LETOŠNJI
SLOVENSKIH

ŠESTDESETLETNICl
LITERARNIH
ZGODOVINARJEV

v prvih mesecih tega leta sta dopolnila šestdeseto leto Janez
Logar,
višji znanstveni sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice, in Lino
Le g iša,
znanstveni svetnik pri Institutu za slovenski jezik Slovenske
akademije
znanosti in umetnosti.
Ta priložnost nam nalaga dolžnost, da vsaj v glavnih
obrisih ocrtamo njuno delo, ne da bi pri tem poudarjali podobnosti ali razno
rodnosti v njuni znanstveni poti in pogledih.
JANEZ

LOGAR

se je rodil 3. februarja 1908 v Horjulu. Nepremožna
kmečka družina s števil
nimi otroki je dala slovenski znanosti razen Janeza še Hlozofa Ceneta in ling
vista (dialektologa)
Tineta. Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani,
kjer
je po maturi v letu 1928 študiral tudi slavistiko. Po diplomi 1932 je učil na gim
naziji v Novem mestu in nato na učiteljišču v Ljubljani. Med okupacijo je bil za
nekaj časa interniran v Italiji, kasneje pa v nemškem koncentracijskem
tabo
rišču Dachau do konca vojne. Po osvoboditvi
je bil nekaj let načelnik
oddelka
za kulturo na prosvetnem
ministrstvu, potem je postal vodja
bibliografskega
oddelka pri Narodni in univerzitetni knjižnici, kar je še danes.
Logarjeva znanstvena
dejavnost v območju literarne zgodovine se je za
čela že ob zaključku študija. V letih 1932 in 1933 sta 4. in 5. zvezek
Slovenskega
biografskega
leksikona prinesla več njegovih člankov, napisanih z vso vest
nostjo in prizadevnostjo.
V njih je obdelal nekaj pomembnih imen iz starejše
slovenske
književnosti,
tako Sebastiana Krelja, würtemberskega
vojvodo
Kri
štofa, preporoditelja
Blaža Kumerdeja,
protestantskega
pridigarja Petra KupIjenika, katoliškega
cerkvenega
verzifikatorja
Primoža Lavrenčiča, prvega slo
venskega
tiskarja Janeza Mandelca in sestavljalca
slovarjev
Hieronima
Megiserja.
S tem delom je zapolnil vrzel, ki je nastala pri SBL po začasnem
izstopu
Franceta Kidriča iz uredništva in vrst sodelavcev
leksikona. Leta 1933 je izšel
tudi Levstikov zbornik, ki sta ga uredila skupaj z A. Ocvirkom. V tej manife
staciji literarnozgodovinsko
nadarjenega in znanstveno
obetajočega
rodu, ki je
takrat končaval študije, je Logar objavil obširno in temeljito razpravo Levstik
v boju s prvaki.
V nadaljnjih predvojnih
letih se je ukvarjal predvsem s strokovno
kri
tiko, kdaj pa kdaj je napisal tudi kakšno oceno leposlovnega
dela, in poskusil
se je tudi v gledališki kritiki. Njegova strokovna
kritika, ki jo je
objavljal
predvsem
v Domu in svetu, Dejanju, Mladiki in Slovenskem jeziku, zajema
ocene komentiranih
izdaj domačih klasikov
(Levstikovo in Erjavčevo Zbrano
delo. Slovenski protestantski pisci in Zbirka Cvetje iz domačih in tujih logov),
zgodovin slovenskega
slovstva (Slodnjak, Kidrič), literarnozgodovinskih
razprav
in monografij (Legiša, Slovenska poezija od Vodnikovih
Pesmi za pokušino do
priprav za Kranjsko Cbelico; Prijatelj, Dostojevski in Tolstoj; Petre, Poizkus
ilirizma pri Slovencih) in različnih učbenikov, predvsem beril za srednje
šole.

Po vojni je objavil vrsto literarnozgodovinskih
člankov o pomembnih j
slovenskih
književnikih,
po večini k različnim obletnicam ali kot nekrologa, i
Tako je pisal o Igu Grudnu, Francetu Prešernu, Otonu Zupančiču, Franu Erjavcu, I
Janezu Trdini, Simonu Gregorčiču, Franu Levstiku, pa tudi o Svetozaru Marko- i
viču in Janku Šlebingerju.
Ti članki so izšli v raznih časopisih in koledarjih. !
Najvidnejše
mesto v Logarjevem strokovnem
in znanstvenem delu zavze- j
majo njegove komentirane
izdaje posameznih del ali zbranih spisov slovenskih
j
pisateljev.
Za šolsko berilo je pripravil in z ustreznimi uvodi in opombami \
opremil Erjavčevo povest Hudo brezno (Ljubljana 1941) in njegove Živalske
podobe (Ljubljana 1943), Trdinove spomine Moje življenje (Ljubljana 1946) in '
študijo Ivana Prijatelja Književnost mladoslovencev (Ljubljana (1962). Širšemu
občinstvu
je namenjen,
prav tako opremljen z uvodom in opombami, izbor i
Trdinove proze z naslovom Rože in trnje (Novo mesto (1955). Uredil je tudi j
Sto pesmi Otona Župančiča (Beograd 1948) in sodeloval pri ureditvi zbirke j
Zupančičevih
medvojnih
in povojnih
pesmi in spisov Veš, poet, svoj dolg j
(Ljubljana 1948) ter izbora Cankarjevih
Povesti in črtic (Ljubljana 1948). Ze j
pred vojno je začel urejati izbrane spise Frana Jakopiča, ki so ostali pri prvem ^
zvezku (Ljubljana 1937). Po vojni je za zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov !
in pisateljev uredil in s skrbno zbranim komentarjem
opremil Zbrana dela I
Janeza Trdine v dvanajstih knjigah (1946—1959) in Zbrana dela Janeza Men- i
cingerja v štirih knjigah (1961 — 1966); zdaj pripravlja novo izdajo Jurčičevih j
Zbranih del, ki jih je za prvo izdajo pripravil Mirko Rupel.
i
Razen navedenega
strokovnega
in znanstvenega
dela piše Logar tudi i
leksikonske
članke za Enciklopedijo Jugoslavije (Zagreb 1955 — j in s tretjo !
knjigo za Slovenski biografski leksikon. Po prvi knjigi v Levstikovem zborniku I
je objavil še nekaj študij in razprav, kakor »Triglav«, nemški list za slovenske 1
koristi in dunajski Slovenci (SJ 1939), Franc Kurelac in Slovenci (Razprave ,
SAZU, razred za lilološke in literarne vede II, 1956), Janez Trdina in Anton j
Aškerc (Aškerčev
zbornik, Celje 1957), Trdinovo literarno delo v letih 1870 — i
1880 (JS 1957158).
j
Odkar je Janez Logar v letu 1950 prevzel vodstvo bibliogralskega
oddelka ;
Narodne in univerzitetne
knjižnice,
je svoje strokovne
sposobnosti
in znan- \
stvena prizadevanja
usmeril predvsem v bibliografijo
in postal ob F. Dobro- \
voljcu nedvomno naš najboljši strokovnjak
bibliografske vede. Njegovo največje j
in najpomembnejše
delo v tem območju je Slovenska bibliografija, ki izhaja i
za vsako leto posebej. Univerzitetna
knjižnica je začela že v prvih povojnih 'i
letih izdajati to prepotrebno
periodično publikacijo,
ki je bila sprva omejena i
le na popis časopisja in knjig. Pod Logarjevim vodstvom oziroma uredništvom 1
(od 1951) se je slovenska
bibliografija
razširila tudi na popis leposlovnih
in]
strokovnih
prispevkov
v slovenskem
časopisjii, pa tudi na tuje prevode
slo-^
venske literature. Zaradi tako zasnovanega
dela posamezni zvezki Slovenskebibliografije sicer izhajajo z večletno zamudo, vendar Logarjeva ekipa to vrzel \
izpolnjuje
s sprotnim izdajanjem
bibliografskega
popisa knjig v knjigotrški ]
reviji Knjiga. Logar je poskrbel tudi za posebno bilbliografijo
člankov za leta j
1945—1950 (Ljubljana 1963). Ob tem delu je Logar sestavljal nekaj časa posebno i
bibliografijo
strokovnih
člankov o slovenskem
jeziku in književnosti
za Jezik \
in slovstvo.
I
V to Logarjevo dejavnost sodi tudi delo v Društvu bibliotekarjev
Slove- ]
nije, v katerem je od leta 1954 vodja sekcije za bibliografijo, v letih 1963 do \

