NOVA IZDAJA CANKARJA

Lepi vrsti zajetnih in okusno opremljenih zv.ezkov Cankarjevih Izbranih
del*, ki krase naše knjižnice in vabijo h globljemu spoznavanju velikega pisa
telja, se je pridružil osmi. Z njim urednik zaključuje izbor Cankarjeve lepjoslovne proze, povesti in črtic, ki jo bosta dopolnila še po en zvezek dramatskih
del in kritično polemičnih spisov.
Z a d n j i i z š l i z v e z e k je vsebinsko tesno povezan s prejšnjim,
sedmim. V obeh gre pretežno za dela osebnoizpovecinega značaja, ki jih je
pisatelj zasnoval v obliki kratke lirske črtice v letih prve svetovne vojne,
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ko je bival na samotnem, gozdnatem Rožniku: za Moje življenje, Grešnika
Lenarta (VII.), Mojo njivo in Podobe iz sanj (VIII. zvezek). V Moji njivi imamo
še nekaj satir na tedanje razmere v domovini (Naša dolina), kakršne je Cankar
pisal v dunajski družbenokritični dobi svojega ustvarjanja. Novejši in zna
čilne j ši je v tej rožniški knjigi ciklus iz živalskega sveta (Iz tujega življenja),
katerega ubrani in smiselni red človek kali in okrutno prevrača, kadar samo
voljno poseže vanj. Predvsem pa je pisatelj v tem času posegal vase, v svet
spominov na drage mu osebe, pri čemer se mu je obtožujoče oglašala vest;
spomini so se mu oklepali davnih in že pozabljenih ljubezni ter najožjih
vrhniških sorodnikov, predvsem Štefke, očeta in matere — mučenice (Trenutki,
Ob svetem grobu). V Podobah iz sanj, svoji poslednji knjigi, pa se je pisatelj
izmotal iz kroga osebnih spominov, prevzela so ga občestverft vprašanja časa:
apokaliptične vojne grozote, nesmiselnost klanja in imičevanja, poniževanje
človeškega dostojanstva, vera v zmago vesti in pravice, človečanstva in slo
venstva. Zapor na ljubljanskem gradu in vojaščina v Judenburgu sta še pri
spevala k pretresljivi pristnosti pisateljevega protesta zoper militarizem v e 
lesil, zlasti razpadajoče Avstro-Ogrske. Hkrati pa se je Cgnkar v tej knjigi
potapljal v kamrice in katakombe človeške duševnosti, zlasti v skrivnostne
globine njenega iracionalnega dela. Svoja doživetja in ideje nam daje slutiti
v zastrtih podobah in simbolih, slog in ritem pa sta mu izbrana, zveneča
in dognana.
Urednik je od knjige Moja njiva objavil samo izbor, v celoti pa ciklus
materinskih črtic Ob svetem grobu. Prav tako so izšle neokrnjene Podobe iz
sanj, kar je za tako mojstrsko in specifično Cankarjevo delo edino pravilno.
Zdi se, da je urednik v tem pogledu spremenil in popravil svoj prvotni načrt,
saj je ob začetku izdaje najavil, da bo izmed zbirk v celoti objavil le Troje
povesti (I, 476). — V Pripombah je za Mojo njivo izčrpno prikazal zunanje
oblikovanje zbirke z vsemi tremi kompozicijskimi osnutki ter navedel momente,
zaradi katerih ob času svojega rojstva ni šla v tisk. Pogrešam pa ob tej zbirki,
zlasti ob važnejših ciklih, urednikove sintetične oznake njenega etičnega (ma
ter insike črtice) in filozofskega sveta (živalske črtice). Toliko bolj pa v tem
pogledu zadovoljujejo Pripombe k Podobam iz sanj, kjer je urednik razgrnil
pred bralca tudi Cankarjeve notranje doživljajske in. umetniško izrazne prvine.
Le razlaga pisateljeve iracionalnosti me ne zadovoljuje, ker se mi zdi preozka:
po moji sodbi ta iracionalnost ni bila le posledica kaotičnega vojnega časa,
tedaj modnega okultizma in pisateljeve živčne obolelosti, ampak vsaj v enaki
meri tudi organski izraz njegove celotne človeške in umetniške narave, ki se je
tu pa tam že v dunajskih, očitno pa v rožniških letih nagibala v območje
podzavesti, iracionalnosti in neke široke krščanske religioznosti (prim. glede
tega tudi urednikova lastna izvajanja v VI. zvezku na str. 383). — Urednikove
Optombe kakor v vseh prejšnjih tudi v VIII. zvezku nudijo mnogo skrbno
zbranega in tehtnega gradiva, ki vsestransko osvetljuje stvarno ozadje Can
karjevih rožniških črtic, osebe, kraje, dogodike in razmere. Morda gre tu pa
tam urednikova prizadevnost po vsklajevanju življenjskih dejstev z umetni
škimi pri pisatelju neoromantiku celo predaleč (nebistveno preverjanje letnic
in imen pri črticah Sveto obhajilo. Desetica, Utrinek iz mladosti). Izčrpna
je tudi razlaga manj znanih besed in pojmov iz kulturne zgodovine kakor
tudi bibliografija, ki nam med drugim pokaže, kako veliko število prevodov v

