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VOJESLAV MOLE: 
OB STODESETI OBLETNICI ROJSTVA

Janja  Ž itnik

U V O D

Um etnostni zgodovinar, klasični arheolog, pesnik, pisatelj in preva
jalec Vojeslav M ole sodi med tiste s lovenske izseljence, ki so vse 
življenje ohran ili  tesen stik z domovino. Največji del svojega življenja 
je preživel na Poljskem, zadnja  leta pa v ZDA. Slovenijo je  zapustil z 
dvajsetimi leti (1906), vendar  se je  dvakrat za daljši čas vrnil. Po prvi 
svetovni vojni je  ostal v Ljubljani pet let (1920-25 ) ,  med drugo sve
tovno vojno pa leto dni več (1939-45).

Decembra letos m ineva stodeseta obletnica njegovega rojstva. Nje
govo delo je  znano predvsem  v okviru um etnostnozgodovinske stroke na 
Poljskem in v Sloveniji, manj pa je  z njim seznanjena širša slovenska 
javnost v dom ovini, zamejstvu in izseljenstvu. Ker gre za enega na j
pomembnejših s lovenskih  znanstvenikov na področju um etnostne 
zgodovine, hkrati  pa za nadarjenega slovenskega em igran tskega  pesnika 
in p isatelja , je  vsekakor prim erno, da mu ob omenjeni obletnici posve
timo pozornost v naši reviji.

Doslej je  bilo v slovenskem in poljskem tisku priobčenih  mnogo več 
prispevkov o M oletovem  znanstvenem  in strokovnem delu kot pa o n je
govih leposlovnih  objavah, zato bomo v naši reviji s lednjim  posvetili 
več pozornosti. Uvodoma pa bi vendarle  predstavili  g lavne podatke o 
njegovi d inam ičn i življenjski poti, saj Moleta poznajo le redki bralci 
Dveh domovin.

Dve dom ovin i/Tw o H om elands  -  7 -  1996
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ŽIVLJENJE

Rodil se je  14. decem bra 1886 v družini n ižjega vojaškega uradnika 
v K an a lu  ob Soči. Prve tri razrede osnovne šole je  končal v Sežani, 
p r ip rav lja ln i  razred za gim nazijo  je  obiskoval na Proseku, prvi semester 
gim nazije  pa v Trstu  (1898). Nato s e j e  d ružina  p rese lila  v Novo mesto, 
k jer  je  M ole ostal osem let in tu končal gimnazijo . V tem času j e  objavil 
prve leposlovne prispevke v Ljubljanskem  zvonu  in v O m ladin i , glasilu 
duna jskega  akadem skega društva  Slovenija. Po m aturi je  le ta  1906 
vpisal študij prava na Dunaju, a se je  že po prvem sem estru  prep isa l na 
rom anistiko  in slavistiko.

Spom ladi naslednje  leto je  bil potrjen k vojakom. Po odsluženem 
enole tnem  vojaškem  roku v T rstu  (1 9 0 7 -  08), kjer je  končal oficirsko 
šolo, je  je sen i  1908 odpotoval v Krakov in tu leto dni poslušal p re 
davanja  iz poljske književnosti in slavistične lingvistike. Tu j e  začel 
objavljati  tudi svoje prve strokovne članke. Naslednje  leto (1 9 0 9 -1 0 )  se 
je  v R im u priprav lja l  na  študij um etnostne  zgodovine, nadaljeval ga je 
na D unaju  v letih  1910-12. Med pole tn im i počitn icam i je  delal v šibe- 
n iškem  no tarskem  arh ivu  in zbiral gradivo za zgodovino š ibeniške kate
drale. Spomladi 1912 je  na Dunaju doktorira l iz um etnostne  zgodovine 
in k las ične  arheologije. Po končanem  študiju je  odšel na enoletno po
tovanje po Italiji kot š t ipendis t  avstrijske vlade, oktobra 1913 pa je  na
stopil svoje prvo redno delovno mesto, in sicer pri C en tra ln i kom isiji  za 
varstvo spom enikov na Dunaju, ki ga je  dodelila  D eželnem u konserva
torskem u uradu  v Splitu.

Z izbruhom  prve svetovne vojne je  bil kot rezervni oficir 1. avgusta  
1914 m obiliz iran  v avstrijsko vojsko in im enovan za poveljnika 
železniške postaje v Przemyslu na Poljskem, a je  bil km alu  po lastni 
želji p rem eščen na rusko fronto. Že po prvih bojih se je  septem bra sku
paj s še 4000 vojaki znašel v ruskem ujetništvu, k jer  je  prebil kar  šest 
let. T ranspo rt ira l i  so ga v Sibirijo, najprej v Novonikolajevsk 
(Novosibirsk), nato v B arnaul, leta 1915 v Borki, Tomsk in Taro, leta 
1916 pa v T jum eno in spet nazaj v Taro, k jer  je  naslednje  leto dočakal 
oktobrsko revolucijo. 11. ap r i la  1917 se je  “po zas topn iku” (svojem 
bratu) poročil z nekdanjo  kolegico s krakovske univerze, Poljakinjo  Elo. 
Leta  1918 so ga prem estil i  v K rasnojarsk , od koder s e j e  vrn il  v Tom sk
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in tu v začetku leta 1919 vstopil v I. jugoslovanski polk M atije  Gubca. 
Jeseni 1919 je  predaval na univerzi v Tom sku in bil celo hab ili t iran , 
decembra pa se je  začelo njegovo dolgotrajno potovanje nazaj v do
movino. Z vlakom  se je  odpeljal iz Irku tska  do Vladivostoka, od tam pa 
z am erišk im  transportn im  parn ikom  Sheridan do Trsta, kam or je  prispel 
spomladi 1920. Od tu se je  vrnil  k ženi v Krakov. Za pet let sta se p re 
selila v Ljubljano, kjer je  bil Mole s 1. septem brom  1920 im enovan za 
docenta k lasične  arheologije  in b izan tinske  um etnosti na ljubljanski 
univerzi, po treh  le tih  pa za iz rednega profesorja.

Jeseni 1925 s e j e  z družino izselil v Krakov in ostal tam  vseh š t ir i
najst let do druge svetovne vojne in še devetnajst let po vojni. Tu je  bil 
redni profesor um etnostne  zgodovine slovanskih  narodov na novousta
novljenem S lovanskem  študiju  Jagelonske univerze (od leta 1936 je  bil 
celo njegov d irektor).  Skoraj vsako leto je  med počitn icam i p r iha ja l  v 
Ljubljano. Po nem škem  napadu na Poljsko je  bil jesen i  1939 z družino 
evakuiran v oblegani Lvov, od tod pa so odpotovali v Ljubljano, kjer je  
Mole kot profesor za b izan tin is tiko  na ljubljanski univerzi skupaj z 
družino pričakal konec vojne. Jeseni 1945 so se po šestih letih  vrn ili  v 
Krakov. Tu s e j e  znova vključil v znanstveno in pedagoško delo na po
dročju um etnostne  zgodovine v okviru Slovanskega študija Jagelonske 
univerze. Leta 1947 je  bil izvoljen za rednega člana  Poljske akademije 
znanosti v Krakovu, leta 1950 pa je  prevzel vodstvo U m etnostno
zgodovinskega inš t i tu ta  Jagelonske univerze in katedro  za srednjeveško 
umetnost.

Poleg treh leposlovnih  del (dveh pesniških  zbirk in avtobiografije) je  
objavil vrsto  strokovnih  del, največ v poljskih znanstvenih  revijah. Leta 
I960 s e j e  upokojil, 22. decem bra 1961 pa je  bil izvoljen za dopisnega 
člana Slovenske akadem ije  znanosti in umetnosti. Leta 1966 sta se z 
ženo prese lila  k hčerki v Oregon. Umrl je  5. decem bra 1973 v mestu 
Eugen v Oregonu, ZDA.
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STIKI Z ZNANIMI SLOVENCI

Že prvo leto študija  na Dunaju se je  M ole zbližal z O tonom  Žu
pančičem , docentom  za ruščino na O rien ta lsk i akadem iji Rajkom  N ah
tiga lom , V ladim irjem  Levstikom, ki se je  bil prav tedaj v rn il  iz Pariza, 
F rance tom  Steletom in še z nekaterim i tamkaj živečimi slovenskim i in
te lektualci ,  ki so pozneje igrali pom em bno vlogo v slovenski politiki 
(F ran  V idic  idr.). Pomembni za njegovo poznejše življenje pa so bili 
tudi njegovi stiki z Ivanom Prija te ljem  in Francetom  K idričem  -  z 
obema se je  bil seznanil v dunajski Dvorni biblioteki. S C ankarjem , ki 
je  bil tedaj prav tako na Dunaju, v tem času ni imel stikov.

Že km alu  po prihodu  na Dunaj se je  včlanil v tam kajšn je  akademsko 
društvo Slovenija, bil pa je  precej k r i t ičen  do njegovih prepirov z bra t
skimi društv i (npr. s praško Ilirijo in dunajsko Savo). Naslednje  leto se 
je  med s luženjem vojaškega  roka v T rstu  ponovno zbližal s svojim nek
danjim  sošolcem, pesnikom  in poznejšim  ravnate ljem  ljubljanske Drame 
Pavlom  Golio. Po opravljenem  doktora tu  je  imel v Ljubljani spet redne 
stike s F rancetom  Steletom in Otonom Župančičem , u redn ikom  Ljub
ljanskega zvona  Jankom  Šlebingerjem  in tudi s Cankarjem . V tem času 
je  objavljal predvsem  krit ike s l ikarsk ih  razstav v L jubljani in d rugod po 
Sloveniji.

Kot rečeno, je  bil med prvo svetovno vojno šest let v ruskem  vojnem 
ujetništvu. Nekaj časa je  bil v Sibiriji celo skupaj s Steletom. npr. leta 
1916 v T jum eni in 1918 v Omsku. Drugi Moletovi ožji p rija te lji  v 
L jubljani so bili Fran Ramovš, Jakob K elem ina. Milko Kos, Franc  M e
sesnel, F ran  Govekar, Ferdo Kozak itd.

LEPOSLOVNO DELO

Že proti koncu g im nazijsk ih  let, ko je  bival v Novem mestu, je  Mole 
objavil pod psevdonim om  Spitignjev vrsto pesmi in črtic  v reviji Om- 
lad in a , g lasilu  dunajskega  akadem skega društva Slovenija. Prib ližno v 
istem času je  objavil nekaj leposlovnih prispevkov tudi v Ljubljanskem
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zvonu, ki je  bil tedaj na  g im naziji  prepovedan. Učitelj verouka Josip 
Marinko je  zarad i tega zahteval M oletovo izključitev iz vseh avstr i jsk ih  
gimnazij, vendar  je  to preprečil  ravnatelj Detela.

Leta 1910 je  založba K leinm ayr & Bam berg v Ljubljani objavila 
Moletov knjižni prvenec, pesniško zbirko Ko so cve le  rože. Avtor jo  je  
posvetil svoji bodoči ženi Eli. Z b irka  dvainsedem desetih  pesmi je  
razdeljena v devet ciklov: Iskal sem te, Ela, Pozdravi iz daljine, Me
lodije, Odmevi, Iz mračnih dni, Melanholija,  Molitve, V daljave.

Pesniške oblike se vrstijo  od tri-, štiri-, pet-, šest-, sedem- in 
osem vrstičn ic1 do soneta (s prestopno ali oklepajočo rimo v kvartinah , 
medtem ko se v te rc inah  pojavljajo različne vrste rim). Le izjemoma se 
pesnik odloči za nekoliko bolj sproščeno pesniško obliko (npr. S m r t  le
sov, str. 133).

Večina pesmi v zbirki ima ljubezensko motiviko (uvodna pesem, 
cikli Iskal sem te, E la  in Melodije, večji del cikla Odmevi). V pesmih, 
ki j ih  je  M ole napisal kot študent na Dunaju ali v Krakovu, se motiv 
ljubezni p rep le ta  z domotožjem (npr. Na polja zgrinjal mrak je pajčo
lane). Cikel Pozdravi iz daljine pripoveduje o pesnikovem  trpljenju 
zaradi ločenosti od dekleta. Očitno ga je  Mole napisal na Dunaju ali še 
verjetneje med počitn icam i v Sloveniji, medtem ko je  Ela čakala  nanj v 
Krakovu.

Cikel Iz m račn ih  dni ima vojaško tematiko, cikel M olitve pa versko. 
Za vse pesmi cikla M elanho lija  je  značilno otožno vzdušje, teme pa so 
različne. Tudi tem atika  zadnjega cikla V daljave je  raznovrstna. Pesnik 
išče motive v naravi (jutro, mrak, sončni zahod, vihar, jesensk i dan. 
gozdovi, makovo polje, tu lipani).  V nekaterih  pesm ih tega cikla gre za 
čiste im presije  z močno izraženo atmosfero, v drugih  pa pesnik naveže 
svoje čustveno stanje na motiv iz narave.

Rima v štirivrstičnicah je največkrat prestopna, v nekaterih pesmih pa ok
lepajoča ali zaporedna. Petvrstičnice imajo rimo ABBBA ali ABBAB, rima 
v šestvrstičnicah je  verižna ABABAB ali povratna ABCABC, v 
sedemvrstičnicah pa ABABABC.
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Vse pesm i v zbirki so nap isane  v izrazito  vznesenem  in povzdignje
nem  slogu (skrajen  p r im er  je  npr. pesem P re lu d i j ,  str. 19). Še posebno 
so pesn iku  v tem času pri srcu sestavljeni p ridevniki,  kot so čudodaljen, 
čudotajen , čudotajnosten , čudotih, škrla tnozlat,  so lnčnojasen, solnč- 
nočist, so lnčnotih , skrivnostnotih , t ihotajen , rodnoživen, bajnorazkošen, 
srebrnobled, bisernobled, jesenskonem , rožnokrvaveč, rožnodiven, 
snežnočist,  večnosvet, opojnotruden. Spet in spet se v pesm ih  pojavljajo 
pla tane , ciprese, aleje, vedno znova nastopajo pesnikove najljubše 
barve: škrla tna ,  srebrna, z lata in sneženobela. Pril jubljeni izrazi so pre
lest, p re les ten , lesketanje, trepetanje , blestenje, šepetanje, vzdrhteti, 
šumeti, skrivnosten , opojen, brezbrežen, hrepeneč, p lam teč  in celo 
trepečoč (str. 21, 34, 87, 119). Nekaj je  tudi hrvatizm ov, ki pa so se te
daj precej pogosto uporabljali:  tuga, ljubav, plač, slušati, diven. Najbolj 
motijo pris il jen i poudarki: pravljice, ju tran ja ,  pozabljena, v globeli, v 
p lam enih , kraljevsko, pom iril ,  z vrhov, razpršen ipd. V pesm ih  nastopa
jo  bitja  iz na jraz ličnejš ih  mitologij: vile, nimfe, favni, gracije , Pan. Ti- 
tanija , Oberon, Vesna, Parcival ...

Kot značilen  pr im er  M oletove ljubezenske lir ike iz tega obdobja naj 
navedem  odlomek iz c ik la  Pozdravi iz daljine (pesem 5, str. 56, 2. 
kitica):

In bila  si kot mak, ki rdi pod dnevom, 
ko sem poljubil usta ti kora lna  
v ze lenih  lesih, po ln ih  šepetanja  
in strepetal sem poln stobarvnih  sanj.
In s sladkim, t iho ta jnos tn im  odmevom 
so priš la  v naju hrepenen ja  daljna 
in čula sva, kako se les prik lan ja  
pod čarom  bajn im  in ves misli nanj.

L irska, epska ali d ram ska  dela največjih  mojstrov vezane besede, 
ujeta v še tako strogo zamejene pesniške oblike, p rav ilom a zvenijo kot 
sam ostojen  in suveren, a še vedno povsem spontan, v osnovi naraven 
jez ikovn i sistem. Prav to pa M oletu s pesn išk im  prvencem  ni uspelo. Ne 
glede na to, kako p ris tna  so bila  čustva, ki so pesniku narekovala  vzne
sene lir ične  izlive, je  njegov pesniški izraz mnogo preveč pris il jen , da 
bi bil lahko prepričljiv . Če k temu dodam o še občutno pom anjkanje  iz
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virnosti vsebine in pesn išk ih  figur, je  razumljivo, da zbirka Ko so cve le  
rože niti ob izidu niti pozneje ni mogla veljati za um etn išk i dosežek, pa 
čeprav so njeni verzi nadvse skrbno izdelani in izbrušeni do potankosti.

* * *

Jeseni 1914 je  Mole znova prijel za pero, ko se je  znašel v vojnem 
ujetništvu v Sibiriji,  k jer  je  ostal -  in pesnil -  več kot šest let. Leta 
1916 je  v T jum eni poleg cele vrste  pesmi napisal enodejanko v nem ških  
verzih z naslovom  Das Protokol (Protokol), m arionetno  igro, v kateri 
smeši oficirje in njihov ponarejeni patriotizem. V Sibiriji je  predelal 
ludi svojo starejšo pesnitev Peter  Sič, katere  uvod je  objavil v D om u in 
svetu leta 1920. V začetku leta  1919 je  v I. jugoslovanskem  polku 
Matije Gubca v O m sku soustanovil tednik  N aš lis t  (izšlo je  13 številk); 
svoje prispevke v njem je  podpisoval s psevdonim om  El Picador. Tu je  
še naprej pisal pesmi, seznanil pa s e j e  tudi z ruskim pesnikom  Jurijem 
Verhovskim, ki je  na l i te ra rn ih  večerih  v Tomsku med d rugim  recitira l 
tudi M oletove pesmi v ruskem prevodu. Pozneje j ih  je  natisnil  v zbirki 
Solnce  v z a to č e n i j i .

Mole je  pisal pesmi tudi med svojo eksotično vožnjo iz Sibirije nazaj 
v Krakov (26. feb ruar -  1. maj 1920). Ko sta se z ženo km alu  po nje
govi vrn itv i iz u je tn iš tva  za pet let p reselila  v Ljubljano, se je  že prvi 
dan sestal z Iz idorjem  C ankarjem  in mu izročil rokopis svoje nove 
Pesniške zbirke Tristia  e x  S iberia .  C ankar  je  posredoval pri Novi 
založbi, d a j e  zbirko še v istem letu izdala.

Zbirka, ki vsebuje dvainsedem deset pesmi -  torej enako število kot 
Moletova prva pesn iška  zbirka -  je  razdeljena na dva dela; prvega je  
Pesnik naslovil Tris tia  ex Siberia, drugega pa Na oceanu. Kot svojega 
prvenca je  tudi to zbirko posvetil ženi Eli, vendar  tokra t posredneje: z 
uvodno pesmijo Moji ženi (str. 13), Epilogom (str. 133-135), Južnimi 
soneti (str. 117-131) in še celo vrsto  drugih  pesmi.

V om enjeni uvodni pesmi avtor predstavi ženi svojo novo pesniško 
zbirko kot vazo, ki j i  jo  je  izklesal iz marmorja. V bok vaze je  vrezal čar
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svojih sanj, na  drugo s tran  cvetoči vrt, v njem pa se tiho smeje ona 
sama, ko posluša njegove pesmi. Na rob vaze je  vpisal skrivne besede 
svojih b r idk ih  spoznanj, pa tudi radosti, v njeno dno pa je  prelil  vso 
vsebino svojega življenja in hrepenenja .

Sledijo štirje  cikli prvega dela zbirke: Iz dnevnika, Dve pismi, V 
antični obliki in Sibirski soneti. Značilno  zdomska je  vsebina pesmi 
Očetu na grob iz prvega cikla (str. 20), sestavljena iz petih  kvar t in  z 
oklepajočo rimo. Pesn ikova misel beži iz daljne tujine na očetov grob, 
rad bi poljubil sveto prst njegove gomile, rad bi se mu pridružil.  Noče 
ga prebuditi ,  ne bi ga želel prizadeti še s svojo trag ično  zgodbo, ko je 
bilo že njegovo življenje dovolj težko in polno g renkega spoznanja. Pe
sem se zaključuje  z verzom: “ Spi, oče, spi! -  P regrenka  je  tu jina  . . .”

Po igrivem, iron ičnem  tonu in po vsebini odstopa od vseh drugih 
pesmi v zbirki Odlomek iz dramatičnega prologa, nap isan  po zgledu 
starih  mojstrov poetične drame. Tema, poslanstvo g ledališča, zaživi v 
kar  posrečenih  verzih, ki pa j im  m anjka  izvirnosti. Govorec prologa je 
režiser igre, m arione tna  lutka (2. in 3. kitica)

Princip  naš ni prav nič težak; 
oblečeš se -  kot ja z  zdaj -  v frak 
in z odra naših trh l ih  desk, 
kjer te obdaja kralja  blesk, 
zazreš občinstvu se v obličja, 
takole: glejte -  od prit l ič ja  
skoz lože vse do galerije: 
notranjost j im  v pogledih  sije.

In kjer pač čitaš g ladko laž, 
in kjer propast in tmo spoznaš, 
kjer vidiš grehe brez kesanja, 
kjer duša o resnici sanja, 
kjer šleva dela se junaka , 
kjer krije  se svetnik sred m raka, -  
postoj! -  in semkaj j ih  presadi!
Sicer to vedno ni v navadi, -  
nasprotno pa prav mnogokrat
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pod zvok bom bastičnih  tirad  
čez oder stopajo le sence 
in spletajo si suhe vence 
iz fraz  in s lam natih  besed. -  
A kdor je  skozinskoz poet, 
mu nudi snov resnični svet.
Seveda to pač ni pogodu 
občinstvu, tolstemu gospodu, 
ki plača, da se ga zabava, 
da v svet se g lasna trobi slava 
njegova za par belih  kron.
In pa -  kaj mu je  pač resnica, 
ki mu zrcali lastna lica, 
a v njih je  mrzkih  gub miljon?
Občinstvo hoče pestre šminke, 
občinstvo hoče sladke kr inke  -  
in mesto v ina  sok iz čaš 
z omledno, staro limonado, 
in mesto misli -  fraz naslado 
in mesto solnca -  nizko laž.
Zato le ni preveč lahko 
iz teh-le desk peklo, nebo 
in vice našega življenja 
ustvariti  in hrepenenja  
preliti naša v zvok besed 
in ves šumeči, divji svet 
p rečarati v pravljico, 
a govoriti le -  resnico ...

Za večino pesmi v zbirki sta značilni dosledna k itična  zgradba in 
rima, le tu in tam  se pesnik  odloči za svobodnejši verz (npr. v daljši 
pesmi Les šumi, str. 33 -35) .  Ob Jeniseju je  m račna izpoved pesnikove 
stiske, občutka dokončne izgubljenosti. Sredi samotne, puste tu jine se 
poskuša spom niti srečne preteklosti, vendar je  njegov spomin utonil v 
ledeni stepi. Dvoje nedosegljivih belih  rok ga zam an vabi, naj se vrne v 
svet nekdanje  sreče (str. 24 -25) .  Podobno kot v že omenjeni uvodni 
pesmi pa postane M oletova poezija sama sebi tem a tudi v pesmi Verzi 
moji (zadnja  k itica , str. 26): “Verzi moji -  pesem tožna, čez
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brezb režna /  m orja v dan jesensk i z v ihram i ih teča ,/  nad prepadi zvezda 
nedosežna ,/  a v g lob inah  mrtva, pokopana sreča .”

V brezhibno  tekočih te rc inah  cikla Dve pismi pripoveduje  pesnik  o 
svojem enoličnem , izpraznjenem , razvrednotenem  življenju v Sibiriji  po 
končani vojni leta 1919. Prvo, Sibirsko pismo (str. 3 9 -4 3 ) ,  je  nam enje
no njegovi ženi. V trpkem  tonu, vendar  brez sarkazm a, j i  uvodom a slika 
svojo osam ljenost,  domotožje in obup na eni strani, na  drugi s tran i pa 
izkriv ljene  vrednote  in izm aličene medčloveške odnose tovarišev  v 
u jetn iš tvu  (str. 40): “Na rokah  kri in v duši težki g reh i , /  drug drugu 
sm rten  vrag , volk bra tu  b ra t /  in laž  v očeh in ustih , laž v u teh i .” Vse
b ina  drugega  dela pesmi pa je  ljubezenska, ton postaja  vse svetlejši, me
s tom a napoveduje  celo kanček novega upanja.

Drugo pesem iz tega cikla, Pismo v domovino, piše M ole prijatelju 
O tonu Zupančiču. Sestavljena je  iz treh  delov, prvi vsebuje petnajst, 
d rugi šestnajs t  in tretji devet tercin , vsi pa še zaključni verz. V prvem 
delu pesnik  slika pomlad, ki se prebuja povsod, celo v daljni Sibiriji,  le 
v njegovi duši je  ni. Vprašuje se, če bo njegovo pismo sploh prispelo v 
dom ovino in če niso tamkaj že vsi pozabili na svoje izgubljene sinove. 
Drugi del je  za razliko od ostalih  dveh prežet s trpko ironijo (str. 46 -  
47):

Vem, ti se čudiš, da še sploh živimo.
Jaz tudi. Pe tkrat up smo in gorje 
že pokopali pod sibirsko zimo.

A zdaj? Zdaj delo vzeli smo v roke, 
zagrebli hrepenenje , upe, sanje 
in delamo, -  a kaj, se še ne ve.

To je: ne ve se, kam  nas delovanje 
lahko pripelje  še, na vsak način 
pa delo naše ni tako vsakdanje.

Kot m uham  pajek, zdaj iz pajčevin 
sovragom predemo nevarne zanke, 
vspeh je  gotov, -  očetov vreden  sin ...
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Z lahkoto si rešujemo uganke, 
ki j ih  noben ne reši diplomat, 
enačbe, ki so v njih samo neznanke.

Zavijamo v ponosni se škrlat 
tr ibunskih  tog -  in ta je  novi Kato 
in drugi Cezar, tretji je  M arat.

Ideja naša pa -  dejal bi P lato -  
nesm rtna  je. Sicer vsebina njena 
ni j a sn a  še, a vendar je  le zlato.

Še vedno duša v nas tiči ognjena, 
iz brona  čistega kot solnce vlita , 
neprem agljiva  kot železna stena.

In njena pot je  cesta zmagovita  
k v isokim  ciljem koncem zadnjih  cest: 
v Sibiriji j im  pravimo -  korita.

Uvodni verzi tre tjega dela p ism a nizajo slikovite im presije  iz 
pesnikovega spom ina na domovino. Iz tercin  veje tako močno 
hrepenenje, da že p rerašča  v telesno bolečino. Zaključek pesmi pa je  
pretresljiv (str. 4 8 -49 ):

Rad spal bi daleč tam, kjer naši lesi 
šumijo v dan iz svojih rosnih sanj 
in vriskajo škrjančki pod nebesi.

Rad spal bi tam, kjer v igri lesketanj 
beže slapovi rek od skale k skali 
in strm je  breg in solnce zlito nanj.

Rad spal bi tam, kjer v jezeru  zrcali 
nebo nad snegom sin jih  se p lan in  
in blesk neba se v eno zliva z vali.
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Rad spal bi tam. In  v sanjah  bi tišin  
drh te la  nad menoj pom lad in cvetje 
na grob mi sipala kot tih spomin. / . . . /

A k tlom je  prikovana moja volja -  
in ni izhoda, ceste, ni poti, -  
ni k r i la  ne pomagajo sokolja -  
in s st isn jenim i čakam  le zobmi.

N aslednji cikel z naslovom V antični obliki poje o smrti in večnosti. 
V pesmi Hegezo (str. 5 4 -5 5 )  uporabi pesnik nevsakdanji motiv, ki g a je  
našel v a t iškem  nagrobnem  reliefu iz 4. stoletja  p. n. š. Pesem  je 
trag ična  izpoved m lade žene, ki se z bolečino spom inja  za vedno 
izgubljene m ladostne  sreče. Tudi Milonska Afrodita (str. 5 6 -5 7 )  go
vori o pozabljenosti in samoti, ki ju  p r inaša  nesm rtnost (“ Sama sem in 
mrtvi so vsi bogovi” ). Večnost, kakršno  slika pesem Thanatos (str. 58- 
59), pa vendarle  p rinaša  tudi tolažbo. V zadnji kitici vabi Sm rt popot
nika v onostranstvo, kjer naj bi našel mir, tišino, zadnji sen in posled
njo resnico.

Cikel zaključujeta pesmi Komična maska (str. 60) in Tragična 
maska (str. 61). Prva pripoveduje  o m inulih  in p r ihodn jih  sto letjih , ki 
se skrivajo v njej, saj p redstavlja  “končni ostanek spoznanja  in  vsoto 
človeške m odros ti” . Ljudje so smešen rod, p ritlikavci v božanskih 
vlogah, k lanjajo  se tisočerim  bogovom in j im  gradijo  hram e, njihova 
prava  nesm rtna  boginja  pa je  v resnici ona sam a -  okam enela  podoba 
m rtvega  smeha. Sporočilo T rag ične  maske predstavlja  nasprotni pol 
prejšnje  pesmi: človek naj se oklene življenja, m aska mu svetuje: “ idi 
med svet, k jer čaše penijo se, pesmi zvenijo, / k jer se v poljubih zažigajo 
sanje kot zvezde b leščeče,/  k jer se pod meči krešejo iskre v borbi 
p o g u m n i.” Od življenja naj človek čim več iztrži, od večnosti pa naj ne 
pričakuje  preveč, saj “polni zavisti, lokavi so večni, nesm rtn i bogovi.” 
Odnos do tostranskega  življenja v Kom ični maski je  negativen , v 
Tragičn i pa pozitiven.

Zadnji cikel prvega dela zbirke. Sibirski soneti, vsebuje d va in tr ide 
set oblikovno brezh ibn ih  sonetov. Najpogostejše teme so minljivost, 
beda in nepom em bnost življenja (Moja pesem, str. 65; Sužnjevi soneti.
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str. 6 7 -7 0 ;  Tomsk, str. 71; Na ulici, str. 72; Samomorilki, str. 73; Si
birski grobovi, str. 74; Tri rože, str. 75). Druge pesmi pripovedujejo  o 
domotožju in grenkobi tujine (Ko vrnem se str. 90), osam ljenosti 
(Prebujenje, str. 66; Na Bajkalu, str. 78), o tragiki boja za “ svobodo” 
in o nesm iselnosti  p re livan ja  krvi (V tajgi, str. 77; Svoboda, str. 79; 
Novo leto 1920, str. 80), o zlaganosti politike (Tribun, str. 82; Agita
tor, str. 83; Idealist, str. 84).

Versko vsebino ima cikel š tir ih  sonetov s skupnim  naslovom  Bog 
(str. 86 -89 ) .  Prvi in četrti sonet sta po vsebini konvencionalnejša  od 
drugih dveh. V tre tjem  sonetu, ki v prvih treh k iticah  odraža M oletov 
rahlo provokativen  pogled na religijo, pesnik  v zaključku zagovarja  no
tranji, zasebni odnos do vere in boga: “ In bil si j im  sistem in teorija , /  
bog dneva sodnega in ka ted ra l /  in slednjič h ipoteza in m anija ./ /  In ven
dar si le blesk neba nad m orjem / brezbrežnim  duše, -  sanja  Te vsak val/  
le v delu, ki ga vidi nad obzorjem .” (str. 88) Sporočilo drugega soneta 
iz cikla pa kaže celo na pesnikovo pante is tično  dojem anje  boga (str. 
87):

V iharju gozd si, ki se v njem gubi, 
v ihar  si gozdu, -  v njem iztrepetava.
In morju breg si skalnatih  peči, 
a bregu sinja morska si daljava.

Oblaku zemlja si, ki v njo rosi, 
in zemlji si oblak, ki v večnost plava; 
dobravi pesem si pom ladnih  dni, 
a ptici zeleneča si dobrava.

O troku si razcvetena livada, 
livadi si otroški, solnčni smeh, 
zveneč kot pesem upapoln ih  vej.

A duši jezero  si v dnu prepada
in v njem zrcališ  v mojih se očeh
in v drobnem prahu  vendar si brez mej.
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Drugi del zbirke z naslovom Na oceanu (str. 9 7 -1 3 1 )  je  M ole spesnil 
v prvi polovici leta 1920 med večm esečnim  potovanjem, ko s e j e  z ladjo 
v račal iz Sibirije prek Japonske, Filipinov, S ingapura, Cejlona in skozi 
Sueški prekop v domovino. Spričo okolja, v katerem  so pesmi nastale, 
so motivi v prvem ciklu (str. 99 -1 1 5 )  pogosto eksotični, osrednji temi 
pa sta seveda hrepenenje  (Beli galebi, str. 101-102; List iz dnevnika, 
str. 103; Japonska pomlad, str. 106; Tropična noč, str. 107-109) in 
radostno pričakovanje  (El Conquistador, str. 110-111). Le tu in tam  se 
vr ine  k akšna  druga  tema, denimo neuslišana  ljubezen (Japonska ro
manca. str. 104-105). Drugi cikel -  avtor ga je  poim enoval Južni 
soneti -  pa vsebuje tr ina js t  optim ističn ih  l jubezenskih sonetov, posve
čenih  pesnikovi ženi. Zbirko zaključuje Epilog s pesmijo Doma. ki je 
prav  tako ljubezenska.

Pesmi z ljubezensko tem atiko  najdem o tudi v vseh d rug ih  ciklih 
zbirke. Poleg že om enjen ih  sodijo v to tematsko skupino Večer (str. 
30), Kako je tih ta pomjadanski sneg (str. 29), Sameva park (str. 31), 
Les šumi (str. 3 3 -35 ) ,  Čaše do vrha nalij (str. 53), V polnočnem snu 
(str. 92), Tvoje pismo (str. 93), Ti (str. 94), Tropična noč (str. 107) in 
V brezbrežnosti  (str. 112). Nostalg ija  je  prav tako tema celotne zbirke, 
vendar  se iz grenkega, brezupnega domotožja, ki preveva prvi del 
zbirke, v d rugem  delu prelevi v nestrpno, a hkra ti  veselo pričakovanje  
bližajoče se vrnitve.

K ar zadeva atmosfero, je  b ipolarnost zbirke seveda razum ljiva. Os
novni ton prvega dela, ki ga  je  Mole napisal v Sibiriji in ki je  po njeni 
poim enoval zbirko, je  mračen, skrajno zagrenjen , pesim ističen. Kot 
teme se nenehno pojavljajo samota, izgubljenost, k ru tost tujine, obup, 
smrt. Drugi del pa zveni v vedno svetlejših tonih , kot sta z vsako 
prevoženo miljo na poti domov rasla  v pesniku nova vera v ž ivljenje in 
zaupanje  v prihodnost.

Podobno kot M oletova prva zbirka je  tudi druga  nap isana  v vzne
senem, povzdignjenem , sofis tic iranem  slogu z zapleteno sintakso. 
Pris il jen i poudark i,  npr. okrvavljena (str. 18), pravljica  (str. 23, 29, 31, 
44, 72, 74, 78, 95), naroda (str. 81), so bolj moteči kot nekatere 
ponavlja joče se rime, kakršn im  se pesnik v tako obsežni zbirki težko 
izogne. Najpogostejši prim eri ponavljajoče se rime so lica -  resn ica  (str.
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41, 68, 78, 95), svet -  cvet (str. 28, 34, 41, 45, 107, 127), smeh -  očeh 
(str. 43, 73, 87, 104), ž ivljenja -  h repenenja  (str. 2 2 -2 3 ,  26, 120, 124), 
tišina -  da ljina  (str. 24, 28, 103).

Kljub podobnem u slogu je  um etn iška  vrednost druge zbirke občutno 
višja od prve. T ega  se je  M ole verjetno zavedal, saj v svoji av to
biografiji prvo kom ajda  omenja, drugi pa posveča precej prostora. Njene 
pesniške oblike sicer kažejo na to, da je  pesnik verjetno za daljše ob
dobje izgubil stik z novostmi v sodobni slovenski poeziji, ki jo  je  v 
mladih letih  redno sprem ljal.  K er pa je  o njegovih stikih s tedaj nas ta ja 
jočo književnostjo  rojakov v domovini le malo znanega, ne smemo 
prezreti m ožnosti, da je  bilo prav om enjeno s ti lis tično odstopanje  lahko 
tudi osrednja  tendenca  M oletovega pesn iškega ustvarjanja , o čemer 
bomo še govorili.

Odmevi na zbirko so bili različni. U radnik  Licejske, pozneje U n i
verzitetne, kn jižn ice  Joža G lonar je  objavil zelo neugodno kritiko, prav 
tako Remec in še nekateri drugi, nevtralneje  pa je  o zbirki pisal Joža 
Lovrenčič v Slovencu.  Drugi so M oletu očitali, da ne more biti hkrati 
pesnik in znanstvenik .  Zato se je  za nekaj časa odpovedal izvirnem u 
pesništvu in je  o prostem  času raje prevajal. Za g ledališče je  prevedel 
Ibsenovo Gospo z m orja  in še nekaj d rug ih  del.2

V Slovenskem  b iografskem  leksikonu  povzema um etnostni zgodovi
nar F rance  Stele splošno m nenje M oletovih l i te ra rn ih  krit ikov takole: 
"V obeh zbirkah se kažejo form alis tične  težnje, osrednji motiv n je
govega pesn iš tva  je  ljubezen, pač pa se v poznejši zbirki ja sn o  odraža  
njegov um etnostno  zgodovinski študij in poseben vtis, ki ga je  nanj

2 Mole je  obvladal vse glavne slovanske jezike in večino drugih evropskih. 
Prevajal je  v prozi in verzih, med drugim Krasinskega, Slowackega, Kono- 
picko, Baudelairea in že omenjenega Ibsena. Iz slovenščine je prevajala v 
poljščino tudi njegova žena Ela (zlasti po njuni vrnitvi v Krakov), npr. 
izbor Cankarjevih novel za zbirko Biblioteka Jugoslowianska, ki je  izhajala 
v Varšavi med obema vojnama. Predgovor o Cankarju je prispeval Mole 
sam.
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naprav ila  k las ična  an tična  um etnost .”3 Ambrozij Kodelja pa takšno 
s ta lišče kom en tira  še z d rugega zornega  kota: “Ko se je  1906. leta 
začela v slovenskem  slovstvu oglašati močna opozicija  proti tedanjim 
epigonom  in sopotnikom  moderne, se je  začel vse pogosteje oglašati 
tudi on. Nanj sta močno vplivala  m oderni ita li janski k lasic izem  in polj
ska rom antika , posebno znani satirik , d ram atik  in mislec Juliusz 
Slowacki (1809-1848) .  Moletova prva pesniška zbirka ‘Ko so cvele 
ro ž e ’ je  t ip ičen odsev njegove kontestacijske nature. Z njo se je  skušal 
čim bolj ločiti od tedanjih  pesniških  tovarišev in zabrisati svobodni verz 
m oderne  s skladnostjo  in b lagoglasjem. Tako mu je  postajal slog 
važnejši od vsebine. Brez dvoma je  nanj tudi močno vplival dunajski 
profesor in estet M ax Dvorak. Deset let pozneje je  izdal drugo pesniško 
zbirko ‘T ris t ia  ex S ib e r ia ’ (Žalostinke iz Sibirije). Za nas je  ta zbirka 
važna  predvsem  zato, ker vsebuje pesmi, ki so nastaja le  v obdobju, ko 
so se zgrin ja li  oblaki bližajoče se vojne. Prvi je  v našem slovstvu prav 
on, ki je  na to tudi nam ignil .  Med prvo in drugo zbirko se čuti velik  ča
sovni presledek. Ker s e j e  pri nas tedaj razbohotil ekspresionizem , so ga 
nekateri krit ik i  ocenili kot ‘čistega fo rm a lis ta ’. Tako se je  počasi 
‘p re u sm e r i l ’ v um etnostnega zgodovinarja  in pesnikovanje  ‘pustil  ob 
s t r a n i ’, kot je  rad sam de ja l.”4

Glede na najpogostejši,  čeprav neutem eljen  očitek Moletu, češ da 
kvalite ten  znanstvenik  ne more biti hkrati tudi kvalite ten  pesnik, je  go
tovo zanim ivo vprašanje , ali bi njegova pesniška zbirka Tristia ex  S i
beria  m orda nalete la  na ugodnejše kritike, če avtor pač ne bi bil znan 
predvsem  kot ugleden um etnostni zgodovinar -  ali pa v tem primeru 
sploh ne bi bila  objavljena, saj so mu pot do objave olajšali prav tisti 
prija te lji  in znanci iz l jubljanskih  za ložnišk ih  krogov, s ka terim i se je 
bil seznanil med študijem na Dunaju poldrugo desetletje  prej. Na to 
vprašan je  verje tno ne more nihče odgovoriti.

3 France Stele, “Mole Vojeslav (Herman)”, Slovenski biografski leksikon, 5. 
zvezek, Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1933, str. 148.

4 Ambrozij Kodelja, "Vojeslav Mole -  ob peti obletnici smrti” , Znamenje, 
VIII/1978, št. 2, str. 192.
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*  *  *

Najbolj znano Moletovo leposlovno delo je  njegova av tobiografija  z 
naslovom Iz  k n j ig e  spom inov ,  ki je  izšla pri Slovenski m atici v Ljub
ljani leta  1970. Gre za polli te rarno besedilo, napisano v priv lačnem  
slogu, ka te rega  g lavni značilnosti sta avtorjeva čustvena angažiranost 
in bogato besedišče. Avtobiografija  je  zan im iva  predvsem  zaradi obrav
nave nekaterih  znan ih  slovenskih osebnosti iz p redvojnega javnega  
življenja v L jubljani,  Pragi in na Dunaju. Pisec besedila na ovitku 
knjige med d rugim  poudarja: “Razen tega pa se v njegovi knjigi pojav
lja toliko znač iln ih  dejstev za dobo in okolje, domače in tuje, da je  
avtobiografska pripoved dr. Moleta vredna pozornosti tudi s te plati. 
Velik del spominov obravnava avtorjevo bivanje v tujini, zlasti na Po lj
skem, in v tem pogledu je  knjiga teh tna  izpoved o slovenskem 
znanstveniku in njegovi uveljavitvi v tujem svetu. P renekatera  poglavja 
v spom inih  so nap isana  s takšno um etniško močjo, da j ih  beremo kot 
leposlovno um etn ino , kar  je  posebna odlika in vrednost najnovejše 
Moletove kn jige .”

O svojih občutkih  v zvezi s prvo domovino piše Mole takole: “Ko 
sem spet sedel pri svojem pisa ln iku  v Krakovu, sem se kaj čudno poču
til. Čudno se mi je  zdelo, da sem poljski d ržavljan  ozirom a da me imajo 
za takšnega, ko nisem za to niti prosil niti v prihodnosti  n isem nam era 
val prositi.  Ali se j e  v moji duševnosti kaj sprem enilo? Seveda ne. 
Nadalje mi bo moj dom tam doli na jugu . moje misli bodo vedno ostale 
zvezane z L jubljansk im  poljem in Šm arno goro nad njim, z Novim m e
stom in gotsko cerkvijo na griču ob zeleni Krki, s tržaško okolico in 
sežanskim Krasom , z morjem pod Kontoveljem in Prosekom. Da, toda 
vendar je  danes to 'neka j  drugega kot prejšnje čase. Nekaj se je  temu še 
pridružilo: to, da bo odslej moje delo pripadalo  še drugem u, poljskemu 
narodu. Zm edle  so se mi misli in bile so razdeljene med dva svetova.” 
(Str. 365)

N ekoliko pozneje pa dodaja: “Moja zveza z domovino se ni nikoli 
pretrgala, ostal sem vedno isti, kot sem bil takrat,  ko sem se odpravil k 
prevzemu službe v Krakov. Še več, vtis imam, da se je  moja navezanost 
na Slovenijo vedno bolj večala, odkar sem bil v Krakovu; vedno bolj 
sem se zavedal, da sem v tujini in da je  moj dom tam daleč na jugu.
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Seveda pa nisem pretiraval,  vedel sem, da m oram  biti na  Poljskem, kjer 
tako rekoč delujem za dom ovino .” (Str. 381)

Prvi del kn jige  z naslovom Otroška  in m ladostna  leta, v katerem 
Mole na koncu  pripoveduje o svojem begu v Slovenijo leta 1939, 
zaključuje  s temi besedami:

“ V rnem  se, v rnem  se, -  kar  same so privrele  iz m ene te besede, 
četudi sem še v Lvovu vezal svojo vrnitev  samo z Ljubljano, z Jugo
slavijo. Zdaj pa, ko zapuščam  Poljsko, mi je  tako, kot da zapuščam 
deželo, ki mi je  tudi kos domovine. In mislil sem, d a j e  to tako, ker  sem 
jo  spoznal in okusil ne samo, ko mi je  bilo dobro, am pak  ker sem jo 
spoznal, ko je  prež iv lja la  najhujše in najtežje gorje svoje zgodovine.

V tis t ih  dneh  pred odhodom iz Poljske sem razm išlja l o vsem  tem, 
kar  mi je  Poljska dala. O dprla  mi je  v ra ta  v svet, naprav ila  je  iz mene 
moža, razkrila  pred  m ano vse svoje zaklade, naravne in duhovne, vso 
svojo likovno um etnost in dala  mi je  razum evanje  svoje h is to r ične  poti 
in me popelja la  na vrhunce  poezij svojih pesn išk ih  genijev, očara la  me 
je  z muziko Chopina, ki me vedno in povsod opaja, k jerkoli mi zazveni, 
in dala  mi je  ženo in rodbino. Poraz leta 1939 je  bil nesreča, katastrofa, 
a ni bil njen konec. Ob junaš tvu  njenih sinov s e j e  skrhal meč, k i j e  ho
tel uničit i  in podjarm iti  svet.

Kako naj bi se torej mogel ne v rn iti ,  ko bo vojna končana?  Vrnem 
se, v rnem  se ...

Prija te lj  Bystron je  nekoč dejal: Človek more imeti samo eno vero, 
lahko pa im a dve dom ovin i.” (Str. 458)

Z an im iv  je  tudi odlomek o slovenskih  š tipendis tih  Jagelonske un i
verze. O Antonu  Slodnjaku piše, da se je  kot prvi slovenski š tipendist 
n jegovega inš t i tu ta  ne le živo zanim al za Poljsko, temveč je  že tjakaj 
prišel s p recejšnjim  znanjem  o poljski lite rarn i zgodovini. K m alu  je 
našel p rim erja lno  pot med poljsko in slovensko književnostjo , zlasti 
pesništvom. Četudi se Mole ni vselej s trinja l z njim, npr. v vprašanju  
para le l  med Aškercem in Kasprowiczem, je  bil p repričan , da lahko od 
S lodnjaka  še veliko pričakujem o -  (str. 382-383).
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“Najboljši med slovenskimi štipendisti  pa je  bil T ine D ebeljak ,” 
nadaljuje Mole, “ki se ga vselej spom injam  z veseljem in priznanjem . 
Prišel je  na Poljsko z velikansk im  navdušenjem  za poljsko l i teraturo , za 
pripovedno prozo in pesništvo. Napisal je  prav krit ično sestavljeno raz
pravo o življenju in usodi Wladyslavva Reymonta, ki je  res izborna in le 
premalo znana  in upoštevana, poleg tega pa je  njegovo življenjsko delo 
predvsem posvečeno g lavnim a poljskim a rom antikom a M ickiewiczu in 
Slowackemu. Dejal bi celo, da je  Debeljak sam rom antik  in da ga je  
prav to rom antično  nagnjenje  pritegnilo  k obema ve lik im a poljskim a 
rom antičnim a genijem a. / . . . /  Za T ine ta  Debeljaka je  bila  velika škoda, 
da je  zabredel v politiko  -  brez nje bi bil izboren pesn ik -p revaja lec .” V 
istem odlom ku Mole poudarja, da je  nekoč sam nam eraval prevesti ce
lotnega M ickiew iczevega Pana Tadeusza,  a se je  temu odrekel in delo 
prepustil Debeljaku (str. 383; k Debeljaku se avtor ponovno vrne  na str. 
470). Kot na jživahnejšo  izmed vseh krakovskih  š tipendis tk  pa M ole s 
simpatijo om enja tudi znano slovensko jezikoslovko Bredo Pogorelec.

L iterarno  zanim ivi so odlomki, kjer pisatelj s lika prim orsko, kraško 
in dolenjsko pokrajino, še prepričljivejši pa so slikoviti portreti  ljudi, ki 
so igrali pom em bno vlogo v njegovem življenju: učitelji in sošolci na 
novomeški g im naziji ,  prijatelji  na  Dunaju, kolegi na krakovski in 
ljubljanski univerzi. O tis tih , ki so mu bili najbližji, piše s toplo nak lo 
njenostjo, ven d ar  j ih  ne idealizira. Njegov spomin je  krit ičen , z enako 
odkritosrčnostjo  spregovori o njihovih vrl inah  in pom anjkljivostih , 
včasih pa mu n jihova dejanja ali značajske poteze služijo kot izhodišče 
za nada ljn ja  razm išljanja . Trudi se, da bi tudi o tis tih , ki niso osvojili 
njegovih s im patij ,  p isal kolikor mogoče objektivno. Njihove napake 
omenja kot kuriozite te , skoraj nikoli pa se ne zgodi, da bi j ih  odkrito  
obsojal. Seveda že^samo dejstvo, da so se nekatere  negativne lastnosti 
(ali dejanja) n jegovih znancev -  včasih  gre za prav nenavadno tr iv ia len  
dogodek -  usidra le  v pisateljev spomin tudi za več kot pol stoletja, priča  
o tem, d a j e  m oral nekoč reagirati nanje z močno notranjo  prizadetostjo. 
Vendar je  p r izadetost z leti popustila , ostal je  le še spomin nanjo, ki pa 
je prešibak, da bi lahko vplival na avtorjeva čustva ob poznejšem 
oživljanju takšn ih  trenutkov.

Povsem druge vrste  je  pisateljeva “p ro g ram iran a” d is tanca  pri p r ika 
zovanju svojih na jin tim nejš ih  čustev, ki so bila  v času p isanja  spominov
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še vedno zelo in tenzivna (ljubezen do staršev, žene in otrok, bolečina ob 
izgubi sina). O svojih na jglobljih  čustvih Mole sicer piše, vendar  kar  se 
da stvarno, na videz neprizadeto, kot bi opisoval čustva koga drugega  in 
ne svoja.

Celo najbolj slikovite  pokrajinske impresije , človeški portre ti  in 
čustveni, d ram atičn i  prikazi k ljučnih  trenutkov M oletovega življenja v 
delu Iz  kn jige  spom inov  pa  ne dosegajo um etniške ravni prave literarne 
avtobiografije . Zdi se, da to tudi ni bil piščev namen. Očitno je  Mole 
našel ustreznejšo  možnost za svoj li te rarn i razm ah v prvem  od obeh 
žanrov, ki si ju  je  izbral -  v poeziji.

ZNANSTVENO IN STROKOVNO DELO

M ole je  na D unaju leta 1912 doktorira l  z d isertacijo  M iniatura  
srbskega rokopisa  iz leta 1649 s Sestodnevom  bolgarskega eksarha Jo-  
ana in Topografijo  K ozm e ln d ik o p la n c a . Prve razprave po opravljenem 
doktora tu  je  posvetil um etnostn i zgodovini Dalmacije, sicer pa je  bil 
velik  del njegovih prizadevanj posvečen bizan tinsk i um etnosti  in vlogi 
b izan tin is t ike  v slovanski umetnosti. Svoje članke o ruski um etnosti ,  ki 
j ih  je  objavljal v varšavski reviji Zycie i N a u ka , je  predelal in združil v 
knjigo o ruski um etnosti do leta 1914 (leta 1955 je  bila objavljena v 
poljščini, leta 1957 pa še v slovenskem prevodu). V istem času (1956) 
je  objavil tudi knjiž ico o ruski ikoni, dve leti pozneje pa še monografijo  
o T iz ianu  (T yc jan , V aršava 1958), ki jo  je  posvetil prija te lju  Francetu 
Steletu.

Med drug im  je  pisal tudi o M eštroviču, o sasanidski umetnosti, 
poznoantičn i in srednjeveški um etnosti v vzhodni Evropi in na Bližnjem 
vzhodu, poljski renesansi,  umetnosti v času rom antike  itd. Leta  1940 
mu je  F rance  Stele svetoval, naj svojo knjigo Umetnost, n jeno ob lič je  in 
izraz  (L jubljana 1941), katere  izid v Varšavi je  preprečil izbruh druge 
svetovne vojne, prevede v slovenščino in ponudi v tisk Slovenski matici. 
Vse do odhoda iz Poljske leta 1966 pa je  največ časa posvečal nas ta 
jan ju  Slovarja s lovanskih  s tarožitnosti (Slownik  S tarozytnosci Slowian-  
skich).  ki g a j e  izdajala Poljska akadem ija  znanosti v Poznanju.
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M oletova znanstvena in strokovna bibliografija , ki je  izšla pri Polj
ski akadem iji znanosti ,  navaja preko sto člankov, knjig, esejev in raz
prav o um e tn o s t i .5 Posebne omembe sta v redna  njegova ana liza  pom ena 
umetnikove us tvarja lne  osebnosti in njegov prispevek k slovenski s tro 
kovni term inologiji .  Vojeslav Mole velja danes za enega izmed trojice 
utemeljiteljev slovenske um etnostne  zgodovine.

SKLEP

France Stele je  v osrednji slovenski um etnostnozgodovinsk i reviji 
zapisal naslednje  m nenje o m ednarodnem  pomenu Vojeslava Moleta: 
“Moletov p r im er je  nam reč v več ozirih izreden. Če ga vzam em o kot 
rojaka, se nam  pokaže z dvojnim obrazom, kot ugleden slovenski pesnik  
in kot tretji tem eljn i kam en znanstveno orien tirane  slovenske um et
nostne zgodovine; če pa ga pogledam o s poljske strani, je  to slovenski 
umetnostni zgodovinar, ki ga cenijo kot enega u tem eljite ljev  sodobne 
poljske zgodovine um etnosti .”6 E m ilijan  Cevc pa k temu dodaja: “ V 
plemeniti osebnosti prof. Moleta, tankočutnega  esteta in celo parisovsko 
■zbrušenega pesnika , se razkriva  posebna dvojnost č loveškega 
znanstvenega iskanja, m nogokra t pogojena v d inam ičn ih  prep le tih , ali 
pomirjena v harm oničn i sintezi, pri vsem tem pa razpeta v veliko ku l
turnozgodovinsko razg ledanost in potrjena z globokim hum anizm om . 
Dva naroda je  povezoval, poljskega in slovenskega, in oba je  obogatil z 
znanjem svojega znanstveno  k r i t ičnega  duha in velike vednosti. Rojen 
istega leta kot Izidor C ankar  in F rance Stele, je  bil obema na Dunaju 
študijski tovariš, vsi trije pa so bili pionirji  prenovljene in poglobljene 
um etnostnozgodovinske stroke na Slovenskem. C ankar  jo  je  me
todološko trdno  u tem eljil .  Stele zasidral v problem atik i domače um et
nostne preteklosti in tej odkazal mesto v Evropi, Mole pa je  njuno p r i 
zadevanje dopolnil s širokimi perspektivam i b izan tinske  kulture, um et
nosti d rug ih  s lovanskih  narodov, z ikonografskim i poudarki in s

5 Isti, “Verba moveant, exempla trahunt” , Razgovori, 2/1966/67, št. 4/5, str. 
18.

6 France Stele, “Osemdesetletnica Vojeslava Moleta”, Zbornik za umetnost
no zgodovino , VIII/1970, str. 9.
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pritegnitv ijo  dosežkov francosk ih  um etnostn ih  zgodovinarjev  in teo
retikov. / . . . /  Za nas pa niso najm anj pomem bne študije, s ka terim i je 
Mole prib liževal Poljakom  nekatere  v idnejše slovenske in jugoslovanske 
um etn ike  in tudi poglavja iz naše li te rarne  pre tek los t i .”7

Za raziskovalca  slovenske izseljenske književnosti pa je  od vseh 
M oletovih  objavljenih del nedvomno najzanim ivejša  njegova druga 
pesn iška  zbirka. Glede na prvenec Ko so cvele  rože  predstav lja  zbirka 
Tristia ex S iberia  b istven kakovostni prem ik v M oletovi liriki. Njena 
motiv ika v veliki meri sovpada z najznačilnejšim i motivi em igrantskega 
slovstva. In kar  je  pomembnejše: njena este tska vrednost kljub očitnemu 
s logovnem u odstopanju  od tedanjih  osrednjih  slovenskih in evropskih 
l i te ra rn ih  sm ern ic  znatno presega povprečno um etniško raven tedanje 
slovenske izseljenske lirike.

LITERATURA

Mole, Vojeslav, Ko so cve le  rože, L jubljana: K le inm ayr & Bamberg, 
1910.

Isti, Tristia ex  S iberia ,  Ljubljana: Nova založba, 1920.
Isti, Iz  kn jige  spom inov,  L jubljana: S lovenska matica, 1970.
B/orko/, B /ožidar/,  “ Sedem desetle tn ica  Vojeslava M ole ta” , Slovenski  

poročeva lec ,  XVII/1956, št. 291 (11. december), s tr .4.
Brecelj, M arijan , “Pesnik  in um etnostn i zgodovinar Vojeslav Mole, roj.

1886” /s sl /, N aš list  (Anhovo), X I /1972, št. 6, str. 8.
Isti, “P lan insk i  zapis dr. Vojeslava M ole ta” , Planinski vestnik,  

L X X I/1971, št. 7, str. 339.
Isti, “Vojeslav Mole (1 8 8 6 -1 9 7 3 )” . Zapisek o njegovi smrti,  Jadranski  

koledar  1975, str. 145-148.
Cevc, Em ilijan , “O sem desetle tn ica  um etnostnega  zgodovinarja  dr. Vo

jes lava  M oleta” (s sliko). Sinteza ,  11/1967, št. 5 -6 ,  str. 105.
Isti, “Vojeslav M ole” (s sliko), Letop is  SAZU,  24/1973 (1974), str. 9 3 -  

98.

7 Emilijan Cevc, “Vojeslav Mole”, Letopis Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, 24/1973 (1974), str. 95 in 97-98.



V ojeslav M ole: ob s to dese ti ob le tn ic i ro jstva 191

C/evc, E /m il i jan / ,  “Ž ivljenjski jubile j dr. Vojeslava M ole ta” , Naši  
razg led i , VI/1957, št. 1 (12. jan u ar) ,  str. 18.

Dolenc, Jože, “Ob stoletnici rojstva treh  znam enit ih  S lovencev” , M o 
horjev  ko ledar  1986, str. 128-129 (Izidor Cankar, Vojeslav Mole, 
F rance Stele).

Hočevar, F rance, “ Spom ini na Vojeslava M ole ta” , Naši razgledi,  
24/1975, št. 3 (7. februar), str. 71 -72 .

Juteršek, M irko, “Vojeslav M ole (1 8 8 6 -1 9 7 3 )” , Z born ik  za umetnostno  
zgodovino ,  1987, št. 23, str. 17-20 (portre t  ob sto letn ici rojstva, 
znanstveno  srečanje  10. marca 1987 v K ultu rno-in fo rm acijskem  cen
tru Križanke).

Kodelja, Ambrož, “ Verba moveant, exempla trahunt. Dr. Vojeslav Mole, 
osem dese tle tn ik” , R a zg o vo r i , 11/1966-67, št. 4/5, str. 17-19.

Isti, “Vojeslav Mole -  ob peti obletnici sm rti” , Znam enje ,  8/1978, št. 2, 
str. 191-193.

Komelj, Bogo, “Zadnji  od trojice utemeljiteljev. Z im enom  dr. Vo
jes lava  M ole ta  se ponaša ta  D olenjska in Novo m esto” , D olen jsk i  list,  
25/1974, št. 5 (31. ja n u a r) ,  str. 10.

Krečič, Peter, “Vojeslav Mole 1886-1 9 7 3 ” , Sinteza ,  IX/1974, št. 30/32, 
str. 7.

Lipovec. Albina, Tone, Pre tnar, “Znanstvena , public is tična  in le
poslovna dvojezičnost Vojeslava M oleta  in O tona Berkopca” (teze), 
Sem inar s lovenskega  je z ika ,  l i terature in ku lture 1985, str. 99 -100 .

Stele, France , “O sem desetle tn ica  Vojeslava M oleta” (s sliko), Zbornik  
za um etnostno zgodovino ,  X VIII/1970, str. 9 -2 6  (z nem škim  povzet
kom).

Isti, “ Vojeslav Mole -  osem desetle tn ik” (s sliko), D e lo , V II /1966 (17. 
december), št. 341, str. 5.

Isti, “ Vojeslav M ole” , Slovenski biografski leksikon, 5. zvezek, L jublja
na: Z ad ružna  gospodarska banka. 1933, str. 148-149.

Velikonja, Jože, “Ob spom inu na profesorja M ole ta” , M ladika ,  58/1974, 
št. 7/8, str. 112-113.

“Vojeslav M ole” (s sliko). Letopis  SAZU,  XII/1961 (1962), str. 2 9 -3 4  
(b iografija  z bibliografijo).



192 Jan ja  Ž itn ik

S U M M A R Y

VOJESLAV MOLE:  
ON THE 110th ANNIVERSARY OF HIS BIRTH

Jan ja  Ž itn ik

A r t  h is to r ian , c lassica l archaeo log is t , poet, writer a n d  translator  
Vojeslav M ole  was a S lovene  em igrant who m a in ta ined  close contacts  
with h is  home coun try  throughout his life. He l ived  m ost o f  h is  life in 
Poland, hu t spen t  his last y e a r s  in the USA. He le ft  S lovenia  when he 
was twenty  y e a r s  o ld  (in 1906), but twice re tu rned  to L jub ljana  f o r  ex
tended  periods.

Vojeslav M ole  vi’a s  born on 14 D ecem ber  1886 in K ana l ob Soči. He 
a tten d ed  g ram m ar  schoo l in Trieste a n d  then in Novo mesto, where he 
co m p le ted  his secondary  education in 1906. In spring o f  that y e a r  he 
m a tr icu la ted  a t Vienna University, where he J'irst s tu d ied  law a n d  then 
R om ance  a n d  S lavon ic  studies. In 1907-08 he served  in the arm y in 
Trieste, con t in u ed  his s tud ies  the fo l lo w in g  y e a r  in Krakow, l ived  from  
1909 to 1910 in Rome a n d  f r o m  1910 to 1912 in Vienna again, where in 
1912 he ob ta in ed  a doctorate  in h is tory  o f  art and  c lassica l archaeo l
ogy. A f te r  receiv ing  a scholarsh ip  he spent 1912-1913 in Italy. In 
autum n 1913 he s ta r ted  his f i r s t  jo b  with the Centra l C om m ission fo r  
the Protection  o f  M onum en ts  in Vienna, and  was a ss igned  to the Pro
v inc ia l Conserva tion  Office f o r  D alm atia  in Split.

A t  the beg inn ing  o f  World War I  he was sen t  to the G alician f r o n t  in 
Poland, where he was cap tured  by  the R uss ians  and  was h e ld  as  a p r is 
oner o f  war in var ious  p a r ts  o f  S iberia  until 1920. In that y e a r  he re
tu rned  to Krakow and  then m oved  together  with his wife to Ljubljana,  
where he worked  f o r  the nex t  f i v e  y e a r s  as a lec turer  a n d  sen ior  lec 
turer o f  his tory  o f  antique  a n d  Byzantine  art. In autum n 1925 he and  
his  fa m i ly  em igra ted  to Krakow a n d  rem a in ed  there f o r  fo u r te e n  yea rs  
before W orld War II  a n d  ano ther 19 y e a r s  a fter  it. He was p ro fe sso r  oj  
his tory  o f  art  o f  S lavon ic  na tions  at the new ly -es tab lished  Inst i tu te  Jor
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Slavonic S tud ies  at the Jag ie l lon ian  University  (in 1936 he was even  
appointed  dean). A f te r  Po land  was a t tacked  by the Germans, he and  his  
fam ily  were evacua ted  to the bes ieged  Lvov  in autumn 1939, f ro m  
where they made their  way to Ljubljana, where Mole, as a p ro fessor  o f  
Byzantine S tud ies  a t  the University  o f  Ljubljana, s ta yed  with his fa m i ly  
until the end  o f  the war. In  autumn 1945, a fter  six  years, they re tu rned  
to Krakow. There he con tinued  his sc ien tif ic  and  pedagog ica l  work in 
the f i e l d  o f  h is tory  o f  art  at the Insti tu te  o f  S lavonic  S tud ies  a t J a g ie l 
lonian University. In 1947 he was e lec ted  a regular mem ber o f  the P o
lish A ca d em y  o f  A r ts  and  Sc iences  in Krakow; in 1950 he became H ead  
o f  the Inst i tu te  o f  H istory o f  A r t  and  the D epartm ent o f  M ed ieva l  A r t  at  
the Jag ie l lon ian  University.

In addition  to three l i terary works (two volum es o f  p o e try  a n d  an  
autobiography) he also p u b l ish ed  a num ber o f  pro fess iona l  papers, the 
majority o f  them in Polish sc ien tif ic  journa ls .  Lie re t ired  in 1960; on 22 
December 1961 he was e lec ted  a corresponding mem ber o f  the S lovene  
Academ y o f  S c iences  a n d  Arts. In 1966 he and  his wife m o ved  to live  
with the ir  daughter  in Oregon. Vojeslav M ole  d ied  on 5 D ecem ber  1973 
in the town o f  Eugene, Oregon, USA.

M o l e ’s sc ien ti f ic  and  pro fess iona l  b ibliography, p u b l ish ed  by the 
Polish A ca d em y  o f  A r ts  and  Sciences, lists over  a hundred  articles,  
books, essays a n d  papers. P articu larly  notable  are his ana lysis  o f  the 
importance o f  the a r t i s t ’s  creative  persona li ty  and  his contr ibu tion  to 
Slovene sp ec ia lised  terminology. Vojeslav M ole  is known as one o f  the 
three fo u n d e r s  o f  S lovene h is tory  o f  art.

R esearchers  o f  S lovene em igrant l iterature will undoubted ly  f i n d  his  
second book o f  p o e try  the most in teresting  o f  a ll h is p u b l ish e d  works. 
With regard  to h is  f i r s t  book Ko so cvele  rože (When the Flowers  
Bloomed), his book  Tristia ex S iberia  represen ts  an im portan t s tep  f o r 
ward in the qua li ty  o f  his lyr ical opus. Its motifs  coincide to a large ex 
tent with the m ost typ ica l m otifs  o f  emigrant literature. Even more im 
portantly, despite  M o l e ’s obvious s ty lis t ic  devia tion  f r o m  the main S lo 
vene a n d  European li terary trends o f  the time, the aes thetic  value o f  
his works is subs tan tia l ly  h igher than the average level o f  the S lovene  
emigrant p o e try  o f  his day.




