Ocene In poročila
ČLOVEK -

UMETNIK

Odločno dvomim o vrednosti kritičnega početja, ki ga odlifeuje neute
meljena odklonilna, kretnja skorajda celotnega načina in rezultata Pogovorov^
in za katero je značilen takšenle notranji red: Iz celotnega teksta, ki ga
kritiziraš, si izbereš nekaj podatkov za to, kar hočeš dokazati, in tako dobljeni
dokaz posplošiš kot veljavno formulo za celotno delo. Ta, danes že zloglasna
formula je drastičen primer pozitivistične metode. »Razumeti pesnika iz nje
gove determiniranosti v času in prostoru« imaš za Izključno pozitivistično
stremljenje in, ko slednjič s svojim ocenjevalnim postopkom potrdiš »nemoč
pozitivističnega prizadevanja v iskanju stvarnega temeljnega rezultata«, odložiš
pero. Z milo sodbo, da globina spoznanja stavlja sodbam meje, se želim izogniti
podrobnejšemu razčlenjevanju označene kritične metode in njenega plodu^.
Naslov knjige Marje Boršnikove že sam deloma nakazuje vsebino in
pot do nje: gre za preverjeno in v dialogu ujeto pesnikovo osebno gradivo,
ki bo služilo bodoči monografiji. Dr. Boršnikova, avtorica Pogovorov, izrecno
1 M a r j a B o r š n i k P o g o v o r i s p e s n i k o m G r a d n i k o m , Maribor 1954. Založba
št. 156 + (!Y1.
2 Miklavž Prosenc, R a z m i š l j a n j a o P o g o v o r i h , B e s e d a 1955, str. 243 itd.

Obzorja,

poudarja, da so le-ti samo gradivo (str. 106). Čeprav, tako menim, nekateri
odlomki v knjigi te omejitve ne vzdržijo, moremo presojati Pogovore predvsem
z vidika gradiva, seveda s pristavkom, da vrednotimo delo po tem, kar je,
ne pa po tem, kar hoče biti. Zatorej bo oceno nenehno spremljalo dvoje
vprašanj: prvič, ali imajo Pogovori, kakršni so, sploh kakšen literarnozgodovinski smisel in pomen, ali so torej znanstveno upravičeni, in drugič, kakšne
metode in načela literamožgodovinskega dela se v njih uveljavljajo, zakaj od
njih je v veliki meri odvisna tehtnost in vrednost samega gradiva.
Temeljni nagib, ki je sprožil dvogovor med znanstvenico in pesnikom,
je zapisan v uvodnem odstavku knjige in slove: kje so prvine pesnikovega
doživljanja, kje zarodek njegove rasti.
V naši moderni liriki je Gradnik pesnik tolikšne teže in svojskosti, da
nas vedno znova sili k razmišljanjem in pogovorom o življenjskih osnovah
svoje poezije. Zato ni slučajna ali poljubna »radovednost«, če si znanstvenik,
ki pripravlja monografijo o njem, skuša dopolniti svoje sodbe in dognanja
s pesnikovimi izpovedmi. Biopsihološka in sociološka raziskovanja Gradnikovega rodu in njega samega, oris značilnosti zemlje, na kateri je zrastel,
razbor sociološke strukture okoliškega življa, ki se je usedel v mladostno
psiho z vsemi svojimi moralnimi, idejnimi in pedagoškimi načeli, skratka,
razčlenitev vseh objektivnih silnic, ki so oblikovale duhovni svet mladega
Gradnika, je v Pogovorih nujno poglavje, saj je v precejšnji meri potrebno
za pojasnjevanje osnov pesnikovega doživljajskega sveta in načina doživljanja.
Ne samo moderna psihologija in vzgojna praksa, temveč tudi umetniki sami
razkrivajo vpliv in XKimen svojih otroških, socialnih in drugih reakcij na
ustvarjanje (Cankar, Voranc, Gorki). Tudi Gradnik poskuša razložiti trpkost
in turobno težino svojih pesmi z »neveselo mladostjo« (str. 21), ki jo je prebil
zaradi telesne in duševne lakote. Razumljivo je, da je to le delna utemeljitev.
Toda v njej je kaplja resnice in zato je gradivo, ki jasno razgrinja otroško
okolje, dom in rod, literarnozgodovinsko utemeljeno. Plastično so prikazane
sile, ki so klesale Gradnika človeka in ki so vplivale na Gradnika pesnika.
Menim pa, da Gradnikova otroška življenjska podoba ne bi nič trpela
na popolnosti, če bi bila ta ali ona spominska drobnost iz te dobe izpuščena.
Nekaj takih drobnosti v gradivu, ki jih dopušča pogovorna oblika, bo ostalo
brez vpliva na monografijo. Toda zaradi njih še nismo upravičeni sklepati,
da so takšni podatki znanstveniku enako pomembni kot tisti, ki bodo zidaki
monografije, in da s m o zaradi njih dobili nesmotrn plod pozitivistične metode.
V nadaljnji vsebini Pogovorov raz\'ršča dr. Boršnikova pomembno gra
divo o dozorevanju Gradnikove zavesti v področjih, kot sta oblikovanje sve
tovnega nazora in odnos do narodnosti. Gradnikove izjave kažejo, da nikoli
hi mogel docela prestopiti meje dualističnega nazora, da pa je že kot mla
dostnik zavračal konfesionalnost. Prav iz t e dobe izvira tudi njegova močna
nacionalna osveščenost, ki ni ostala brez vpliva na njegovo liriko.
Obseg literarno izobrazbenih podatkov je znaten, vendar ni suhoparno
razvrščen, temveč je tako razčlenjen, da razodevajo Gradnikove ocene po
sameznih literarnih umetnikov, slikarjev in glasbenikov, ki jih je duhovno
srečaval, nekatere značilnosti njegovega načina dojemanja življenja in umet
nosti ter lastnega ustvarjanja (str. 46—55). Ako kdo vrta za umetnostno iz
obrazbenimi, vplivi, ravna po tisti nezmotljivi znanstveni zavesti, ki šteje

