
Murna-Aleksanđľova<< ni samo vrsta pesmi, kakršnih po

ob]iki, po goľkoti čustva in višini iileje mortla ni v svetovni

literatuľi' temveč je tuđi verna in pretresljiva tragedija
'slovenskega pesnika . . . Za sklep teh svojih kratkih in zel

nepopolnih izvajanj pľeberem zatlnjo pesem iz tega cikla;
bolj značilna je za našega največjega pesnika otona Zu_

pančiča, nego bi vam ga jaz mogel označiti s par kľatkimi
beseđami.

ANToN AŠrnnc
IN NJEGOVA D OBA

Lepo je in pravično, da je tržaško slovensko ĺlelav' pri-
ređilo slavje v spomin enemu največjih mož, kar jih je kđaj
rođila slovenska mati. Venđar pa se mi [ne] zđi primerno,
da bi, kakor je đrugače ob takih pľilikah navađa, bľal kak
frazast slavospev, ki ne pomeni nič in ki je komaj za uho
prijeten. Temveč boljše se mi zdi, če poskusim vam pođati
vsaj približno verno sliko pesnika samega' njegovega delä
in pa đobe, v kateľi je živel. Ako toľej ne bo zvenela vsaka
besecla kakor go1o oboževanje, teđaj nikar ne mislite, tla ne
cenim pesnika tako visoko, kakor ga vi cenite in kakor ga
bodo cenili poznejši rođovi, ampak pomislite rajši, đa so bili,
so in bođo vsi slavospevi zlagani in hinavski, zakaj nikoli
in nikjeľ niso živeli mecl nami čisti bogovi, temveč ljuđje
otl mesa in krvi, z vsemi tistimi čeđnostmi in grehi, ki je
zanje ođgovoľen čas, v katerem so živeli in pa razmere,
v kateľih so zoľeli in ćlozore]i.

Letošnje poletje je umrl v Ljubljani slovenski pesnik
Anton Aškerc. Umľl je v đeželni bolnici, skoľo popolnoma
osamljen in zapuščen. Tako osamljen, đa nekatere zani-
mive posameznosti o njegovih zađnjih urah še seđaj niso
đognane in pojasnjene. Nekateri n.pr. trdijo, đa mu je bilo
ľazpelo vsiljeno v ľoke, đľugi spet pľavijo, da ga je zahteva]
sam, ali pa vsaj, da ga je rađe volje sprejel. Mogoče je res,
đa je v pređsmrtni onemoglosti in bo]ečini sam posegel po
njem; zaželel si je pač v svojem tľpljenju tolažbe in najbolj
čuđno ni, če je videl in našel to tolažbo v pođobi kľižanega
Kľistusa; tako sta storila pređ njim tućli naša mlađa in
nesrečna pesnika Dľagotin Kette in Murn-Aleksanđrov.
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Še tik pľed pesnikovo nenaćlno smrtjo in celo še nekaj
ur po njegovi smrti, je vse kazalo, đa ga pokopijejo na

tilrem, brez cvetja in petja, tako kakoľ so ]eto popľej nesli

k zaŕInjemu počitku enega največjih slovenskih umetnikov,'

Ivana Gľohaľja, ki ga je spremilo đo gľoba le paľ zvestih,

ľesnično pľavih prijateljev. Anton Aškeľc pa še teh osebnih

pľijateljev ni imel. Šele v zađnjem hipu, pođ pritiskoľn
posameznih ljuđi in pa časopisja, se je Ljubljana vzđramila
ter je napravila mľtvemu pesniku zaľes veličasten spľevođ,

kakoľ se je spođobil zanj. Komaj pa so še đobro utihnili
naclgľobni govori, se je začelo javljati nekaj tako ođuľnega,

nizkotnega in umazanega, đa je bilo celo za naše kraje in
razľr'ere nekoliko preveč. Naši ljubi Ljubljančani so namreč

slekli svoja žalna ob]ačila teľ so hitľo in popolnoma poza-

bili, đa so pokopali pesnilta. Naš politični strankaľski boj na
Kľanjskem je sam ob sebi nekaj naturnega in potľebnega,,

ďi zadobi] je tako neverjetno umazane oblike, da niti gľo-

bovi pesnikov niso več vaľni pređ blatom, ki brizga ođ vseh

strani in na vse strani. Stvar se je takole vľšila: Na svetu,.

in tudi na Slovenskem žive posebne vrste ljuđje, ki se imenu-
jejo svobođomislece. Iz same gorečnosti za svobodno mise]

so napravili iz nje kaľ novo ceľkev in novo veľo, samo đa so'

zamenili znamenje svetega krilža z znamenjem svete mačehe.

In ľazlika je tudi še v tem, đa je cerkev Svobođne Misli
ćlolgočasna, pusta, brez poezije in brez poleta. Ti svobodo-

misleci pa so iznašli, da je bil tuđi Anton Aškeľc svoboclo-

miseln in da je najbľž celo nosil na ovratnici sveto Mačeho,.

kaľ pa še ni natanko ćlokazano. In takoj so začeli tej svobo-

đomiselnosti gľađiti spomenik đo zvezđ íĺ č,ez, tako đa je

bila njegova prava in zaslužena pesniška slava komaj še

kľtina. Jaz sem pa mnenja, cla ni pľav nobena posebna

zasluga, če je človek svobođomis]ec' prav tako ma]a zasluga,

kakoľ če je žiđ ali mohameđanec. Tn po mojem mnenju tutli
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ni pľav nobena zasluga, če kdo brani in zagovaľja svoje

'svetovno naziranje, temveč je naravna in enostavna tlolžnost

vsakogar' ki neče biti ne strahopetec' ne koristolovec. Časih
je to težavno, ampak toliko težavno venclaľle ne, kakor

obľniti ogleđalo narobe, đa bi človek sam svojega obraza

več ne vitlel. - Kľanjski svobođomisleci in kľanjski kato-

łičani pa so bili ob Aškerčevi smrti vse đrugačnega mnenja.

Kajti tuđi kľanjskim kato]ičanom je bil suobodomislěc

Aškeľc važnejši ođ pesnika Aškeľca in začeli so pljuvati na

njegov gľob, kakor đa bi imeli pľeđ seboj samega živega

Ribnikarja. Kľstili so ga za >>tovariša Feľľerjevega' za p_or-

tugalskega ľepublikanca, ki cerkve ľuši teľ neclolžne menihe

in nune ob belem clnevu na meh oclira, za anaľhista in
puntaľja<<. - Na ta način smo đobili oŕl ene stľani svetnika-

mučenca, ođ đruge pa krvavega ľabeljna; samo Aškeľca ni
bilo nikjer več. Nečeđni boj ob komaj zaprtem gľobu se je

že nekoliko polegel in čas je, mislim, đa si napľavimo pravo
j.n verno pođobo pesnikovo, ki so jo bile zabrisale nepokli-
'cane roke. - x

ob Aškerčevem nastopu - skoraj triđeset let bo že tega

- 
je vlađala v slovenski poeziji in sploh v slovenski knji-

ževnosti velika suša in ľevščina. Če bi sodili vso slovensko

kulturo le po književnosti, kaľ bi bilo zelo napak, bi bila
tista leta, nekako ođ 1880-1890, tako bľezploćlna kakor

kraško kamenje. Učenci Josipa Stľitarja, ki je poznal in
spoštoval samo zunanjo obliko, so kovali plehke in pľazne

veľze; đa se je le rimalo - ľimalo po ľibniško, pa so bili
veľzi in je bita pesem. Vse je bilo gladko, slađko, zlizano

kakoľ nedeljska fľizura. rmen teh pesnikov ni potľeba našte_

vati, saj so že itak pozabljena, tućli imena tistih, ki še žive

in še pišejo. Le đvoje pľavih pesnikov je takrat živelo'
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Pagliaruzzi-Kľilan in tr'ranc Gestrin, ki sta oba umrla
neslavljena in nečeščena, najbľž zato, ker sta bila res
pesnika' - Tudi Simon Gľegorčič je še živel in je še pel,
tođa koj po prvi knjigi je njegova moč pešala, tako hitľo
pešala, đa je bil kmalu samo še svoj plitek in povľšen po-
snemalec, cla navsezađnje ni znal niti več s]ovenske s]ovnice
in ni stď nič višje, nego kak Cimpeľman ali Jesenko, ali
tr'untek ali Gangl. - V to cukrenost in vođenost je narav-
nost s pestjo ud'aril Ántolz Áškerc. Celo đesetletje, pređen je
izđal svojo prvo knjigo -- in to je bilo l' 1891. - se je
pođpisaval z imenom Goľazđ. Że to ime samo je zvenelo
vse đrugače nego pa imena različnih tetlanjih Solzeslavov,
Tugomiľov in Milivojev. \i Gorazđu ni bilo nič tiste skisane
in zlagane, vase zaljubljene in sebe objokujoče solzavosti, ki
je prepevala mile nagrobnice nesrečni ljubezni, pľeminu-
lemu hľošču in mrtvi žabi. Če se je Gorazćlu hotelo, tla na-
piše veľz, je hotel obenem tuđi nekaj poveđati, in sicer
tako poveŕlati, da je đľžalo. Skoľaj je imel človek občutek,
ćla je samozavestno zapisano pođ vsako pesmijo: >>Tako je
bilo, pa nič đľugače!<< Trđo in težko uđaľi vsaka beseđa,
še pretrđo in pretežko. Pođobe so jasne, enostavne, bľez pi-
sanih olepšav, brez beseđičenja - prijel bi jih človek; vse
je kakor ođ kamna, soliđno' ľesno in moško. Popolno, na-
Iavnost đemonstľativno nasprotje mehkobi in zgovoľnosti
Gregorčiča.

In mi vsi - takrat smo bili mlađ.eniči - mi vsi, ki smo
ga ljubili in občuđovali' mi vsi smo nekako nezavetlno
občuti]i: >>Tako more govoľiti le močan in samosvoj mož,
ki gleda v svet z razumnimi in pogumnimi očmi in ki tuđi
vitli teľ spozna' kar je gledal! Tako govori mož, ki čuti
človeško, globoko in nežno' pa svojih čustev ne ľazblebeče
v svet s ploho lepih in praznih beseđi, temveč povsem eno-
stavno in naturno razloži, kako da je in kaj da si mis]i!< -
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Najlepši spomenik za tisto prvo đobo Äškerčevo, za tisti
njegov najsijajnejši pesniški in iđejni razrnah, je vrsta balađ
o kmečkih puntih na Slovenskem: >Staľa pľavđa<<. Če bi bit
Aškerc v svojem življenju eđinole te pesmi napisal in tlľu-
gega nič, bi ostalo njegovo ime za vekomaj neizbrisno v
zgotlovini s]ovenske književnosti. Mnogo imamo povesti in
ľomanov iz tistih junaških časov, ko se je slovensko kmečko
ljuilstvo, izmučeno in izsesano do poslednje kaplje krvi, 'z

močjo obupa upľlo svojim posvetnim in đuhovnim gospo-

darjem. Ali nihče ni te strašne tľageđije tako živo naslikal
kakoľ Aškerc v svojih balađah o >>Staľi pľavđi<<. Le pai
potlob, le paľ potez in vsa tloba z vsem svojim krvavinr,
viharnim življenjem, z vsemi svojimi strahotami je pređ
nami tako jasna, ćla vidimo graščake in puntarje kaĺ z ži-
vimi očmi.

Že ob teh in takih pesmih se je pokazalo - in to je nas
mlađe najbolj vabilo in vleklo k Äškeľcu - kako pesnik
goreče in globoko čuti z vsemi nesľečnimi, zatiranimi in
ogoljufanimi in kako ođ srca sovraži vse tiste temne sile'
ki tlačijo človeštvo k tlom. In on, Anton Aškerc, je bil međ
slovenskimi pesniki prvi, ki je odkľil prečuclno đejstvo, tla
ne živita na slovenskem svetu samo slovenski ma]omeščan in
s]ovenski kmet, temveč poleg teh đveh tuđi s]ovenski delauec.
Do Aškeľčevih časov je stala vsa slovenska književnost pođ
znamenjem kamižo]e in iľhastih h]ač. Ako bi kđo hotel
takrat naľisati nagajivo pođobo slovenskega naroala, kakoľ
si ga je misli]a takľatna slovenska književnost, bi narisa]
poniuYlrega ]irnetiča, kako globoko sklonjen in s k]obukom
v ľoki pozđľavlja svojega župnika. Tako podobo slovenskega
naľoćla imamo še v spisih Josipa Jurčiča, Janka Kersnika'
Ivana Tavčaľja in vseh ćlrugih, ki so pozneje postali evan-
gelisti kľanjskega malomeščanskega ]ibeľa]izma. Żiv|jenje,
trpljenje in stremljenje delaaca je bilo pred Aškercem nekaj
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navaalnega' pnskutnega, nepoetičnega. Šele Aškerc je videl
poezijo tudi v grozoti, v beđ.i in bľidkosti - tja je šel iskat

poezijo, kamoľ mećl Slovenci še nihče pređ njim. Aškeľc

ni bil socialist - in takrat, po vseh pogojih svoje vzgoje,

svojega ľazvijanja in svoje okolice, tuđi ni mogel biti' Ali
viđel je, kar je bilo treba viđeti človeku in tľeba videti
pesniku. In tudi zato ostane njegovo ime za zmeľom v naših

sľcih !
)<

Tuđi še v poznejših in zlastĺ v zađnjih svojih delih se je

vľačal Aškerc ľađ v đobo ľeformacij in kmečkih puntov;

tudi še pozneje je zmeľom čutil z vsemi ponižanimi in zati-

ľanimi. Ali beseda njegova ni imela več tistih moči in
tistega življenja, kakor prejšnje čase, njegova umetniška sila
je kar viđno hiľala in pešala in mi, njegovi resnični prija-
telji in odkľitosrčni častilci, kar veľjeti nismo mogli, đa je

to še tisti veliki pesnik, ki je napisal >>Balađe in ľomance<<

in ki smo ga tako ljubili ter se tako navđuševali zanj, kakor

se moľejo navđušiti samo mlacleniči, ki še verujejo v iđea]e.

Tukaj je prilika, da izpregovorim o tistem čuclnem

pojavu, ki ga vidimo skoraj na vseh slovenskih pesnikih.

Po prvem silnem razmahu peroti omagujejo, dokler naposlecl

popolnoma ne omagajo teľ se ne vzđignejo več otl tal. To
se je zgođilo najbolj očitno pľi Gregoľčiču in kmalu za tem

pri Aškercu. Pri tem posleĺlnjem se je ľazblinjenje in pro_

pađanje naľavnost na tllani viđelo, ker je zmerom hitľeje

in v zmerom kľajših presleđkih kopičil knjigo na knjigo.

vsaka đo ľoba polna veľzov. Da se r' zađnjih letih ni več

poznal in đa ni viđel z jasnim očesom ne sebe, ne svojega

časa, ne svojih del, so pľipomogli v izdatni meri tisti nič-
vređni in hinavski kritiki, ki so mu ob vsaki novi knjigi
prepevali po časopisih ćlonebesno gloľijo' zato đa so se po
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ljubljanskih kľčmah in kavarnah s tolíko lažjo vestjo noľče_
va]i iz njega. on pa je bil č]ovek samosvoj, tuj ljućlem, vase
zakrknjen in zelo samozavesten. Iska] ni nikogaľ, vezal se ni
na nikogaľ in ko]ikor jaz vem, vsaj v zaĺlnjih letih ni imel
niti enega ođkritosrčnega in zvestega osebnega pľijatelja.
Kđoľkoli si je pľedrznil napisati neugođno sođbo o kateľem
njegovem đelu, ga je smatral za svojega sovľažnika, kritiko
samo pa za grd, pamflet.

O tem ni veđel, đa smo bi]i zvesti pľijatelji eđinole mi,
ki smo z žalostjo v sľcu gleđali to pľopadanje njegovih sil in
njegovega samospoznanja. Lažnivost in hinavščina, ki go-
spođarita že od nekđaj vsemu našemu javnemu življenju,
sta vneto pomagali, zatemniti slavo Äškerčevega imena. -Ali kljub temu: vsak človek je v đnu svojega srca nečimľn
in tutli Aškerc je bil človek, đovzeten za hvalo in čast; tisto
čeilnost, ki ji pravijo skromnost, so iznašli hinavci' Ne-
verjetno je, da bi moglo samo tisto ]ažnivo hvalisanje pri_
pľaviti takega pesnika, kakor je bil Aškeľc, ob vsako samo-
spoznanje. Vzroki morajo biti še vse ŕIľugi in globlji. Tukaj
pa se pľičenja beseđa o zelo kočljivem vprašanju, namreč
o vprašanju pľeganjanja in mučeništva, ki sta ga baje mo-
rala trpeti Gľegoľčič in Áškeľc.

V tistih časih, ko je Gľegoľčičeva si]a in slava že poje-
mala in ko se je oglasil Ánton Äškeľc, se je rojevalo na
Slovenskem čisto novo gibanje, ki so ga kmalu krstili za
>mahničijanstvo<<. Teđanji pľofesoľ na goriškem bogoslov-
nem seminarju in seđanji škof na Kľku, đr. Anton Mahnič,
je izđajal v Gorici časopis z imenom >>Rimski Katolik<<.
V tem časopisu je z vso tisto đos]eđnostjo in neizpľosnostjo,
ki jo đa človeku trđna veľa v večno ľesničnost in veljavnost
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njegovega pľepličanja, oznanjal najstľožji, popolnoma in
zavetlno brezobzirni rimski katolicizem. Dosleclnost' veľa

vase in v svoje svetovno naziľanje pa imponira vselej in
zmeľom' omamlja in vabi k sebi. Zato je imel Mahnič jako

lahko stališče. Krvavo se je norčeval iz svojih nasprotnikov,

slovenskih svoboclomislecev, ki mu niso znali odgovaľjati

đrugače nego s pustimi zabavljicami. In te puste zabavljice
je v svojem đobľem humorju še vestno ľegistľiral, celo po

abeceđnem ređu! - Ylađa]o je takrat, posebno v razletju

1890 đo 1894 - tisto ubogo in k]avrno slogaštvo, ki bi
v svoji komođni iđea]nosti najľajše vpilo >>živio<< naprej in
nazaj in na vse stľani. o kakih temeljnih političnih in
kultuľnih nazoľih se ni đalo govoľiti. Limonađa je bila
popolna in zgodila se je navsezađnje ta gorostasnost, đa so

se nameľavali pobratiti na Kľanjskem veľni katoličani in
brezverni katoličani. V to ]imonatlo pa je pljunil Änton
Mahnič. Vsako svetovno naziľanje - in to je pač tudi
katolicizem - mora biti enotno in celotno in ne sme tľpeti

nobenih koncesij, nobenih oziľov, nobenega omahovanja.

Äli >>đa<< ďi >>ne<<, tako se moľa postaviti beseđa. Sovľažniku

boj, polovičarstvu pa zaničevanje. In tako je Mahnič z vsem

svojim tempeľamentom navalil na vse' kar na Slovenskem

ni bilo katoliškega in kajpak tuđi na vse, kaľ je bilo pľe.

malo katoliško. Naľavno je, đa tuđi ]iteratuľi ni prizanesel'

A jasno je bľez prerekanja, đa je bil Gregoľčič pľemalo

katoliški - saj je objokaval svoj čľni plašč - Aškerc pa

dokazuje z vsako pesmijo, đa sploh nikoli ni bil katolik.

Svobođomisleci bi izključili iz svoje srede človeka, ki bi

z rožniĺn vencem v ľoki hodil za pľocesijo. Če je bil Aškerc

rnož, je moral s|eči svoj črni plašč in ni smel še]e čakati,

đa bi ga kdo slljl v to. Če bi katoliška ceľkev prizanašala

Gľegorčiču in Aškercu, ki sta bi]a venđaľle ŕluhovnika, torej

njena plačana zastopnika in s]užabnika' bi bila pođobna
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tľgovcu, ki' prizanaša uslužbencu, o kateľem clobro ve, đa
mu đela škođo in ođjemalce oilganja. o kakšnem pre-
ganianiu tukaj ne moľe biti govora in ľes je potľebno, đa se
te nes]ane legenĺle o mučeništr,rr Gregoľčiča in Äškerca že
enkľat na laž postavijo. Bil je boi! rn poznejši rođovi bo<lo

đobľo veđeli, đa v tem boju Aškeľc ni bil ne mučenik, ne
premaganec' temveč zmagoualec. Njegovo ime bo žive}o
in le po zaslugi njegove pesniške s]ave bo živelo še zTayen
tuđi Mahničevo ime. - Venclar pa je Mahnič s svojim
bľezobziľnim divjanjem mrrogo škodoval - ne Aškercu
osebno, pač pa slovenski poeziji.

Aškeľc se je namreč začutil poklicanega pľopagatoľja
svobođomiselnih iđej ter bojevnika zopeľ katolicizem. Tako
se mi zćli, da v zađnjih letih ni viĺlel sploh nič' tlrugega več
pľeđ seboj, nego Mahniča in njegove učence. To pa je bil po

mojih mislih poglavitni vzrok njegovega hiľanja kot pesnik.
Ni mu bi]o več ne đo lepe oblike, ne đo živih, plastičnih
pođob, temveč samo še đo libeľalne tenđence. Jasno pa je,

đa plitka in pľazna slovenska svobođomiselnost ne more tlati
poeziji kľvi in življenja; pľej bi bilo pľičakovati, đa zľaste
pšenica iz kamna. -

Uvođoma sem omenil, cla je napľavila Ljubljana Äškercu
veličasten pogreb. To je res. Äli za pogrebom se je vila dolga
pľocesija Svobođne Misli, tiste Svobođne Misli, ki ima na
vesti zađnje Aškerčeve knjige. Koliko je bilo oclkľitosľčne
žalosti, ne vem. Le toliko vem, ćla je v nas, ki praznujemo
nocoj spomin velikega pesnika, veliko več spoštovanja in
ljubezni ćlo njega, kakor pa je bilo spoštovanja in ljubezni
v tistih, ki so mu še za živih clni zlagano hvalo pľepevali.
Slovenskemu ŕlelavstvu in sploh vsakemu Slovencu, ki občuti
in uživa pľavo poezijo, ostane slava Aškerčevega imena
kljub vsem in vsemu za zm.eľom neclotaknjena, živa in čista!
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