi 
delavci ga radi čitajo, kot čitajo Maksima Gorkega, Jacka Londona in 
druge blizu jim stoječe pisatelje. Istrati postaja tako eden najpo
membnejših pisateljev v Franciji, se prišteva k revolucionarni avant
gardi francoskih intelektualcev in njegov podpis se čita na vseh mo
gočih manifestih, protestih in proklamacijah evropskih intelektualcev 
proti fašizmu, proti reakciji, proti belemu terorju, skupno z Barbus- 
seom, Rollandom, Margueritteom, Duhamelom, Tollerjem, Holitscher- 
jem, Einsteinom, Mühsamom, Lansburyjem itd.

Njegova »Pripovedovanja Hadrijana Zograffija« obetajo že da
nes, čeprav je v doslej izišlih knjigah opisal komaj svoja otroška 
leta, postati prava epopeja Balkana, njegovih borb, njegovih tragedij 
in njegovega razvoja v vseh notranjih nasprotjih in protislovjih. 
Čeprav se dosedanja pripovedovanja nanašajo na razmere in do
godke pred štiridesetimi, šetdesetimi in celo sto leti, so neglede na 
njihovo umetniško vrednost tem interesantnejša, kajti iste razmere 
in slične dogodke srečamo na Balkanu še vedno. Vsa dosedanja »so
cialna« literatura postaja modernemu evropskemu človeku neraz
umljiva, včasih celo smešna, ravno ker se nanaša na razmere in 
dogodke, že davno izbrisane iz naglega socialnega razvoja v zadnjih 
desetletjih. Hugo-jevi »Misérables«, neglede na njihovo zgodovinsko 
vrednost, se čitajo danes kot banalna moralistika. Celo Maksim Gorki
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postaja vedno bolj zastarel, kajti njegovi borjaki kot razred ne pred
stavljajo ničesar progresivnega, so le propadli elementi raznih raz
redov vrženi med lumpenproletariat. Njegove ideje so bolj humanitar
ne, kot revolucionarne, njegova tendenca — pokazati današnji družbi 
pravo sliko njenih slabih rezultatov, vreči ji v obraz fatalne posledice 
njenega razvoja v najnižjih njenih plasteh. Toda proletariata, tovarni
škega delavstva in njegovih progresivnih stremljenj, Gorki kljub svoji 
dobri volji, slediti razvoju ruske revolucije ni nikoli popolnoma raz
umel. Njegova »Mati«, edino večje delo, kjer se Gorki spušča na to 
polje, ne presega — kot po pravici piše o nji Trocki — nivoja vode
nega moraliziranja o »resnici in pravici«, in je morala čakati šele 
modernega ruskega filma, da ji je v svoji režiji dal resnično prole
tarski in revolucionarni značaj. — Tudi pri Istratiju imamo sicer 
sličen milieu, kot pri Gorkem, tudi njegove ideje se gibljejo še v 
sferah naivnega humanitarizma. Ali ravno aktualnost in globoka 
realnost tega socialnega ambienta na Balkanu, aktualnost teh pro
blemov še danes je ono, kar daje njegovim »Pripovedovanjem« aktua
len značaj. Ako bi Istrati bil n. pr. Nemec ali Anglež in bi zajemal 
iz istega socialnega ambienta, ki predstavlja v današnji Nemčiji in 
Angliji povsem nekaj druzega kot na Balkanu, se najbrže ne bi dvignil 
nad pisatelja pustolovščin, pornografa in banalnega moralista. Kot 
pristen Balkanec pa postaja pravi glasnik Balkana in njegovih pro
blemov. Dosedaj izišle novele so zajete predvsem iz treh strani bal
kanskega socialnega življenja: Iz ambienta malih trgovčičev, kmetov 
in rokodelcev, tragedij in stremljenj, porajajočih se iz nasprotij in 
konfliktov, ki jih zanašajo vanj novi pojavi kapitalističnega razvoja, 
mešajočega se s starimi oblikami turškega socialnega ustroja. Pred 
nami ožive ljudski tipi, pri nas že davno izumrli, ki predstavljajo 
preostanke srednjega veka v mentaliteti in ideologiji. Njihovo filozo
firanje in moraliziranje — tipična zmes starih tradicij z novimi ele
menti razkroja in napredka. Njihove tradicije — tipične tragedije, 
porajajoče se iz razkroja starih družabnih tvorb pod vplivom novih, 
še primitivnih razvojnih elementov. Drugi vir njegovih novel so pred
vsem erotična doživetja. Tragedije usužnjene žene, hrepeneče po 
ljubezni iz mračnih sten turških haremov, iz spon polusrednjeveškega 
zakona, iz okov starih tradicij in navad. Tragedije starega pederasta, 
vzraslega v pogojih, ki so jih ustvarjali seksualnim odnosom razni 
elementi družabnega ustroja; nahajajočega se že na potu povratka v 
normalno erotično življenje, v vročem ljubavnem razmerju z mlado 
deklico, s katero stopi celo v zakon, toda — drugi socialni elementi 
navade in tradicije, ozka mentaliteta ljudi med katerimi živi, ga 
vržejo zopet nazaj na staro pot. — Tretja stran ambienta, iz katerega 
zajema svojo snov, so hajduške borbe, v vsem heroizmu in vsakda
njem početju, tragedijah in veseljih, ki jih porajajo z vsemi elementi 
napredka, ki ga prinašajo in razkrajajo, ki jih vanje zanašajo novi ele
menti socialnega razvoja. Njegova »Präsentation des Hai'doucs« je 
tozadevno naravnost čudovito delo. Zgodba življenja, ki jo o sebi 
pripovedujejo razni hajduki, nam oživlja pred očmi ne le posamezne 
tipe ter revolucionarnih borcev, ampak tudi ves družabni milieu, v



katerem so se razvijali in delovali in ki je v glavnih obrisih še danes 
isti v Makedoniji, Dobrudži, Albaniji in drugje. »Domnitza de Snagov«, 
ki nadaljuje snov prejšnje knjige in ki je silno interesantna z ozirom 
na opis razkroja hajduške akcije z nastopom novega socialnega am
bienta, pa že ne stoji več na isti umetniški višini in se izpremeni v 
dokaj suhoparno pripovedovanje. Pisatelj sam se tega zaveda in na
vaja v predgovoru vzroke popuščanja njegovega umetniškega elana, 
zelo interesantne z ozirom na njegovo razpoloženje spričo današnjih 
političnih razmer na Balkanu.

»Po desetletni odsotnosti,« piše, »sem se odpravil v poletju 1925, 
da zopet vidim svojo domovino, Rumunijo. . .  V resnici, med tem ko 
sem se trudil opisati turške in grške strahote za časa okupacije, je 
rumunska vlada z drugačno srednjeveško divjostjo iztrebljala prebi
valstvo še »Velike Rumunije«, ki se ne nahaja več pod nobeno oku
pacijo. Moje zgodbe o nasilstvih in masakrih pred sto leti bledijo pred 
razstreljevanjem otrok, starcev in žensk in grozovitostmi, ki jih po
čenjajo preko besarabskih poljan o f i c i r j i  r e g u l a r n e  v o j 
s k e ,  proglašeni po rumunskem senatu za »narodne junake«. Vrnil 
sem se v Francijo s krvavečim srcem, ali hotel sem obtožiti pred 
Zapadom zločinstva oskrumbe človečanstva s strani rabljev rumun- 
skega ljudstva . . .  Naletel sem na ljubezniv sprejem pri nekoliko listih 
drugega reda in pri »Ligi za človeške pravice«, napisal sem dva, tri 
članke in nastopil enkrat z govorom v dvorani Društva znanstveni
kov. To je bilo vse. Toda. . .  poklicane osebe, ki so znale, kako 
ogromno dokumentacijo sem hotel predati »velikemu tisku«, so mi 
dejale, da ima ta »veliki tisk« rajši »složnejših faktov.. .«  Tedaj se 
je ljubezen do mojega dela zmanjšala, skrajšal sem, kar sem hotel 
povedati o preteklosti in priznam, da sem pisal to knjigo z malim 
elanom. Sicer pa, čemu naj mi služi elan? V zabavo mojih čitateljev.«
— Nisem ustvarjen za to. — Zato da jih ganem? — Da, to ljubim; 
toda vidim, da je Zapad bolj ganjen po bisernih ovratnicah, ki jih 
Amerikanke razkazujejo po montmartreskih beznicah, po nenavadnih 
ropih in tatvinah .. . ,  po ljudeh, ki si razbijajo obraz za tisoč frankov 
na minuto in sploh po vsem onem, kar ne nadleguje prebavljanja 
gospodarjev tega sveta.«

Sicer pa je v drugih delih njegov »elan« vedno na višku, umetni
ška višina nekaterih novel dosega, kot piše Romain Rolland, višino 
velikih ruskih mojstrov. Njegova umetnost je tem čistejša in popol
nejša, v kolikor ni vezana na nobeno šolo, v kolikor je popolnoma 
enostavna in na drugi strani eruptivna. Njegov stil je tudi enostaven, 
brez vseh mogočih alegoričnih in bombastičnih primesi. Vse nje
govo delo je zgrajeno na dolgi, precej zavozljani verigi pripovedovanj 
raznih oseb, ki zopet citirajo pripovedovanja pripovedovanj drugih 
oseb itd. Čita se kot pripovedke iz »Tisoč in ena noč« in drži čitatelja 
v stalni napetosti.

* * *

Cilj teh vrstic, napisanih namesto spočetka nameravane teme
ljitejše študije, je predvsem, da se zainteresira naša mladina za tega 
glasnika Balkana in da se zainteresira obenem za celo vrsto onih



problemov, ki jih Istrati v svojih delih obravnava, da se zainteresira 
za Balkan sam. Danes so oči vsega progresivnega sveta obrnjene na 
Vzhod, kjer se vršijo ogromni socialni preobrati od najpopolnejše 
proletarske revolucije v Rusiji, nacionalne emancipacije Kitajske, 
probujenja kolonij, do najprimitivnejšega probujanja kateresibodi 
socialne zavesti v najmanjših narodičih Azije in drugih delov sveta. 
Balkan tvori v Evropi ravno vrata v Orient in njegovo razumevanje 
je važen pogoj za razumevanje problemov vsega Vzhoda. In Vzhod 
je danes, kljub svoji zaostalosti in celo ravno vsled svoje zaostalosti, 
nosilec nadaljnega napredka človeštva. Kajti v dialektiki zgodovin
skega razvoja leži, da tvorijo skoro vedno zaostalejše dežele pozorišče 
velikih socialnih preobratov, ki postanejo potem vir nadaljnega na
predka. Krščanstvo, nastalo v mali in zaostali Judeji in naval bar
barskih plemen na ozemlje rimske imperije, sta postala vir sred
njeveške kulture v njeni cvetoči dobi. Nemčija je postala domovina 
reformacije. Napram Angliji silno zaostala Francija XV III. stoletja 
je rodila najradikalnejšo meščansko revolucijo, dočim je še zaostalejša 
Nemčija te dobe dala vzgon klasični meščanski umetnosti in filo
zofskim strujam, ki so pozneje zrevolucionirale moderno ideologijo.
V zaostali Nemčiji je zopet nastal marksizem znanstveno orožje delav
skega razreda in ne v Angliji, kjer je v tedanji dobi delavstvo bilo 
že veliko razvitejše. Zaostala Rusija in ne Nemčija, Anglija in Fran
cija je postala pozorišče velike proletarske revolucije. Turčija je 
izmed vseh balkanskih in bližnjevzhodnih dežel izvršila najradikal
nejši prevrat proti vsemu, kar je ostalo od starega otomanskega fevda
lizma z islamom vred. Velike socialne eksplozije nastopajo tam, kjer 
je nakopičenih največ protislovnih elementov, da z brezusmiljenim 
uničenjem vsega, kar je na potu, otvorijo vrata novemu razmahu pro
izvajalnih in torej tudi socialnih in kulturnih sil človeštva. In ravno 
vsled tega postajajo večinoma zaostale dežele vir revolucij. Vsled tega 
pozdravljamo danes kitajsko revolucijo, na katero gledajo razni pro
fesorji evropske »civilizacije« z velikim trepetom in vidijo v nji ne
varnost »žolte poplave« nad vso dosedanjo kulturo, kot enega izmed 
glavnih elementov splošnega vzmaha bodočega človeštva. Iz istih 
vzrokov bo mogoče tudi Balkan v prihodnje igral še veliko vlogo v 
Evropi, četudi vlada danes navidezen relativen mir, »stabilizacija« itd.

Progresivni elementi slovenske mladine morajo torej iskati pot 
do razumevanja Balkana že vsled tega, ker so njene bodoče borbe ve
zane na osvobodilne borbe balkanskih zatiranih narodov in izkori
ščanih razredov. Ne smejo se ustavljati pri splošnih frazah »balkani
zacije Evrope«, nego iti na študij konkretnih odnosov, razmer in bo
jev, izluščiti iz njih ono, kar je progresivnega, kajti drugače se 
izpremeni »orientacija na Balkan«, kot jo propovedujejo n. pr. zeni- 
tisti v — intelektualno reakcijo. V literaturi pa je prvi korak do 
razumevanja Balkana — Panait Istrati.



Franjo Aleš:

Slovenska socialno-politična 
vprašanja.

Naš delovni človek se jako malo zanima za svoje gospodarske in 
socialno politične probleme. Vzrok tej pasivnosti leži v njegovi ne- 
orientiranosti, v njegovem političnem analfabetizmu. Radi tega je 
jasno, da mora nastati nanj v sedanjem gospodarskem sistemu še 
hujši pritisk od strani finančnega kapitala, ki mora po vsej logičnosti
— radi prešibke odporne sile delovnega ljudstva — izzvati popolno 
likvidacijo vsake delavske socialne zakonodaje. Ni čudno torej, da se 
je socialna politika v Sloveniji, ki je pod kontrolo in pod dikta
turo srbskega meščanskega razreda (in seveda tudi slovenskega. Op. 
p.), razvijala točno po postopnem padcu v socialno reakcijo, po
vzročila socialno krizo ter razmajala temelje socialne in gospodarske 
strukture slovenskega ljudstva .

Ta razvoj je prišel sedaj že v ono fazo, ko lahko brez kakršnega
koli pretiravanja trdimo, da o socialni zakonodaji in o socialni politiki 
v Sloveniji ne moremo več govoriti. Ostali so sicer še nekakšni drobci 
v obliki gotovih neznatnih socialnih institucij, ki celo nosijo jako 
blagodoneče naslove (delavska zbornica, inšpekcija dela i. dr.), ki pa 
v ničemur ne zadostijo splošnim delavskim potrebam, zlasti pa ob
upnim klicem delavstva po socialni zaščiti, zavarovanju proti ne
zgodam, starostnemu zavarovanju ter zavarovanju proti redukcijam 
in proti brezposelnosti.

Današnja človeška družba rešuje socialne probleme vsakega na
roda tako, da je v interesu dobičkov vladajočega razreda in kapitaliz
ma. Pri enem narodu je opaziti v socialnem zakonodavstvu veliko 
več socialnega razumevanja in socialnega čuta kot na primer pri 
drugem. Iz tega sledi, da je socialna politika usmerjena po dobičkar
skih kapitalističnih tendencah v vsaki državi s kapitalističnim gospo
darskim redom, in da je socialna zakonodaja v vsaki državi in pri 
vsakem narodu klasičen primer moči delovnega ljudstva. Tu velja 
načelo: č im  v e č  m o č i ,  t e m  v e č  p r a v i c .  Iz tega razloga 
je jasno, da mora biti socialno stanje delovnih narodov Evrope med 
seboj zelo različno, ker si delavski razred posameznih držav ni po
vsod istočasno i z v o j e v a 1 p r a v i c ,  s katerimi bi uredil socialno- 
gospodarske odnošaje med posameznimi sloji širokih narodnih mas. 
Da se prepričamo o resničnosti te ugotovitve, je treba le pogledati 
socialno zakonodajo v današnji Rusiji in jo primerjati s socialnim 
zakonodavstvom v Jugoslaviji ali s socialno zakonodajo v Bolgariji.

Omiljenje socialne krize se v državi ponavadi rešuje z ustanav
ljanjem različnih socialnih institucij, »ki odgovarjajo duhu časa in 
socialne pravičnosti.« Tudi v Sloveniji imamo tako socialno ustanovo: 
d e l a v s k o  z b o r n i c o  za S l o v e n i j o  (pristaši »meščanskega 
socializma« ji celo pravijo delavski parlament). Delovno ljudstvo je 
prepričano o njenem visokem poslanstvu, ker je še premalo zrelo,,



da bi spoznalo njeno vlogo in značaj. Na žalost se ono ne zaveda, da 
morajo biti delavske zbornice v kapitalistični družbi usmerjene po 
direktivah tistih faktorjev, ki so jih ustanovili — torej — od bolj 
»socialno-čutečih« finančnikov in meščanstva, da morajo igrati vlogo 
posredovalcev in tolažnikov med delovnim ljudstvom, kadar se na 
zakonit način kršijo najelementarnejše človeške pravice, da ne smejo 
nastopati kot borbena organizacija, temveč da morajo točno po navo
dilih vlade usmerjati svoje delovanje, kot to zahteva vladajoči razred. 
Jasno je torej, da »delavske« zbornice ne morejo služiti interesom 
delavskega razreda.

Opravičeno lahko trdim, da slovenskih socialno-političnih vpra
šanj z delavskimi »parlamenti« ni mogoče rešiti, ker delavska zbor
nica za Slovenijo v tem oziru ne dela nikake razlike, ker je vsako 
delovanje delavskih parlamentov v kapitalistični družbi — reakcija 
v razvoju delavsko-kmečkega gibanja.

Isto vlogo — oziroma vsaj slično — imajo tudi inšpekcije dela. 
Posredujejo med spori delodajalcev in delojemalcev, izdajajo p i - 
s a n e  ukrepe proti delodajalcem, tako, da ostane položaj — če že 
ne poslabšan — vsaj neizpremenjen.

Pod diktati finančnega kapitala na industrijo in nad slovenskim 
nacionalnim gospodarstvom sploh, se je socialna reakcija v Sloveniji 
še povečala. Začela se je proletarizacija širokih delovnih mas sloven
skega ljudstva. Kriza v slovenski industriji in v slovenskem narod
nem gospodarstvu, povzročena radi centralizacije in gospodarske hege
monije, pa je položaj še v toliko poostrila, da je nastala nevarnost, da 
slovenski živelj izgine z rodne grude, iz Slovenije, da se morata 
slovenski delavec, slovenski kmet izseljevati v inozemstvo. Nerešen 
problem brezposelnosti v Sloveniji in industrijska kriza sta torej 
nastavila vprašanje o i z s e l j e v a n j u  d e l o v n e g a  l j u d s t v a  
i z  S l o v e n i j e .  S tem momentom nastaja že nevarnost obstoja 
slovenskega delovnega naroda v ozki zvezi z nevarnostjo asimilacije 
slovenskih emigrantov v inozemstvu.

Politična konstelacija Slovencev, gospodarska kriza kot posledica 
grozečega poloma kapitalističnega gospodarskega sistema, gospodar
ska nadvlada srbskega vladajočega razreda in ostali simptomi kapita
lizma stalno dvigajo socialno reakcijo v Sloveniji. Zastoj v našem 
gospodarstvu in desorientiranost našega malega človeka pa nala
gata slehernemu Slovencu, da razmišljuje o sanaciji slovenskega de
lavca in kmeta iz sedanjega stanja.

*

Današnji čas je čas socialnih in razrednih bojev. Dva svetova 
se bijeta za gospodarsko nadvlado z različnimi metodami in z različ
nim orožjem. Lepe besede ne zaležejo nič, ker je ta boj — boj 
na življenje in smrt. — Slovensko delovno ljudstvo zato ne bo odpra
vilo socialne reakcije s tarnanjem in z javkanjem po časopisih o 
slabih časih, s ponižnimi intervencijami in prošnjami. Sedaj ni več 
časa za take norosti, ker te samo spravljajo zainteresirane kroge v 
desorientacijo in v obup. Boj, ki ga mora usmeriti delovno ljudstvo 
Slovenije, se mora osredotočiti v enotni akciji proti vsem elementom,



ki posredno ali neposredno povzročajo socialne konvulzije proti gni
lemu in reakcionarnemu gospodarskemu sistemu.

S l o v e n s k a  s o c i a 1n o - p o 1 i t ic n a v p r a š a n j a  so 
n a v e z a n a  e d i n o  n a  r e š i t e v  s l o v e n s k i h  d e l a v c e v ,  
u r a d n i k o v  i n  k m e t o v  i n  l e  e n o t n a  b o r b e n a  z v e z a  
m e d  n j i m i  m o r e  r e š i t i  S l o v e n i  jo g o s p o d a r s k e  i n  
s o c i a l n e  k r i z e .

Z A P I S K I .
Narodni dom.

»Diruštvo ^Narodni dom« ima namen sezidati im 
vzdrževati narodni dom v Ljubljani ali nakupiti 
že obstoječe primerno poslopje v Ljubljani za 
»narodni dom«. S tem hoče društvo vsem narodnim 
društvom ljubljanskim, ki se z umetnostjo, znan
stvom pečajo, ali k družbinskej zabavi služijo, 
stalno in lepo domačijo napraviti in na tak način 
narodno omiko in zabavo pospešiti.«*

Ni moj namen pisati zgodovino dogodkov, ki so se odigravali javno in 
Se več za kulisami za stavbo Narodni dom, last istoimenskega društva, 
kajti pravno je »spor« že itak davno rešen. Ugotoviti pa je treba javno, 
kakšnih argumentov se poslužujejo gotovi ljudje, ki se sicer javno izrekajo 
za našo Akademijo znanosti in umetnosti ter Narodno galerijo, tem bolj 
pa seveda rovarijo za kulisami.

Ko je Ljubljanski Sokol s svojimi p o p o l n o m a  n e u t e m e l j e -  
n i m i zahtevami, da namreč preide poslopje Narodni dom v njegovo last, 
končnoveljavno propadel in ko je isti Ljubljanski Sokol p o d p i s a l  
p r a v n o - v e l j a v n o  v posebni pogodbi, zanj nad vse ugodno in na
ravnost velikodušno rešitev s strani društev Narodni dom, Slovenske 
matice in Znanstvenega društva za humanistične vede, so gospodje od 
Ljubljanskega Sokola svoj pristanek na to rešitev preklicali, češ, da njihovo 
članstvo s tako rešitvijo ni in ne more biti zadovoljno.

Naenkrat so se namreč spomnili pravil društva Narodni dom. Pravila 
namreč pravijo, da je stavba namenjena »narodnim društvom ljubljanskim, 
ki se z umetnostjo, znanstvom pečajo, ali k družbinskej zabavi služijo.« 
In gospodje od Ljubljanskega Sokola so konstatirali — da njihovo delo
vanje najbolj ustreza temu namenu. Ne vem, kako naj bi to interpretacijo 
imenoval, zdi se mi pa, da bi oznaka bedasta nesramnost komaj ustrezala. 
Pomisliti namreč moramo, komu hoče izročiti društvo Narodni dom svojo 
stavbo in če vemo, da sta to slovenska Akademija znanosti in umetnosti 
ter Narodna galerija, torej dve instituciji, o katerih epohalnem pomenu za 
slovenski narod mora biti prepričan vsak slovenski inteligent in ne samo 
inteligent, sleherni količkaj samostojno misleči Slovenec, moramo ugoto
viti, da si je s tem svojim dejanjem Ljubljanski Sokol sam odvzel pravico

* Pravila društva Narodni dom glede namena Narodnega doma. — Natanč
nejše podatke glej Z. U. Z. 1925, zvezek 4.



nadaljnega obstoja in dokazal svojo naravnost cinično omalovaževanje, 
dveh najvišjih slovenskih kulturnih institucij, ki nas poleg univerze šele 
resnično uvrščata kot enakovrednega člana v vrsto drugih kulturnih 
narodov.

Zanimivo pa je, da se v naši javnosti do danes še ni našel list, ki bi 
to nesramnost s strani t e l o v a d n e g a  društva, ki si uzurpira nekako 
kulturno poslanstvo, primerno ožigosal ter odprl oči onim zaslepljencem, 
ki še verujejo v »veliki kulturni« pomen Sokolstva. Vedeti je namreč 
treba, da se je vse Sokolstvo, z Jugoslov: sokolskim savezom na čelu 
zavzelo, da preide Narodni dom v last Ljubljanskega Sokola. Povdariti 
moramo, da smo sicer bili pripravljeni na razne megalomanske izbruhe 
gotovih ljudi, ki hočejo biti na vsak način vodniki naroda, da pa kaj 
takega nismo pričakovali.

Trdno upamo, da odbor Narodnega doma, v katerem so v večini znani 
slovenski kulturni delavci, ne bo podlegel s svojimi upravičenimi zahte
vami, ker bi sicer doživel ponižanje, kakor ga pri vsem svojem hlapčev
stvu še nismo doživeli. Vinko Košak.

Desetletnica majske deklaracije.*
Jubilej, kakor so pač vsi meščanski jubileji. Slavnostna zborovanja, 

obhodi, šolska mladina, klici navdušenja za vojno, v listih dolgi članki 
očividcev in akterjev. Pravi smisel zabrisan.

Ze pred vojno je slovenska revolucionarna študentovska mladina 
ustvarila tajno organizacijo in razvila živo propagando za odcepitev južnih 
Slovanov od Avstrije in za federacijo svobodne Slovenije z ostalimi svo
bodnimi južnimi slovanskimi narodi. Tedaj so stari slovenski meščanski 
politiki konservativne in napredne strani pomagali oblastem, dušiti to 
mlado vrenje.

Potem so se narodi šolali nekaj let na bojiščih evropskih in ameri
ških imperializmov. Naši kmetje in delavci so se na vseh daljnih mejah 
bili za bogve čegavo domovino, drugi so zadaj mrli od gladu in od nasilja 
in sčasoma so vsi postali trudni stare monarhije in vojne in vsega. Čez 
Evropo so šle nove, čudežne besede in mali ljudje vseh narodov so jih 
ponavljali v strelskih jarkih, v taboriščih in doma: mir, svobodo, zemljo, 
tovarne! Povsod. Pri nas. Vrenje množice so politični predstavniki vtesnili 
v majhen, boječe stiliziran dokument, habsburški okvir. V Trbovljah, po 
mestih in vaseh, na frontah so manifestirali ljudje ne za črko, temveč 
za svoj smisel: za načelo samoodločbe, za priznanje vseh pravic; slovenski 
narod je tako prvič v zgodovini nastopil z odločno politično koncepcijo.

Mir. Dva svetova: na Vzhodu vstajenje narodov, na Zapadu žrtvovanje 
malih in premaganih narodov v nova podjarmljenja in tiranije. Slovenski 
narod so kakor med vojno malovreden avstrijski drobiž trgali na kose in 
delili med tri, štiri države. V množicah je kipelo, meščanski politični pred
stavniki pa so iz habsburškega hiteli v vidovdanski okvir.

* Priobčujemo glavne misli našega sotrudnika, ki jih je izvajal v Unionski 
dvorani ob priliki manifestacijskega zborovanja ljubljanske akademske mladine za 
desetletnico majske deklaracije. Op. ur.



Deset let — lep čas; v desetih letih se lahko potepta veliko iluzij, 
veliko malodušja se lahko razlije. Toda nam je treba prebujenja, živega, 
silnega, neuklonljivega prebujenja — tukaj in onstran naših raztrganih 
meja. Nam je treba mladine, borbene, na žrtve pripravljene, kakršna je 
bila mladina pred vojno. Nam je treba vere vase. Nam je treba pouka od 
velikih osvobodilnih gibanj sveta.

Ob desetletnici razumemo smisel majske deklaracije: popolno osvobo- 
jenje Slovencev, svobodna volja, družiti se s komerkoli v prijateljsko 
zvezo. Ne šovinistične mržnje do bratov Srbov — ta mržnja poganja med 
našim narodom samo zaradi toka slovenske meščanske politike, ki išče 
le poti na dvor in do vlad, a ne do zapostavljenih narodov te kraljevine 
in do zapostavljenih, kvišku stremečih ljudskih plasti v srbskem narodu 
samem. Niti šovinistične mržnje do italijanskega, do kateregakoli naroda. 
O s v o b o j e n j e  S l o v e n c e v  i n  n j i h  p o b r a t i m s t v o  z v s em i  
po k r v i  i n  po t r p l j e n j u  pod  s o l n c e m  s o r o d n i m i  n a 
rodi .

Majska deklaracija — en velik, malo omahujoč korak. Pripraviti se 
moramo, pred nami je še precej poti.

Ludvik Mrzel.

V

Miran Jarc: Človek in noč.
1927; Lesoreza izrezal Božidar Jakac. Samozaložba. Tiskarna »Merkur« 

v Ljubljani. Cena broš. 25 Din, vez. 34 Din.

Po letih okamenelega strmenja in hropečih, krčevito-razbitih krikov 
je morala človeška beseda dobiti popolnoma novo barvo in nov zvok. 
Res, da je pesništvo v svojih podtalnih strugah slutilo vse tesneje v grozi 
razbeglega človeštva in da je v vizionarnih, širokim plastem ljudstva 
nerazumljivih slikah napovedovalo s svojimi seizmografi gibanje zemelj
skih plasti do sunkovitih potresov. V se to pa je bila le bleda slutnja, zakaj 
ogenj, ki je objel ves Telurij, je zapustil vse drugačna in vse bolj grozna 
pogorišča.

Tudi Slovenci nismo mogli na svojem kulturnem romanju obiti raz
valine, ki je po 1. 1918 odela ves svet. Brez ovinkov je vodila pot našo 
umetnost preko zrušenih svetišč v novo zarjo, ki je krvavo obsijala pre
živete in življenja nezmožne vrednote ter jo usmerila k človeku z lučjo 
odrešitve ali pa k Bogu z očiščeno in utrjeno religijo. V teh dveh zname
njih stoji naša sodobna pesem in je nujen in pristen rezultat življenja.

Miran Jarc, ki si je s sodelovanjem v naših književnih revijah po 
pravici pridobil sloves pravega pesnika, je zbral iz svoje zakladnice ka
kih 30 pesmi, nastalih med 1. 1917 in 1925 ter jih izdal v knjigi z naslo
vom »Človek in noč«. Prav radi sorazmerno majhnega in skrčenega 
obsega se zdi knjiga neenotna in težka.

S to zbirko se je Jarc predstavil kot ekskluziven pesnik-filozof, ki z 
bogato besedo in živo sliko razglablja in išče odnose sebe do skrivnost
nega dogajanja v neznanih, kozmičnih daljinah, do človeštva prerivajo
čega se po zakonu rasti in smrti skozi življenje in končno razmerje sebe. 
pesnika do žene. Po tem diagramu sodim, da se giblje enkrat v mistič



nem, odmaknjenem svetu, drugikrat pa med neurejeno, trpečo maso, ki 
neprestano kriči na dnu blatnega življenja po rešitvi.

Vodilni motiv zbirke je disharmonično sozvenenje materije, prometej
sko prikovane na zemljo (človek), in pa večno nihanje breztežnega duhov
nega prahu, v brezkončnem, svobodnem vsemerju (noč). Teža vse zbirke 
je skoro matematično-arhitektonski položena v sredino knjige, to je v pe
sem, po kateri je dobila knjiga svoj naslov. — V noči plove duh, vtkan 
v zagonetno kozmično telo, nad kaotičnim življenjem in ne more nazaj 
v tiho praurejenost. Le zakaj? Tudi Jarc obstane ob tem vprašanju, ki je 
ostalo doslej in ostane do konca neodgovorjeno. V tem smislu urečenega 
in zapovedanega iskanja sije nanj, na skrivnostnega romarja vijolična noč 
z zelenimi žarki in daljno sferično muziko, presekano včasih z orgelskim 
bučanjem nevidnih podzemeljskih rek. In potem večno kroženje vrtiljaka 
ob smehu kričečega glasbila, kjer se skladajo poti neštetih življenj, a se 
nikoli docela ne pokrijejo — take vizije srečuje bravec v tej knjigi, ki mu 
z vso kruto brezobzirnostjo odstirajo zrcalo z dvema, kakor dan in noč 
različnima obrazoma.

Tudi v formalnem oziru je pesnik v tej knjigi pokazal svojo silo. 
Mesto starih, uzakonjenih oblik, je Jarc ustvaril svojo svobodno obliko, 
kakor je svoboden vzlet njegove misli. Jezik je krepak in čist ter poln 
zanimivih tvorb; včasih le se mu pozna — sicer dobra — Zupančičeva 
šola. Knjigi gre torej po pravici mesto med najboljšimi v slovenski po
vojni pesniški produkciji.

Grafična oprema je vzorna. Jakčevi lesorezi so umetnina zase — 
morda zato, včasih brez notranje zveze raztreseni med tekst — vsekakor 
pa zelo povzdignejo vrednost knjige. V splošnem je slovenska javnost 
dolžna pesniku in slikarju vso hvalo.

Alfonz Gspan.

Idejni temelji slovanskega agrarizma.*
Dobili smo knjigo, ki pomeni prvi poskus sociološke izobrazbe slo

venskega javnega delavca. Naša univerza se s tem delom približuje živ
ljenju in kaže pot k samostojnosti v literarnem delovanju.

Agrarizem z vso svetovno literaturo kmetijstva, velikimi ekonomskimi 
deli in aforizmi, v primeri s pomenom svoje socialne in zgodovinske pod
lage še ni dal sociologije. Tudi v tem smislu je najnovejša pisateljeva 
knjiga nov korak agrarizma. Pisatelj dokazuje, da je agrarizem historična, 
psihološka in normativna osnova sociologije.

Zdi se mi potrebno, da »Mladina« svojim bralcem vestno poroča o ko
ristnem delovanju in razvoju slovenske znanosti. Tako se lahko seznanimo 
z analitično metodo v psihologiji, ki je za sociologijo (vedo o družbi) 
posebno važna. *

V razvoju človeške družbe so nastali produkcijski sloji, ki vrše do
ločene gospodarske in vzporedno razne druge socialne funkcije (družabno 
delo).

* Pod tem naslovom je izšla programatimo socialna študija. Napisal dr. Fran
ce Veber, izredni profesor filozofije na univerzi v Ljubljani.



Razlikovati moramo slojne produkcije po objektu, načinu in okolišu, 
vse pa tvorijo skupno zakonit sistem na fundamentalni (temeljni) slojni 
produkciji, kakor je samo zemljedelska.

Z e m l j e d e l s k a  p r o d u k c i j a  je edina empirično realizirana 
slojna produkcija, ki ji gre z vseh strani značaj fundamentalne, torej take 
slojne produkcije, na kateri so zgrajene vse ostale slojne produkcije kot 
na svojem neobhodnem psihološkem fundamentu.

Temeljna pa je tudi z družinsko-narodnega vidika. Družina kot realni 
princip instinktivno-animaličnega, narod pa kot realni princip racionalno- 
duhovnega socialnega življenja samega, sta ohranjena v zemljedelski pro
dukciji in bi z njo tudi propadla. Torej je ta produkcija historični pričetek 
kulturnega človeškega razvoja in obenem edina neobhodna nadaljna baza 
take človeške mentalnosti, ki jo imenujemo kulturno stanje človeka.

Da se družinsko-narodna mentalnost krije z zemljedelsko, vidimo že 
v razliki med mestom in vasjo. Kajti mesto požira, konsumira zdravje, a 
ga ne ustvarja. Vas daje naraščaj za meščanstvo, ki samo degenerira in 
je torej življensko odvisno. Bodočnost gre predvsem zemljedelskim drža
vam in narodom. Razliko med meščanom in kmetom, kot posledico raz
ličnega dela, navaja pisatelj po Sorokinu * Mesto je faktor internacionali
zacije, selo pa — in to prvenstveno — faktor nacionalizacije; mesto troši, 
vas zbira energijo. Mesto je center, nervni sistem. Revolucionarnost mest
nega delavstva — po pisateljevem mnenju — ne izvira iz materialnih 
razmer, temveč iz  r a z l i k e  med  d e l o m ,  k i  je na p o l j u  p r i 
m e r n o ,  v t o v a r n i  pa n a s p r o t n o  č l o v e š k i  n a r a v i .  Zato 
je mesto ognjišče revolucij, pobun in prevratov, ki pa se končno vsi raz
bijejo na selu, kot na bistveno veličastnejšem torišču reda in postave.

Na teh bioloških, psiholoških ,socialnih in kulturno-historičnih dife
rencah med meščanom in vaščanom se ločita oba tipa tudi racionalno- 
duhovno v skeptika in v idealista, v negativni duh mesta in pozitivni 
duh sela. Duhovna mentalnost kmeta je religiozno teistična, meščan pa 
je materialist, v dnevnem smislu, in ateist. Mes t o  je r a z c e p l j e n o  
na f r o n t o  k a p i t a l i s t o v  i n  na f r o n t o  i z k o r i š č a n i h  p r o 
l e t a r c e v  ; zato je mesto zastopnik e k s t r e m n e g a  ekonomskega 
i n d i v i d u a l i z m a  in e k s t r e m n e g a  ekonomskega k o l e k t i 
v i z m a  istočasno. Kme t  kot  g o s p o d a r  je i n d i v i d u a l i s t ,  
o b e n e m  ko t  d e l a v e c  p s i h o l o š k o  k o l e k t i v i s t .

Prvi del knjige je teoretična razlaga teh označb, ostane pa še vpra
šanje, koliko odloča zemljedelska mentaliteta v specifični mentaliteti celih 
narodov in človeških ras.

Najznačilnejše strani vse duševnosti omogočajo delitev na instinktivno 
(nagonsko) in racionalno (miselno) mentaliteto. Prva motri svet kot umev
no dan, druga pa kot problem, in zdi se, da je prva h i s t o r i č n o  
o z a d j e  v z h o d n e ,  d r u g a  pa z a p a d n e k u l t u r e .  Zemljedel- 
čeva mentalnost je instinktivna, kakor njegovo delo, in racionalna, kakor 
razlogi njegovega dela.

To spajanje in pa harmonično pasivno prevzemanje materijala (upo
števanje reda in postave) ter aktivno oblikovanje (odstranjevanje še tako

* Sorokin; Ideologija .agrariizma.



javno priznanega nereda in brezpravja), se z osebnostjo zemljedelca 
(obodno in osredno osebnostjo), na temelju socialnega dela, izkazuje kot 
podlaga socialnega humanizma. Konservativnost je v kmetu združena z 
naprednostjo ; njegova mentalno,st je smotreča in dejavna, brez ekstremne 
prevalence polarnih znakov. Torej je ob vsem (osmih) temeljnih mental
nih nasprotjih dokazana absolutna fundamentalnost zemljedelske mental- 
nosti — kot osnovno človeške mentalitete, osnovno človeške organizacije 
in matice vseh ostalih.

Kakor morajo vsi posamezni sloji služiti družinsko-narodnemu člove
škemu razvoju, tako tudi vsi ostali zemljedelskemu. Brez te kulturno- 
historične vezi bi posamezen sloj izgubil svojo funkcijo, bi postal to, kar 
je meščanstvo v Ameriki, Angliji in Italiji. Zemljedelskemu sloju gre 
suvereniteta nad ostalimi sloji. Vprašanje države, činitelja eminentno 
socialnega pomena, elementarne tvorbe, ki je ne smemo zamenjati z že 
omenjenimi* edinicami, je spojeno z vprašanjem, kaj je skupno ter cen
tralno jedro sploh vsakega v istini državnega socialnega vidika.

Država je nadrejena oblika, ne celokupnost vseh svojih edinic, ker 
vidimo njena nasprotja do njih. (Upravičljivost revolucije smatra za po
sebno vprašanje.) Teritorij (ozemlje), regulativna funkcija (med sloji n. 
pr.), izvršna moč (legislativa, eksekutiva), so tri znaki države. Državni 
vidik je pri človeku presek njegove celokupne duševnosti. Zato moramo 
zavreči teorije o pogodbi (traktatu), ki da je rodila državo. Človeku kot 
socialnemu bitju je inherentno, da postaja in se v vedno večji meri 
razvija kot družinsko, narodno, slojno, družabno in državno bitje.

Toda  č e p r a v  je d r ž a v a  n a p r a m  o s t a l i m  e d i n i c a m  
r e g u l a t i v e n  f a k t o r ,  j i m  je že po s vo j em z n a č a j u  
n o r m a t i v n o  p od r e j e n a .  Ravnati se mora po pogojih edinic 
samih, sicer ji ostane le funkcija oktroirane regulacije in oktroiranega 
zastopstva. Urejena je torej le demokratična država, brez ozira če je 
republika ali ne, in ta značaj je vsaj načelno možen. Družina — narod in pa 
država nekako obsegata vse ostale socialne zajednice; država psihološko 
nujna, družina-narod pa kot neobhodna biološka in psihološka premisa 
vseh ostalih, kot fundament države.

Država naj bo predvsem narodna. (Načelo samoodločbe.) V nasprot
nem slučaju postanejo n a r o d i  s r e d s t v o  p r o t i  d r u g i m  n a r o 
dom.  (Doba imperializma.) Na tej podlagi je mogoče državno življenje 
nacij (slovanske, germanske itd.), ki se mu motno in blodno približujemo.

Na dokazu o temeljnosti zemljedelske produkcije vidimo, da je na
rodna država enako agrarna država. Pri pretežno industrijskih državah 
je to izključeno, saj je tam tudi izključena realizacija ideala, državne 
demokracije (!). Posebno trgovinska Anglija in industrijska Amerika sta 
živ primer. Morda ni nikjer toliko govora o neki demokraciji, kakor tam, 
in nikjer tolikih nasprotij med socialnimi elementi. (Irska, dominioni, de
lavstvo v kolonijah.) Z ozirom na Ameriko pa treba samo pomisliti na 
ono strašno razdaljo, ki vlada med najrazličnejšimi finančnimi kralji in

* Pisatelj razlikuje poleg slojev, družine in naroda, še »družbo« kot labilno- 
in neprodukcijsko (salonsko, kavarniško, društveno skupnost).



njihovimi modernimi sužnji; potem pa na i d e a l i s t i č n o  ž i v i  j e l i 
sko p r i d i g a n j e  in dejansko mehanizacijo življenja.

Pri Slovanih pa bi bila idealna demokracija tudi p r i 1 i č n o možna 
in edino prava smer naše psihe. Dejansko je kmet že zdaj največja državna 
sila. (Armada.)

Tu omenja pisatelj, kako prehajajo enostransko razvita državna telesa, 
ki so istočasno zavisna od drugih držav v državno-politični i m p e r i j a -  
l i ž em.  Enako tudi ljudje, če so zavisni od drugih, začenjajo tlačiti so
človeka, ga podrejati v b o j u  za l a s t n i n o .

»Odt od  je z da j  p o v s e m  u m l j i v o  t i s t o  v e l i k o  h i s t o 
r i č n o  de j s t vo ,  z a k a j  so p r a v  vsi  S l o v a n i  od n e k d a j  
b i l i  i n  d e l o m a  še so n e k a k i  z g o l j  s r e d s t v e n i  o b 
j e k t i  p o v s e m  d r u g a č n i h  t er  od n j i h  b i s t v e n o  r a z 
l i k u j o č i h  se d r ž a v n o - p l i t i č n i h  č i n i t e l j e v . «  (Kapitali- 
stični-mednarodni red.)

Slovanstvo se v navidezno inferiornem svojstvu — nebotično dviga 
nad svojimi na zunaj tako mogočnimi tlačitelji, njemu pripada v idealni 
meri prava psihološka struktura za idealen državni sistem, ki bi bil 
končni prelom z dosedanjo vsiljeno, prežalostno zgodovino slovanstva. Z 
njim bi človeštvo doseglo srečo in mir.

Zato naj bo slovanska politika agrarna in po položaju vzhodno in 
zahodno, t. j. civilizatorično usmerjena proti vzhodu, kulturno proti za
hodu, ker kultura v čistem smislu je last vzhoda, zapad pa odlikuje civi
lizacija. Tako bi vršili Slovani pravno-mirovno politično nalogo, z idejo 
socialno-političnega mesijanstva bi pripravili »odrešitev« človeštva. »Kar 
je krščanstvo bilo in še je na polju osebno-duhovne individualnosti člo
veške, to naj Slovanstvo postaja in postane na polju osebno-duhovne 
socialnosti človeške.«

*

Upam, da sem podal vsaj približno vsebino knjige, ki jo, poleg idej 
agrarizma, oživljajo tudi originalne pisateljeve misli o slovanski politiki. 
Z njimi je opravičen naslov knjige. Glavni namen študije pa je bil: 
podati načelne elemente agrarizma. Vsi ostali, praktično in specifično 
slovanski momenti so, kolikor še potrebujejo razvojne utemeljitve, 
le nujna opora državnega agrarizma. Od strokovne vede in pojmov 
kmetijstva se je razvil agrarizem tudi pri nas v s o c i a l n o  teorijo in 
postaja svetovni nazor.

Ivo Grahor.

Reinhardtov! disidenti v Ljubljani.
Pred kratkim je gostovala v Ljubljani družba Reinhardtovih disidentov 

pod vodstvom dr. Borkmanna in s sodelovanjem Piksove in Bonna. Na 
repertoaru so imeli Hauptmannovo tatinsko komedijo »Bobrov kožuh«, 
ostro satiro na prusko uradništvo in sodstvo in Goetzovo veseloigro »Inge- 
borg«, erotičen komad brez umetniške vrednosti.

Igralci, ki so izšli iz Reinhardtove kinematografsko opremljene in na 
meščansko - cirkuško publiko preračunjene šole, kažejo le malo razumeva



nja svojega učitelja, oprostili so se umetniško ustvarjajoče igre in se pre
dali nekemu imaginarnemu teaterskemu iluzionizmu, ki jasno kaže odre
venelost rutine merkantilnih teatrov. Zato se nismo čudili, da so skušali 
svojo umetniško impotenco prikriti z diletantsko prostimi ekstempori.

Pričakovali smo, da nas bodo nemški gostje seznanili z modernimi 
umetniškimi deli, s Tollerjem, Jungom, Xaverjem, ne pa z verističnimi 
deli pasatistov.

Mlada slovenska generacija je sita vseh praznih fraz o današnji kulturi 
in civilizaciji, ker je slednja protičloveška. Želimo slišati proroke nove člo
veške civilizacije, ne pa labodjo pesem umetniških degenerikov.

Toliko iz umetniškega stališča.
Nemški igralci so bili v Ljubljani gostoljubno sprejeti. Tega naj ne 

pripisujejo svoji umetniški potenci (saj so bili tudi nemški automobilisti 
kar najlepše sprejeti!), ampak takozvanemu jugoslovansko - nemškemu 
prijateljstvu.

Nemškim gostom pa svetujem naj se po povratku v Berlin globoko 
odkrijejo pred genijalnim mladim režiserjem Ervinom Piscatorjem, ker 
bodo s tem svojo kulturnost bolj dokumentirali, kakor so jo s svojo pone
srečeno turnejo. Toliko gospodom v vednost.

Ferdo Delak.
----  ----

Učitelj Vinko Möderndorfer, voditelj me
žiških rudarjev.

3. aprila t. 1. so ga aretirali in odvedli v mariborske zapore. Osumljen 
je hudodeljstva goljufije pri gospodarstvu z občinskim denarjem. Po dvo
mesečni preiskavi državni pravdnik še ni vložil obtožnice proti njemu. 
(Če je res, kakor slišim od dobro poučenih ljudi, bi bil že izpuščen iz 
preiskovalnega zapora, če bi ne prosil, da naj se mu dovoli obenem pre
sedeti tudi kazen iz obsodb v nekih tiskovnih pravdah ter bi mu ne 
šteli te kazni šele od časa, ko je pristojno sodišče to prošnjo sprejelo.)

Möderndorfer je koroški Slovenec. Kot učiteljiščnik je bil 1. 1914. 
aretiran zaradi »panslavizma« in prepeljan v graške zapore. Ko je bil iz
puščen, je moral k vojakom in je kot »p. v.« prestajal od vojaških oblastev 
toliko šikan, da je jugoslovanski klub poslancev na Dunaju vložil zaradi 
tega posebno interpelacijo na vojno ministrstvo. Prestavljen je bil nato k 
drugemu polku. V prevratni zmedi je bil do prihoda Italijanov pri goriški 
narodni straži in pozneje kot prostovoljec v bojih za Koroško in Prek
murje, v času plebiscitnih priprav pa kot učitelj in agitator v Malem 
St. Vidu, v enem najbolj izpostavljenih krajev celega plebiscitnega 
ozemlja. V tem času je postal socijalist. Po plebiscitu je odšel v Dravo
grad, ustanovil tamkaj nekak begunski urad in mnogim koroškim begun
cem s svetom in raznimi intervencijami in z denarjem, ki ga je mogel v 
hitrici zbrati, pomagal preko najhujšega. Nameščen je bil nato kot učitelj 
v Mežici in je takoj začel s svojim delovanjem med delavstvom. Na dan 
prve obletnice plebiscita, 10. oktobra 1921., ko je oddajal dr. Marn me
žiški rudnik Angležem, je Möderndorfer menda na banketu odkrito po
vedal, da dvomi o dobrotah, ki da jih bojda prinašajo Angleži. Že 28. ok

a



tobra nato je prejel Möderndorfer od pokrajinske vlade za Slovenijo 
(Hribar!) dekret o premestitvi v Apače. Bil je suspendiran, a po polletnem 
boju se mu je s pomočjo organiziranega delastva posrečilo, da je 
zaenkrat še ostal v Mežici. Po večletnem gerentovanju so bile nato 1. 1923. 
volitve v mežiški občinski odbor. Delavci so pod Möderndorferjevim vod
stvom izvojevali večino v občinskem odboru in krajevnem šolskem svetu. 
Po proračunu, ki ga je sestavil ta odbor, se je čutilo rudniško podjetje 
zelo prizadeto. S tem se načenja nova etapa v boju mežiških rudarjev z 
rudnikom. Iz vsega tega nastopanja Möderndorferja v tem boju se jasno 
kaže tendenca, kako prav z delavsko politično oblastjo v občini postaviti 
protiutež proti gospodarski premoči kapitala in tako utrditi moč, ki jo 
predstavljajo delavske organizacije že same po sebi. Morda je Mödem- 
dorfer pretiraval pomen občinske samouprave v rokah delavstva in v 
srditosti lokalnega boja izgubil prevečkrat izpred oči široki slovenski 
narodni okvir, v katerem se vrši njegov boj. Morda je premalo dobro raz
umel, kako pogojnega pomena je občinska samouprava, ako je pod kon
trolo samouprav višjih stopenj, v katerih njegova stranka nima večine, 
zlasti pa, ako je pod kontrolo sovražne državne uprave; morda je premalo 
dobro razumel, v kakšni vzročni zvezi so težave in ovire, ki jih je moral 
premagovati s političnim položajem celega slovenskega naroda, vendar je 
Möderndorfer s čudovito spretnostjo znal izrabiti celo ona legalna sredstva, 
ki mu jih v borni meri nudi današnji ustroj in položaj občinske samo
uprave. Möderndorfer nastopa v tem boju kot buditelj zavesti delavske 
moči in kot vzgojitelj volje priboriti si politično oblast. Delavska organi
zacija, ki ji je mati obramba, pod vplivom njegove bojevite osebnosti 
prehaja v napad. Posreči se mu to kljub izredno žalostnim razmeram v 
katerih živi slovensko delavstvo. S finim instinktom za realnost, med Scilo 
oportumizma in Karibdo preveč teoretizirajočega revolucionarstva vodi 
delavstvo od uspeha do uspeha, ga združi vsaj v enem kraju in ga navda 
z vero v zmago. To je moralni uspeh njegovega dela, ki celo presega ono, 
kar je za oči vidnega zrastlo iz njega: nova ljudska in meščanska šola, 
kakršne v takem kraju, kakor je Mežica v Jugoslaviji ni več in nov vodo
vod. Šole in vodovoda bi ne bilo brez bojevitih in strnjenih delavskih vrst 
in teh ne brez Möderndorferja. V brošuri »Boji in napredek mežiških 
rudarjev« nam Möderndorfer natančneje opisuje vse te boje, odkriva 
svojo ideologijo in načrte. S to brošuro si je nakopal Möderndorfer celo 
vrsto tiskovnih pravd in je bil med tožniki tudi mariborski veliki župan 
dr. Pirkmajer.

Poleg dela v šoli in sredi ostrih političnih bojev pa je Möderndorfer 
še našel čas zbirati koroške narodne pripovedke (dosedaj je izšel 1. zve
zek) in skupno s pokojnim Koširjem napisati razpravico «Ljudska medi
cina med koroškimi Slovenci«, (»Narodopisna knjižnica Zgodovinskega 
društva v Mariboru«, 1. zvezek).

Leta 1926. izvojujejo delavci pod Möderndorferjevim vodstvom (soci
alni demokrati) drugič večino v mežiškem občinskem odboru. Sredi sep
tembra 1926. se izvrši revizija poslovnih knjig. 8. novembra sledi razpust 
občinskega odbora in krajevnega šolskega sveta. Rudnik odpusti tri de
lavske zaupnike, somišljenike Möderndorferja. Möderndorfer sam bi moral 
biti kazensko prestavljen iz Mežice k Sv. Barbari v Haloze, a se ne vda



brez bisciplinarae preiskave. Po več mesecih se kazensko premeščenje 
prekliče in nadomesti s premeščenjem »iz službene potrebe«; a Mödern- 
dorfer ne gre, rajši poda ostavko in ostane v Mežici. Pri oblastnih volitvah 
23. januarja t. 1., so sredi teh preganjanj dali Möderndorferju v dravo
grajskem okraju, kot nosilcu delavske kandidatne liste, samo 17 glasov 
manj kakor SLS, s čemur je ponovno potrjeno zaupanje delavstva do njega.

To je kratek oris Möderndorierjevega dela in boja ter predzgodovina 
aretacije. Treba je vedeti zanjo, da se človek prav spozna. Taka pred
zgodovina nam odpira pogled v čisto drugačno vzročno zvezo preganjanja, 
kakor pa jo prikazujejo naša politična oblastva in časništvo nasprotnih 
političnih strank. V njej je videti človeka, delavca in bojevnika, ki se v 
vsakem času bori za tisto, kar se mu zdi najvažnejše. V tem boju tvega 
vse in je pripravljen na vsako žrtev. Taki ljudje so pri nas redko sejani.

Ko se je po aretaciji Mödemdorferja nasprotno politično časopisje in 
zlasti »Jutro« na široko razmahnilo v natolcevanju in sumničenju, sem 
napisal par člankov v njegovo obrambo. Prvega sem nesel v uredništvo 
»Narodnega Dnevnika«. Tam so me izkomplimentirali z izgovorom, da 
se o tej zadevi ne sme pisati, ker da je stvar pred sodiščem. To se seveda 
g. uredniku ni zdelo čudno, da se Mödemdorferja sme svobodno sumničiti. 
Drugi članek sem nesel »Slovencu«. Omejil sem se v njem samo na 
popravo par netočnosti, ki bi jih bilo mogoče priobčiti celo kljub čednostni 
previdnosti uredništva, da je treba počakati na izid sodne preiskave in da 
je treba čuvati strankarsko disciplino. Prav je, da se pri tej priliki 
spomnim na g. Hrastelja ,mariborskega urednika »Slovenca«, ki je pošiljal 
tako lepa poročila v »Slovenca« kljub temu, da sem mu že več tednov pred 
aretacijo pisal, v kako težkem položaju da se Möderndorfer nahaja in kako 
krivično bi ga bilo napadati. Dajem mu javno priznanje na pogum, ki ga 
je pokazal v mariborski oblastni skupščini z napadom na Mödemdorferja, 
ki je bil odsoten.

Sicer se pa ni primerilo samo meni, da so uredništva odklonila član
ke, pisane v Möderndorferjevo obrambo. Tudi Dragišu Lepčeviću, srb
skemu socijalistu, je kakor izvem, »Politika« odklonila tak članek. Če se 
človek zamisli v to tako trdno sklenjeno črto od mežiškega rudnika preko 
velikih županov Pirkmajerja in Schaupacha do Belgrada, od »Jutra« preko 
»Narodnega Dnevnika« in »Slovenca« pa tja do »Politike«, začenja vero
vati, da je v marksistični analizi družbe in njenih gibalnih sil mnogo res
nice. Če omenim še, da niti »Učiteljski Tovariš«, stanovsko glasilo uči
teljstva, ni našlo v teh dneh prave besede, za Mödemdorferja, je pa že 
preveč jasno, koliko nereda, nemožnosti jasne lastne sodbe in moralne 
klavemosti vlada pri nas.

Kadar je v stiski človek z veliko dušo, je dolžnost vseh, da ga branijo. 
Razne discipline, oziri in pomisleki tu kratkomalo niso dovoljeni. Niso 
dovoljeni! Le v izpolnjevanju tega ukaza je možno združevanje, sicer so 
razkoli vedno globji in anarhija vedno večja, sužnost od dne do dne 
strašnejša.

Težko je živeti Jermanu na slovenski zemlji.
Lojze Udè.



Opombe.
Beseda je meso postala. >0, domovina, tebe se opleta ljubezen 

moja...«, hram slave in nagrade za narodno delo v, obliki raznih odliko
vanj ter 25.000 Din zdrave valute — pač lepa hvalevredna in koristna 
ljubezen. Janez izpod Klanca pa je nekje zapisal: >0, domovina, ti si kakor 
vlačuga..., pa ni bilo ne odlikovanj ne nagrad, ampak je kar mimogrede 
umrl. — No, otroci, kaj se iz tega učimo?

Še predno je petelin trikrat zapel. Ivan Cankar je napisal že marsi
katere zgodbe, ki imajo menda literarno vrednost. Sodeloval je pri raz
ličnih listih, družbah, včasih pa mu je kakšno stvar založil tudi L. Schwent- 
ner. Nikakor pa se це moremo spomniti, da bi bil redni sotrudnik 
»Orjune«. Če pa človek danes bere ta razburkan list, vendar naleti na 
Cankarja. — To se menda časi in politično prepričanje tako hitro izpre- 
minjajo — kali? Človek bi si o Cankarju mogel komaj kaj takega misliti.

Samozatajevanje. Jugoslovenski napredni akademski naraščaj je 
izdal 1. majnika 1927. — kakor je bilo obljubljeno — >Vidov dane, kjer 
se mu je s sijajno dialektiko in tehtnimi razlogi posrečilo idejno uteme
ljiti svoje idealno stremljenje. — Beležimo samo kot kronisti! Ja, ja . ..?

\ A. G.

Izjava.
Z ozirom na skrivnostna šušlanja v naših oficielnih in poloficielnih 

literarnih in žumalističnih krogih glede našega odnosa do upravnika slo
venskega gledališča arh. Kregarja in našega sotrudnikà Cirila Debevca, 
izjavljava podpisana v imenu sotrudništva in uredništva »Mladine« na
slednje:

1. »Mladina« obsoja političen kriterij pri nastavitvi funkcionarjev 
naših kulturnih' ustanov, zato tudi odločno odklanja imenovanje arh. Kre
garja za upravnika našega gledališča.

2. Politična orientacija in javne izjave arh. Kregarja nam ne morejo 
dati garancije, za uspešen razvoj s l o v e n s k e g a  gledališča, vendar 
pa bomo izrekli zadnjo besedo takrat, ko bodo vidni rezultati njegovega 
upravnikovanja.

3. Upravnik arh. Kregar je iz precej nejasnih razlogov povabil našega 
sotrudnika Cirila Debevca, da prevzame mesto pomočnika generalnega 
tajnika, ki gà je tudi prevzel. In dasi priznavamo Cirilu Debevcu v^o 
kvalifikacijo za to mesto, vendar smatramo, da način nastavitve ni bil 
pravilen.

4. V prepričanju, da kriza našega gledališča s temi fakti še nikakor 
ni rešena, bomo še vnaprej pazno sledili delu gledališke uprave in brez
obzirno ocenjevali prizadevanja vseh njenih članov.

Alfonz Gspan. Vinko Košak.

Plačajte naročnino!



ZA IZVRŠITEV VSEH V 
TISKARSKO STROKO 
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