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NASLOV 

Podobe revnih in bogatih v Cankarjevi kratki prozi  

 

 

IZVLEČEK 

 

Diplomsko delo zajema motivno-tematsko analizo besedil z motiviko revnih in bogatih. Prvi dve poglavji  

predstavljata raznovrstnost motivov, opisov in izpovedi revnih in bogatih likov v Cankarjevi kratki prozi, v 

nadaljevanju sledi kronološki pregled te motivike skozi tri Cankarjeva ustvarjalna obdobja: mladostno, dunajsko 

in ljubljansko. Sledi primerjalna analiza teh del ter sintetična presoja vloge snovi revnih in bogatih v 

Cankarjevem ustvarjalnem opusu. Ker so tovrstna dela pogosto avtobiografska, naloga sociološkim in 

psihološkim poudarkom dodaja tudi obravnavo avtobiografskih prvin Cankarjevih del. 

Cankar v mladostni prozi ob liku matere pogosto razgrinja revščino svoje druţine. Ta motivna podlaga poudarja 

notranjo moč in nezlomljivost svoje na zunaj krhke matere, ko po odhodu svojega moţa prevzame skrb za 

številno druţino. Cankar poudarja tudi nasprotje med revnimi umetniki, ki v druţbi veljajo za nepotrebne ljudi, 

ter birokrati, uradniki in pisarji, ki jih druţba visoko ceni. 

 

Ob prihodu v revno dunajsko predmestje Ottakring se Cankarjevo pisanje razvije v smeri poglobljene etično-

moralne in socialnokritične snovi. V kratki prozi prevladuje upor proti vsakršni krivici in proti krivični druţbi. 

Cankar goji sočutje so prikrajšanih in bolnih siromašnih otrok, do zavrţenih nezakonskih mater, do prevaranih 

siromakov brez dela in doma in do revnih delavcev na tujem, ki jih tujina razočara ali zlomi. 

Veliko Cankarjevih besedil s snovjo revnih in bogatih v njegovi zadnji ustvarjalni dobi vsebuje avtobiografske 

prvine, še posebej izpovedne črtice o njegovi revni materi in spomini na ţivljenje v Ottakringu, ali pa spomini na 

pisateljevo njegovo otroštvo v avtobiografskih ciklih ljubljanske dobe.  
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TITLE 

Images of the poor and the rich in Cankar’s short narrative prose 

 

 

ABSTRACT 

 

The Bachelor thesis includes a motif-thematic analysis with motifs of the rich and the poor. The first two parts 

present the diversity of motifs, descriptions and declarations of the poor and the rich characters in Cankar’s short 

narrative prose, next follows a chronological overview of motifs through the three Cankar’s creative periods: the 

pre-Vienna, the Vienna and the Ljubljana periods. Then there is a comparative analysis of these works and the 

synthetic judgment of the role of the rich and the poor subject in Cankar’s creative works. Because these kinds of 

works are often autobiographical, the thesis adds to sociological and psychological emphases also treatment of 

autobiographical elements of Cankar's works. 

In the youth prose Cankar often reveals, besides the character of mother, also the poverty of his family. This 

motif basis emphasizes the inner strength and infrangibility of his apparently fragile mother, when she assumes 

responsibility for her numerous family after the departure of her husband. Cankar also emphasizes the contrast 

between the poor artists, considered unnecessary subject of the society, and the bureaucrats, officials and scribes, 

who are in great esteem with the society. 

 

When Cankar arrived in Ottakring, a poor suburb in Vienna, his writing developed in the direction of an in-depth 

ethical-moral and socio-critical subject. Resistance to any injustice and unfair human society prevails in the short 

narrative prose. Cankar harbours compassion for disadvantaged and sick needy children, for abandoned 

unmarried mothers, for betrayed poor people without work and home, and for poor workers abroad, disillusioned 

and broken in the foreign country. 

Numerous Cankar’s texts with the subject of the poor and the rich in his last creative period comprise 

autobiographical elements, especially the lyrical sketches about his poor mother and the memories on his life in 
Ottakring, or the memories of his childhood in autobiographical cycles of the Ljubljana period. 

 

Key words: Ivan Cankar, youth short narrative prose, Vienna short narrative prose, Ljubljana short narrative 

prose, poverty, the poor, the rich, mother, suffering. 
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UVOD 

 

Ivan Cankar je s svojimi številnimi deli v slovenski literaturi pustil velik pečat. Spominjamo 

se ga kot revnega fanta, ki je odšel študirat na Dunaj in ob tem spoznal tudi tamkajšnje 

ţivljenje. Čeprav si je takratno prestolnico avstro-ogrske monarhije predstavljal v najlepši 

luči, pa ga je Dunaj po prvotnem navdušenju in očaranosti presenetil s svojo slabo stranjo, ki 

je dotlej ni poznal. Poleg bogate srenje v središču mesta je na obrobju Dunaja, v revnem 

delavskem predmestju Ottakringu srečeval mnogo reveţev, zavrţenih, obuboţanih in 

obupanih ljudi, do katerih je čutil usmiljenje. Na svoj način se je čutil njim podobnega, saj je 

zaradi revščine v domači druţini tudi sam ţe od otroštva naprej doţivljal podobno, kot so 

morali doţivljati oni − občutja odtujenosti, zavrţenosti, nemočne jeze in obenem obupa nad 

moţnostjo solidnega ţivljenja v druţbi. O teh in njim podobnih ljudeh je Ivan Cankar med 

drugim pisal v ciklu črtic z naslovom Za kriţem. 

 

Kot se je v svojih delih iz dunajskega in ljubljanskega obdobja večkrat spominjal, je bila zanj 

edina svetla spodbuda za ţivljenje njegova mati. Ko ga je ţivljenje razočaralo in ranilo, ga je 

vselej spodbujala, da je vstal in stopal naprej po svoji ţivljenjski in ustvarjalni poti. Mati je 

nanj imela velik vpliv tudi potem,  ko je bila ţe preminula. Misel nanjo ga je spremljala vse 

ţivljenje in zaznamovala mnogo njegovih del. Med drugim ji je namenil cikel črtic z 

naslovom Ob svetem grobu, v katerem se z nostalgijo spominja dogodkov, ki jih je doţivel z 

materjo. 

 

Iz pisateljevega tretjega, ljubljanskega ustvarjalnega obdobja poznamo njegov avtobiografski 

cikel z naslovom Moje ţivljenje, v katerem se spominja dogodkov iz svojega otroštva, vse do 

svojega odhoda na Dunaj. V tem ciklu je tudi poudaril avtobiografsko naravo svo jih številnih 

del. 

 

V svoji diplomski nalogi z naslovom Podobe revnih in bogatih v Cankarjevi kratki prozi 

najprej prikazujem ţivljenjske razmere Ivana Cankarja in njegove druţine, predvsem njegove 

matere. Zanima me, na kakšen način so teţke razmere vplivale nanj kot osebnost in kako so 

odmevale v njegovem delu. Ker je Cankarjev celotni ustvarjalni opus z motiviko revnih in 

bogatih preobseţen za prikaz v diplomski nalogi, se bom omejila le na prikaz njegove kratke 

proze: njegova tovrstna dela iz mladostne dobe bodo prikazana manj izčrpno, izčrpneje pa 
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bosta obravnavani  njegova kratka proza iz dunajskega obdobja, v kateri se ta motivika 

najbolj dramatično kaţe,  ter njegova ljubljanska kratka proza, ki prinaša pisateljeva najlepša 

kratkoprozna besedila s spominsko snovjo iz pisateljevega otroštva in ţivljenja njegove 

druţine.  

 

Metodologija diplomske naloge zajema tematološko analizo besedil z motiviko revnih in 

bogatih iz pisateljeve preddunajske, dunajske in ljubljanske dobe, temu sledi primerjalna 

analiza teh del v Cankarjevem ustvarjalnem opusu. Ker je narava tovrstnih del pogosto 

avtobiografska, se ob socioloških poudarkih naloga pomembno osredotoča tudi na tista dela, 

ki razkrivajo avtobiografske prvine. 

 

Diplomska naloga je razdeljena na uvod, šest poglavij in sklep. Prvi dve poglavji  pomenita 

nujni uvod v literarnoteoretično obravnavo kratkoproznih besedil s snovjo revnih in bogatih, 

ki sledi v tretjem, četrtem in petem poglavju. Šesto poglavje prinaša primerjalno analizo 

Cankarjevega pogleda na revne in bogate v vseh njegovih pisateljskih obdobjih; v sklepu so 

povzete sklepne ugotovitve diplomskega dela.  

 

V prvem poglavju Podobe revnih in bogatih likov v Cankarjevi kratki prozi kot izraz 

socialnih nasprotij so opisane razmere, v katerih so ljudje ţiveli v obdobju Cankarjevega 

ţivljenja, to je ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, pri čemer je še posebej poudarjeno 

razmerje med revnimi in bogatimi sloji prebivalstva. Podane so primerjave s Cankarjevimi 

opisi izbranih tematik. Opisana je prehrana revnih in bogatih, kot jo prikazuje tudi Cankar v 

svojih kratkoproznih besedilih; opisane so takratne romarske poti, ki so se jih udeleţevali 

revni in bogati in ki jih Cankar tako značilno opisuje, denimo ţe v romanu Na klancu; opisani 

so običaji revnih in bogatih ob praznikih in odmev, ki so ga ti dobili v Cankarjevih delih, še 

posebej v spominskih delih o doţivljanju boţiča, velike noči in drugih praznikov v 

Cankarjevi ljubljanski dobi. V tem poglavju so opisana tudi oblačila revnih in bogatih v 

tistem času, čemur je Cankar je dal poudarek tudi v svojih delih; po eni strani je pisal o tem, 

kako se sramuje matere zaradi njene siromašne obleke, v kateri se je pojavila pred šolo, po 

drugi strani je globoko občutil propad očetove krojaške obrti. Prikazana je tudi stanovanjska 

kultura ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, s pogledom na bivališča revnih in bogatih. Tudi 

bivališče je bilo za Cankarja vir nelepih, grenkih spominov, saj se je moral spominjati 

številnih selitev v vedno revnejša bivališča, po tem ko jim je poţar uničil dom ţe v njegovih 
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zgodnjih otroških letih, s tem pa so bila povezana številna beračenja njegove matere za hrano 

in denar pri sosedih ter odhod njegovega očeta za kruhom. O takratni higieni iz Cankarjevih 

del ne izvemo veliko, a številne bolezni, ki jih opisuje zlasti v svoji kratki prozi iz dunajske 

dobe, pričajo o tem, da je bila z revščino največkrat povezana tudi slaba higiena, ki je 

odločilno vplivala na umiranja zanemarjenih in nemočnih reveţev iz Ottakringa. Tudi 

področja šolstva in s tem povezanih razlik med revnimi in bogatimi Cankar ni spregledal v 

svojih delih, saj je povedal, da njegova mati ni imela šolske izobrazbe, kljub revščini pa so 

otroci Cankarjevih zaradi izjemne nadarjenosti šli v šole in bili tudi odlični učenci. A obup in 

revščina sta jim preprečevala uresničevati svetle sanje in njihova mati se je večkrat ţrtvovala 

zlasti za Ivana Cankarja, ker je čutila, da je izmed vseh njenih otrok najbolj nadarjen. Ker 

kljub vsemu njenemu odpovedovanju Ivanu Cankarju ni uspelo pridobiti visoke izobrazbe, si 

je to mnogokrat očital, o čemer pričajo številna dela. V nalogi niso spregledana niti vprašanja 

nezakonskih otrok in druţine tistega časa. Ţe Cankarjeva mati je bila nezakonska, o teţavah, 

ki so spremljale nezakonske otroke vse ţivljenje, ker jih je druţba odrinila, pa je Cankar 

govoril tudi v številnih kratkoproznih besedilih dunajske dobe. Problematika druţine v tistem 

času je tako kompleksna, da sem v nalogi lahko prikazala le del le-te, predvsem tistega, ki je 

odmeval v Cankarjevi kratki prozi in še posebej v njegovih delih z avtobiografsko snovjo.  

 

Drugo poglavje z naslovom Značilnosti in vplivi v Cankarjevi kratki prozi o revnih in bogatih 

ponuja vpogled v vplive in odmev snovi revnih in bogatih v Cankarjevi kratki prozi. V tem 

poglavju je opisano Cankarjevo poznavanje tujih in slovenskih avtorjev ter njihov vpliv na 

njegovo ustvarjalnost. Prikazane so nekatere avtobiografske prvine v izbranih Cankarjevih 

delih s snovjo revnih in bogatih (npr. Moje ţivljenje),  orisan je tudi vpliv matere na njegovo 

ustvarjanje te tematike ter pisateljev pogled na revne otroke in njihovo trpljenje.  

 

Tretje, četrto in peto poglavje prinašajo osrednji del analize diplomske naloge; v tretjem 

poglavju predstavljam začetke Cankarjevega pisanja o revnih in bogatih v njegovi mladostni 

prozi (1892−1899). Tako tretje poglavje z naslovom Začetki Cankarjevega pisanja o revnih 

in bogatih v njegovi kratki prozi (1892−1899) prinaša vpogled v vplive in odmev te snovi v 

Cankarjevi kratki prozi. Motivika teh črtic predstavlja sanje in hrepenenje revnih dobrih ljudi, 

poudarja nasprotja med revnimi umetniki, s temi se je pisatelj poistovetil, in bogatimi 

birokrati, prinaša pa tudi Cankarjevo kritično podobo farizejskih dobrotnikov. 
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Četrto poglavje z naslovom Pregled Cankarjeve kratke proze s podobami revnih in bogatih iz 

dunajske dobe (1899−1909/1910) najprej prinaša predstavitev obdobja, v katerem je Cankar 

ustvarjal, nato se osredotoča na pisateljeve izpovedi, opise in zgodbe o revnih in bogatih. V 

tem poglavju so natančno prikazane podobe otroka, podobe delavcev, podobe Ivana Cankarja 

in podobe ljubezni, vse v kontekstu razmerja med revnimi in bogatimi v njegovi takratni 

kratki prozi. 

 

Peto poglavje z naslovom Pregled Cankarjeve kratke proze z motivom revnih in bogatih iz 

ljubljanske dobe prinaša analizo Cankarjeve kratke proze s snovjo revnih in bogatih iz 

ljubljanskega obdobja. Poglavje se osredotoča na podobo matere, na podobo otroka in na 

podobo Ivana Cankarja v tem obdobju, vse v kontekstu razmerja med revnimi in bogatimi v 

njegovi ljubljanski kratki prozi. 

 

Šesto poglavje z naslovom Primerjava med Cankarjevo kratko prozo z motivi revnih in 

bogatih v treh ustvarjalnih obdobjih prinaša primerjalno analizo Cankarjevih kratkoproznih 

del z motivom revnih in bogatih iz dunajske in ljubljanske dobe.  

 

Zadnje poglavje oziroma Sklep prinaša sklepne ugotovitve celotnega diplomskega dela.  
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1 PODOBE REVNIH IN BOGATIH LIKOV V CANKARJEVI KRATKI 

PROZI KOT IZRAZ NASPROTIJ V DRUŽBI 

 

Namen prvega poglavja je, da na temelju Cankarjevih literarnih podob revnih in bogatih v 

njegovi kratki prozi ugotavljam, kako so socialne razmere ljudi, s katerimi je ţivel, vplivale 

na njegovo ustvarjanje. Prav ţivljenjske okoliščine ljudi različnih slojev so bistveno 

zaznamovale Cankarjevo pisanje, saj je sam izhajal iz sloja revnih, poniţanih in razţaljenih. 

Prav zaradi tega je zelo dobro zaznaval in opisoval značaje revnih in bogatih glede na 

socialne razmere, v katerih je sam ţivel.  

 

Temeljno gradivo raziskave so črtice, novele in povesti iz vseh treh obdobij njegovega 

ustvarjanja: preddunajskega (1891/92−1899), dunajskega (1899−1909/10) in ljubljanskega 

(1909/10−1918). 

 

V Cankarjevi kratki prozi raziskujem, kako je pisatelj opisoval značaje revnih in bogatih 

literarnih oseb ter nasprotja med njimi glede na socialne razmere. Raziskujem, s čim je 

motiviral dejanja literarnih oseb, ali je za odločitve literarnih likov porabil tudi razloge iz 

ţivljenja druţbe, iz odnosov med gospodo in delavci, kmeti in niţjimi sloji ter bogatimi in 

revnimi. 

 

Ker veliko del Cankarjeve kratke proze s tematiko revščine razkriva tudi avtobiografske 

prvine, navajam nekatera pomembna biografska dejstva, tako opise iz njegovega ţivljenja kot 

opise ţivljenja njegove druţine, ki predstavljajo pisatelja in njegov rod skozi čas. Kot 

navajajo biografski podatki o pisatelju, je Cankarjev oče obuboţal in izgubil voljo do iskanja 

novih moţnosti, zato je njegova mati morala sama skrbeti za osem otrok. Prav iz Cankarjevih 

avtobiografskih del je razvidno, da je Ivan njeno trpljenje čutil v tolikšni meri, da si je večkrat 

očital pomanjkanje hvaleţnosti in ljubezni do nje. 

 

Fran Petre je v svojem delu Rod in mladost Ivana Cankarja opisal rodove prvih Cankarjev 

skozi preteklost in Cankarjevo otroštvo.
1
 Kot pravi, priimek Cankar, ki naj bi bil izpeljanka iz 

                                                             
1 Gl. Fran Petre, Rod in mladost Ivana Cankarja, 1947, 12. Petre je bil slovenski literarni zgodovinar, napisal je 

številne razprave in tujini predstavljal slovenske avtorje (npr. Cankarja, Prešerna in Ţupančiča). Pisal je o 

različnih literarnih obdobjih in delih, kot npr. o Kranjski gramatiki Marka Pohlina. Njegova dela so raznolika 

(tako tuja kot slovenska), saj je precej delal v neslovenskem okolju.  
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nemščine (nem. Zain, Zainen, Zainler; slov. cajna), pomeni »iz šibovja pletena košara« in 

tako ţe sam po sebi veliko pove o davni druţinski zgodovini.  

Druţine Cankarjev so z eno samo izjemo skozi stoletja pripadale podeţelskemu proletariatu. 

Od generacije do generacije srečujemo v teh druţinah vedno iste pojave: premalo zemlje, 

veliko umrljivost otrok, nenavadne ţenitve in izredno močno emigracijo iz vasi v mesto. 

Smrti otrok kaţejo, da je bil poglavitni vzrok za visoko umrljivost otrok pojav epilepsije, 

druge bolezni so bile izrazito socialne narave in so bile posledica slabe prehrane, 

pomanjkanja zdravniške pomoči in nehigienskih razmer v hiši. O tem je v svojih delih pisal 

tudi Ivan Cankar, ki je teţke razmere občutil na svoji koţi in se pogosto vţivljal v stiske 

prebivalcev, okoli katerih in s katerimi je ţivel. 

 

Cankarjeva mati Neţa Pivk je prav tako izhajala iz teţkih socialnih razmer. (Petre, 1947: 61–

65) Ţe pri štirih letih je skupaj s tremi brati ostala brez očeta, saj ga je ubilo drevo med delom 

v gozdu. Materi je morala pomagati pri vzgoji treh bratov, zato je hitro odrasla. Zaradi slabih 

ţivljenjskih razmer je ostala tudi brez šolske izobrazbe. Po desetih letih ţivljenja na Vrhniki 

se je poročila z Joţefom Cankarjem, takrat dvajsetletnim vrhniškim krojačem. Ţe od začetka 

njunega zakona sta se morala prebijati skozi slabe gmotne razmere in se z leti večkrat selila 

zaradi številnih otrok, ki sta jih dobila v zakonu. Rojstva so se v Cankarjevi druţini vrstila 

druga za drugo; to je bil star pojav Cankarjevih druţin ţe desetletja pred tem. Krojač Joţef 

Cankar je leta 1870 postal tudi samostojen obrtnik in je bil zapisan v obrtniški zbornici. 

(Petre, 1947: 66–73) V koči na klancu je ţivelo dvanajst ljudi, pet odraslih in sedem otrok. 

Takrat je Joţef Cankar dosegel pogoje za prodajo hišice, kar pa je vsem prineslo le pogubo. 

Njegova obrt je vse bolj pešala in postal je ţrtev vaškega grabeţa, ki ga je končno ugonobil. 

Tej nesreči je končni udarec zadal še poţar. Cankarjevi so se za več let vselili v razpadajočo 

hišo na bregu Ljubljanice, ki ni imela rednih prebivalcev, ampak je bila namenjena le za 

prehodno pribeţališče beračev. Prav ta turobna in plesniva hiša ob Ljubljanici se je vtisnila 

Ivanu Cankarju globoko v spomin.  

 

Po prihodu novega krojača Malavašiča na Vrhniko je obrt pisateljevega očeta Joţefa 

dokončno propadla. Odselil se je najverjetneje v Bosno in zapustil številno druţino svoji ţeni 

Neţi. Cankarjeva mati je ostala sama z devetimi, pozneje osmimi otroki. Iz dneva v dan se je 

prebijala z dnino in revščino ter bila vsak dan posebej odvisna od vaškega trgovca, peka in 

industrialca. (Petre, 1947: 99–102) 
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1.1 OPISI IN IZPOVEDI REVNIH IN BOGATIH LIKOV V CANKARJEVI KRATKI 

PROZI 

 

O tem, da so socialne razmere močno vplivale na vsebino Cankarjeve kratke proze, pričajo 

med drugim opisi in različne izpovedi likov revnih in bogatih v Cankarjevih črticah, novelah 

in povestih. Ivan Cankar je slikal podobe niţjih in višjih slojev iz druge polovice 19. in iz 

začetka 20. stoletja. 

 

Med revnimi in bogatimi liki se kaţejo razlike na več področjih: v vrsti prehrane; v 

obiskovanju romarskih krajev in razlogih za obiske; v doţivljanju predvsem cerkvenih 

praznikov; v oblačilni kulturi; v osebni higieni prebivalcev in posledično v razvoju številnih 

bolezni; v beračenju in prosjačenju; v šolanju in izobraţevanju, v pojavu nezakonskih otrok, v 

pomenu druţine in druţinskega ţivljenja; v stanovanjski kulturi. 

 

1.1.1 Opisi prehrane revnih in motivi kraje 

 

Cankarjeva kratka proza razkriva zelo skromno prehrano revnih likov, tudi Cankarjeve 

številne druţine. Večino hrane je morala mati naprositi pri sosedih oziroma pri vrhniški 

gospodi. Lirski pripovedovalec v črtici Bobi (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–

1909): 162–172) pove, da so vsak dan jedli močnik in kako je tudi pripovedovalec sam moral 

večkrat prositi za hrano pri drugih ljudeh. Iz pisateljevih spominov ljubljanske dobe izvemo, 

da je mati je navadno naprosila hlebček kruha, jabolko ali dve. Le redkokdaj se je zgodilo, da 

je bilo na mizi meso. Kako je prosjačila njegova mati, da bi lahko nahranila svoje lačne 

otroke, je prizadeto opisal črtici Sveto obhajilo (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob svetem 

grobu: 239–241). Cankar je v svojih delih kratke proze večkrat pisal, kako različni liki zaradi 

pomanjkanje in lakote kradejo hrano in so za to kruto kaznovani. V daljši povesti Kovač 

Damjan (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 283–314) je Damjan tisti, ki vztrajno išče delo, 

končno pa ubije bogataša, da bi z ukradenim denarjem pred obuboţanjem rešil druţino svoje 

zaročenke. Tudi v avtobiografski povesti Grešnik Lenart (Cankar, ZD 22, 1975: 55–140) je 

eden osrednjih literarnih motivov kraja glavnega lika povesti, siromašnega Lenarta. V črtici 

Mrovec in njegova slava (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 110–116) glavni lik 

Mrovec ukrade gnjat; sprva ga zamenjajo z velikim hudodelcem in postane »slaven«, a ko se 

razkrije njegova drobna tatvina, je prav tako kaznovan z ječo, a njegova »slava« je klavrna. V 
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avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 20–23) je opisan znan motiv 

Cankarjeve kraje suhih hrušk iz materine omare. Cankarjeva črtica Brezimenec (Cankar, ZD 

21,1975, Moja njiva: Naša dolina: 144–159) prinaša zgodbo o človeku, ki je ţivel od 

ostankov drugih, najpretresljivejša pa je najbrţ črtica »Domače novice«. V njej sedemletni 

fantek med odsotnostjo staršev poje ves kruh, ki so ga imeli doma, nato pa v občutju krivde in 

strahu naredi samomor (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 178−180).
2
 

 

Tudi o pitju vina je Ivan Cankar pisal v svojih delih; tako v povezavi z revnimi kot v 

povezavi z bogataši.
3
 Alkohol, tako vino kot ţganje, v njegovih delih povzroča pri literarnih 

likih negativne posledice. V črtici Ministrant Jokec (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 143–

193) Cankar opisuje lik vdovca, očeta dveh otrok, ki je cele dneve opit, otroka sta prepuščena 

drug drugemu. Vinjenost ga privede celo tega, da ne loči več, kaj je resničnost in kaj le sanje. 

Zato tudi nekega večera zamenja hčerko za svojo pokojno ţeno in ţeli biti z njo intimen.  

 

Številni Cankarjevi liki vidijo v alkoholu trenutno rešitev pred revščino, v stanju omame in 

vinjenosti lahko za trenutek pozabijo na vsakdanje probleme in tegobe. To motiviko prinaša 

črtica Zdenko Petersilka (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 231–242), v kateri se starši 

malega Zdenka vdajajo pijači, ker obupajo nad svojim zaničevanim ţivljenjem. V črtici 

Zimsko cvetje (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 22–35) šestdesetletni Maricelj v 

stanju vinjenosti spi s krčmarico, s katero sicer ne bi. V Večernih sencah (Cankar, ZD 21, 

1975, Moja njiva: Trenotki: 43–45) pripovedovalec poudarja vino kot sredstvo, ki moškemu 

da potrebni pogum za pogovor z ţensko. Vinjenost druţinskega očeta ima v Cankarjevi kratki 

prozi pogosto močno negativen vpliv na otroke. V črtici Brezimenec (Cankar, ZD 21, 1975, 

Moja njiva: Trenotki: 110–116) se oče po smrti svoje ţene prostovoljno odpove otroku, saj se 

zaradi vsakodnevne vinjenosti ne čuti sposobnega, da bi zanj skrbel. V Jakobovem 

                                                             
2 Iz navedenih Cankarjevih opisov se razločno kaţejo socialne razlike med niţjimi in višjimi sloji v njegovem 

času. Priznani slovenski etnograf Gorazd Makarovič v svojem prispevku Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem 

iz leta 1991 opisuje prehrano  takratnih kmetov in  višjih slojev. Kot pove, so bila vsakdanja jedila pri kmetih 

večinoma brezmesna, ponekod so ta model prevzeli tudi višji sloji oziroma proletarci. Kot nekakšen vzorec pa 

naj bi veljalo, da je bilo meso na mizi vsako nedeljo. To se je zgodilo le na velikih kmetijah, na katerih so redili 

prašiče, in še to ne vsako leto. Na drugi strani mesa v majhnih agrarnih obratih, kajţah in bajtah sploh ni bilo. 

Višji sloji so nasprotno imeli pogosto na jedilniku mesne in hkrati obilne obroke. Na manjših kmetijah in pri 

revnejšem prebivalstvu je bilo značilno neredno kuhanje, ker ni bilo časa za kuhanje. Velikokrat so kuhali le 

enkrat na dan, za druge obroke so jedli ostanke od prejšnjega dne. Kot najznačilnejša hrana Kranjcev so veljali 

zelje in okopavine, močnik in ajdovi ţganci. Opisane značilnosti prehrane veljajo večinoma za Kranjsko, kjer je 
Cankar preţivel večino svojega ţivljenja (Vrhnika, Ljubljana).  
3 K vsakodnevnemu prehranjevanju je sodila tudi pijača. Po mnenju Makaroviča je veljalo vinogradništvo za 

eno izmed dejavnosti, s katerimi so ljudje dobili  osnovne vire za preţivetje.  
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hudodelstvu (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 273–282) beremo, kako je moral revni Jakob v 

gosposki druţbi piti drago vino, da je bil tamkajšnji gospôdi vsaj malo podoben.  

 

Kot vidimo, se v številnih Cankarjevih delih kratke proze v različnih oblikah pojavljajo 

motivi kraje, pijančevanja, nasilja, uboja, samomora, izhodišče za ta dejanja pa je hrana, ki si 

je siromak ne more privoščiti, ali pijača, ki reveţa privede v stanje nerazsodnosti. Ti motivi 

so pogosto povezani s temo izgubljene ali neizpolnjene ljubezni na eni in izgubljenih ali 

neuresničenih ţivljenjskih sanj na drugi strani; vse to pa vsebuje neizprosno Cankarjevo 

kritiko socialnih nasprotij v tedanji druţbi.   

 

1.1.2 Opisi romanj in izpoved revne deklice Francke v romanu Na klancu (1901) 

 

Tudi romanja po romarskih poteh do boţjepotnih cerkva nam na svoj način razkrivajo 

socialne okoliščine in občutja siromakov.
4
 Najznačilnejši zgled romanja v Cankarjevi 

literaturi je zagotovo romanje siromašne deklice Francke, ki naj bi predstavljala lik 

Cankarjeve matere, in njen tek za vozom v romanu Na klancu. Cankarjev opis romanja 

mladega revnega dekleta v romanu Na klancu (Cankar, ZD 10, 1971: 5–192) velja za eno 

osrednjih uresničitev teme hrepenenja revnih ljudi po boljšem ţivljenju v slovenski literaturi 

sploh. Opisi hrepenenja v romanu Na klancu so stkani iz številnih drobnih motivnih drobcev 

in obseţnejših motivov, pogoste so tudi komparacije. Cankarjeva romaneskna zgodba ne 

obnavlja natanko zgodbe Cankarjeve matere; zunanje okoliščine so ponekod spremenjene, v 

ospredju so emotivne prvine. 

 

                                                             
4
 Gl. Tanja Tomaţič, 1991, Povzetek o nekaterih bistvenih dogajanjih in pojavih na področju druţbene kulture v 

19. stoletju na Slovenskem, V: Slovenski etnograf: O ţivljenju in kulture večinskega prebivalstva na Slovenskem 

v 19. stoletju, letn. 33−34, 1988–1990. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. 489–432. Tomaţičeva piše, da 

je razgledan meščan iz 19. stoletja opravil obisk na neki romarski poti, z razlogom, da je obiskal cerkev in mašo, 

na drugi strani je kmet iz 19. stoletja ravno tako obiskal mašo, vendar je po poti do cerkve izkoristil mimoidoče 

in prosjačil za denar ali hrano. Na Slovenskem so prevladovale Marijine boţjepotne cerkve, ponekod so častili 

tudi druge svetnike. Ob cerkvenih shodih so morali potekati tudi posvetni dogodki brez religioznega pomena. Ti 

so bili tako rekoč obvezni in zanje so poskrbeli kramarji, godci, pijanci, berači, ki so bili za cerkvene oblasti 

vedno moteči. Tudi na romanjih so se zbirali pripadniki različnih druţbenih skupin, od gruntarjev do kočarjev, 
do meščanov in kmečkih poslov. Romanja so poleg religioznega namena imela tudi druge vzroke. Šlo je 

predvsem za sprostitev, druţbo, spremembo, spoznavanje ljudi in krajev, trgovske posle in drugo. 
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Roman govori o Francki, ki je ţivela z materjo in mlajšo polsestro. Njeno otroštvo ni bilo 

lepo, saj jo je mati zapostavljala ter prednost dajala njeni mlajši polsestri Neţki. Francka je 

tako v ţivljenju doţivela le malo lepih trenutkov. Med ta doţivetja, ki so ji ostala v spominu, 

je Francka ohranila v srcu svoje romanje na Ţalostno Goro, od Vrhnike oddaljeno dobre tri 

ure hodá. Pripovedovalec pripoveduje zgodbo s stališča pripovednih oseb, njihovih izkušenj, 

zaznav in predstav, še posebej z očmi Francke, v katero se ves čas vţivlja. Ko pripoveduje o 

romanju deklice Francke, jo predstavi kot malo deklico, ki se je zjutraj z nestrpnim 

pričakovanjem pripravljala na odhod z romarji na romarsko pot. Kovačev voz je prišel 

prezgodaj, ko Francka še ni bila pripravljena na odhod. Odpeljal je naprej, to videč, pa je 

Francka brţ tekla za njim. Vsi na vozu so jo videli, da teče za vozom, zato so ji obljubili, da 

jo bodo počakali pri naslednji hiši. Francka je tekla za njimi, a voz ni ustavil na obljubljenem 

mestu. Komaj po nekaj kilometrih so jo zopet opazili, vendar še vedno niso ustavili voza. 

Francka je začela teči hitreje, izgubila je čevlje, se potolkla, raztrgala in umazala svojo revno 

obleko, ljudje na vozu pa so se ji le smejali in se spraševali, zakaj toliko vztraja. Nihče ji ni 

bil pripravljen ponuditi pomoči. Ko se je voz končno ustavil in spet na hitro speljal, se je 

Francka udarila ob voz in padla. Na pomoč ji je končno priskočil hlapec in jo vzel na voz. Vsi 

skupaj so prišli do cerkve in Francka je polna radosti v hipu pozabila na trpljenje naporne 

poti.  

 

V romanu Na klancu je pomenljivo dejstvo, da je Francki pomagal hlapec in ne kdo iz višjega 

sloja. S prizorom teka za vozom je Ivan Cankar pokazal na usodo ljudi, ki so zaznamovani s 

trpljenjem ter hrepenenjem po sreči in lepšem, boljšem ţivljenju. Podobno, kot je bilo 

ţivljenje Francke, je bilo tudi ţivljenje pisateljeve matere Neţe. Tudi njeno ţivljenje je bilo 

preţeto s trpljenjem, s teţkimi bremeni, a z močnim upanjem po boljšem in lepšem ţivljenju.
5
 

 

 

                                                             
5 Razgledan meščan iz 19. stoletja je opravil obisk na neki romarski poti, z razlogom, da je obiskal cerkev in 

mašo, na drugi strani je kmet iz 19. stoletja ravno tako obiskal mašo, vendar je po poti do cerkve izkoristil 

mimoidoče in prosjačil za denar ali hrano. Na Slovenskem so prevladovale Marijine boţjepotne cerkve, ponekod 

so častili tudi druge svetnike. Ob cerkvenih shodih so morali potekati tudi posvetni dogodki brez religioznega 

pomena. Ti so bili tako rekoč obvezni in zanje so poskrbeli kramarji, godci, pijanci, berači, ki so bili za cerkvene 
oblasti vedno moteči. Tudi na romanjih so se zbirali pripadniki različnih druţbenih skupin, od gruntarjev do 

kočarjev, do meščanov in kmečkih poslov. Romanja so poleg religioznega namena imela tudi druge vzroke. Šlo 

je predvsem za sprostitev, druţbo, spremembo, spoznavanje ljudi in krajev, trgovske posle in drugo. 
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1.1.3 Opisi praznovanj in »bogate« sanje revnih otrok 

 

V svojih kratkih proznih delih Cankar upodablja praznovanje boţiča, velike noči, godovnih 

dni in blagoslavljanja jedi v cerkvi. Praznovanje boţiča mu je dajalo navdih za obravnavo 

teme hrepenenja otrok po hrani za boţične praznike, ki pa je ostalo neizpolnjeno. Otroci v 

Cankarjevi kratki prozi sanjajo o tem, kako jim bo mati prinesla domov lepó pečeno presto, 

sadja ali jabolčnik, na sveti večer pa bodo v krogu vse druţine postavili jaslice; o tem Ivan 

Cankar piše v črtici Na peči (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob svetem grobu: 242–245). 

V črtici Boţična zgodba (Cankar ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 98–101) pisatelj omenja 

starca, ki je ostal sam na boţični večer. V črtici s podobnim naslovom Boţične zgodbe 

(Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905−1906): 350–356) beremo, kako sta rodoljub in dama 

pomagala revnim na boţični večer. Ivan Cankar takšno zgodbo sicer zapiše po naročilu, a v 

bistvu bolj kot kritiko, vedoč, da »ljubeznivost« dobrotnikov ne traja prav dolgo; 

sentimentalnih zgodb o lepoti boţiča in boţičnega večera ne mara, saj so daleč od resničnosti; 

okrog sebe vidi preveč ljudi, ki se praznikov ne morejo veseliti zaradi revščine, pa tudi sam 

doţivlja vse preveč osamljenih svetih večerov. 

 

V Pavličkovi kroni (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 194–208) je Ivan Cankar uporabil 

motiv praznovanja otrokovega godu. V zgodbi se beraški oče odloči, da bo ţe nekje naprosil 

za krono, da svojemu sinku za god kupi darilo, ki si ga tako močno ţeli. Zgodba se slabo 

konča; ne samo, da sin ne dobi darila, njegovega očeta prav na sinov godovni dan zaprejo v 

ječo, ker je kradel, da bi osrečil sina. 

 

V črtici Bobi (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 162–172) med drugim 

opisuje tudi praznične dni, da bi poudaril nasprotje med revnimi in bogatimi ljudmi; na dan 

blagoslova jedil so bogatejši ljudje po domovih na veliko praznovali in mize so bile polne 

raznovrstnih dobrot, revni pa so o tem lahko le sanjali. Revni fant, ki je moral na ta dan 

prositi za hrano pri bogatih, je doţivel poniţanje, ko mu je bogatejši vrstnik od daleč vrgel 

sladki bob na tla kot ţivali.   
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1.1.4 Beraška oblačila revnih in opisi matere 

 

Ivanu Cankarju je bil blizu motiv krojaštva, ker je bila to poklicna dejavnost njegovega očeta. 

V romanu Na klancu (Cankar, ZD 10, 1971: 5–192) pisatelj piše, da se je Francka ukvarjala s 

šivanjem in krpanjem oblek ter da je pomagala vaškemu krojaču. Podobno je tudi njen brat 

Tone pomagal pri nekem krojaču. Njen moţ Tone Mihov je bil dober krojač, vendar mu je 

večino strank prevzel drug krojač, ki je prišel iz vasi in prodajal oblačila iz manj 

kakovostnega blaga po precej niţjih cenah. Zaradi neuspeha v osebnem in poklicnem 

ţivljenju se je Tone zapil in tako sta njegovo pijančevanje ter nezmoţnost konkuriranja 

druţino pripeljala na sam klanec, na katerem so ţiveli obuboţani ljudje. V romanu Na klancu 

Ivan Cankar prikaţe razliko v oblačenju med dvema polsestrama iz iste, precej revne druţine. 

Francka je bila zaradi materine brezbriţnosti precej zanemarjena in je doma dobila le hrano, 

streho nad glavo in obleko; ta je bila precej slabša od Neţkine, saj je bila mlajša Neţka 

materina ljubljenka in je zato mati zanjo tudi bolje skrbela. Francka je morala nenehno delati, 

hoditi okoli umazana in v starih cunjah, medtem ko je njena polsestra hodila naokrog v 

roţnatem krilu.  

 

Iz številnih Cankarjevih del je razvidno, da je tudi pisateljeva mati Neţa imela precej slabo  

obleko. V tako slabih ţivljenjskih razmerah, kot so ţiveli, ni imela denarja niti za hrano, kaj 

šele za obleko. Večinoma je nosila ponošena, zakrpana, premajhna ali prevelika oblačila. V 

Cankarjevi črtici Greh (Cankar, ZD 21,1975, Moja njiva: Ob svetem grobu: 251–253) je mati 

opisana z besedami:  

 

Njeni škornji – moški škornji, ki so segali do kolen – so bili vsi blatni; tudi krilo je 

bilo oškropljeno – široko kmetiško krilo z zelenimi roţami. V desnici je imela mati 

deţnik in veliko culo, ki je prinesla v nji srajce in par novih škornjev za Joţeta. 

(Cankar, ZD 21, 1975: 251)  

 

Ob pogledu na mater je pisatelj napisal:  

 

Ugledal je mater – zelenoroţasto kmetiško krilo, visoke blatne škornje, rdečo jopo, na 

glavi pisano ruto, prevezano zadaj, in veliko culo in nerodni deţnik. (Cankar, ZD 21, 

1975: 251)  
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Mati je za svoje otroke šivala oblačila in raje sama hodila naokrog raztrgana ali v ponošenih, 

večkrat celo moških oblačilih. 

 

Ivan Cankar je v svojih delih siromake večkrat opisal kot tiste z beraško obleko, bogataši pa 

so predstavljeni kot okrogli ljudje s precej boljšimi oblekami in klobukom. V črtici 

Pavličkova krona (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 194–208) je opisan beraško oblečeni 

Pavliček na eni in njegov gospodar, oblečen v dopetno spalno srajco s pisano čepico na glavi, 

na drugi strani. V noveli Kovač Damjan (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 283–314) je 

preprost fant Damjan, kovač po poklicu, prišel na obisk k staršem svoje zaročenke. Ko so ga 

starši videli, se jim je zdel »ves črn, vljuden in počesan«, sami so bili namreč tik pred 

obuboţanjem, zato se jim je Damjan zdel kot pravi gospod. V Zdenku Petersilki (Cankar, ZD 

17, 1974, Za kriţem: 231–242) je oče malega Zdenka opisan kot tisti, ki nosi postrani cilinder 

in prekratko obleko, izpod katere gledajo gole in suhe noge. Medtem ko je njegova mati na 

glavi nosila slamnik, oblečena je bila v ponošeno bluzo, polito z vinom, in v blatno krilo.  

Ko pisatelj omenja bogate gospode, uradnike in sodnike, vedno napiše, kako je bila videti 

njihova obleka. V črtici Moj prijatelj Kuštrin (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905–1906): 

334–338) beremo o elegantno oblečenem in dobro rejenem gospodu. Gospoda, oblečenega 

napol slovesno, napol smešno, s prekratkim frakom in rdečo pentljo, srečamo v črtici Gospod 

Vavra (Ivan Cankar, ZD 18, 1974, Črtice in novele (1907–1909): 173–183). Tudi v obeh 

obdelavah črtice Krivica, dveh črticah z enakim motivom, (Cankar, ZD 18, 1974, Črtice in 

novele (1907–1909): 141–146/147–152) je gospodar stanovanja obravnavan kot človek, ki je 

debel, spodobno oblečen in rdeč v lica. Tudi še v ljubljanski dobi je Ivan Cankar pozoren na 

oblačila revnih in bogatih. V črtici z naslovom Slamniki (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: 

Trenotki: 15–17) opisuje, da so bili ţe slamniki narejeni posebej za siromake in posebej za 

bogataše. Slamniki za siromake so bili obnošeni in skromni, s starinsko obliko, slamniki za 

gosposke otroke pa so bili ţe po videzu precej novejši.  

 

Cankarjevi opisi oblačil revnih in bogatih se ujemajo z opisi, kot jih zasledimo pri Ivanu 

Sedeju, ki je v članku z naslovom Vsakdanje ţivljenje večinskega prebivalstva na Slovenskem 

v 19. stoletju z etnografskega vidika pisal tudi o oblačilih in oblačilnih navadah. Razlike med 

revnimi in bogatimi v oblačenju so se v osnovi kazale ţe v kakovosti oblačil, saj so bogatejši 

imeli večinoma tovarniško blago, revnejši pa so nosili manj kakovostna oblačila, večkrat  
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zakrpana in večkrat ponošena. Reveţi so imeli navadno dve obleki, eno za delavnike in eno 

mašno. 

 

Tudi v Cankarjevih opisih oblačenja revnih in bogatih se razkriva njegova kritika krivične 

druţbe; še posebej razločno se to odrazi v slikanju skromne obleke njegove matere, ko jo kot 

otrok zaradi tega nekoč celo zataji (Mater je zatajil, Njegova mati, Greh)  

 

1.1.5 Siromaki brez doma 

 

Ivan Cankar je o stanovanjski stiski revnih ljudi pisal v dveh črticah. V prvi obdelavi črtice 

Krivica (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 141–146) gospodar, opisan kot 

debel in spodobno oblečen človek, iz stanovanja preţene revno mater s tremi otroki. Mati 

kleči pred njim in ga prosi, naj jim pogleda skozi prste in jim dovoli ostati, vendar gospodar 

vztraja pri svojem. V drugi obdelavi črtice Krivica (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele 

(1907–1909): 147–152) je iz stanovanja vrţena druţina krojača Krepelke. Ţena z otroki stoji 

pred hišo vsa objokana, gospodar pa stoji v veţi in le hladno opazuje dogajanje pred vrati.  

 

Osrednji lik, siromašen in bolan, na cesto vrţen človek, pri gospodarju v nobenem primeru ne 

more doseči ničesar; bodisi da se upira gospodarju in mu očita krivičnost bodisi da le 

nemočno pije v krčmi in v domišljiji snuje maščevanje. Obuboţana druţina se v nobenem 

primeru ne more rešiti. Tolaţi se lahko le z zavestjo, da je po svetu mnogo takih nemočnih 

reveţev in druţin, a stiska ostane brezizhodna in povzroča le bolečino. 

 

Opisi bivališč, obleke, hrane in pijače kaţejo, je Ivan Cankar v svoji socialni kritiki uporabil 

slikanje pojavov iz resničnega, fizičnega sveta kot gradivo, iz katerega je oblikoval vsebino in 

formo literarnih del. Medtem ko bivališčem bogatašev ni namenjal večje pozornosti, je bil v 

svojih delih posebej pozoren na stanovanjsko stisko in probleme revnih in na stisko 

brezdomcev. Njegovi opisi kaţejo skladnost z zgodovinskimi in drugimi strokovnimi zapisi o 

takratnem načinu ţivljenja. Ti pričajo o tem, da je stanovanje predstavljalo dom za mestnega 

prebivalca, kmetu oziroma vaškemu prebivalcu pa je za dom veljala njegova posest. Vaški 

prebivalci niso spali samo v stanovanjskih poslopjih, ampak tudi v hlevu, na seniku ali na 

podu. Tudi jedli niso vedno za mizo, temveč večkrat na njivi ob pobiranju pridelkov, na 

travnikih ob košnji ali v gozdu ob sečnji. 
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Osrednji prostor v hiši je bil tam, kjer se je kurilo. Postelja je bila v kmečkih hišah redkost. 

Alenka Puhar
6
 piše, da je devetnajsto stoletje v ţivljenje na Slovenskem prineslo tudi 

pomembno novost – stanovanjske kasarne. Teh stavb večinoma niso na novo sezidali, temveč 

so za bivanje preuredili poslopja opuščenih tovarn. Med najznamenitejše primere takih kasarn 

na Slovenskem sodi tudi ljubljanska Cukrarna. Zgradba Cukrarne stoji skoraj v središču 

Ljubljane, ob Ljubljanici poleg znamenitega Plečnikovega jeza. Nekoč je bila tovarna 

sladkorja, ki je obratovala od decembra 1828. Sprva zelo uspešna in donosna proizvodnja 

sladkorja si po poţaru, ki ga je zanetil neki delavec, ni nikoli več opomogla. Lastniki so 

stavbo prodali in od 1870. leta naprej je bila tu drţavna tobačna tovarna, pozneje pa 

vojašnica. Cukrarna je ljubljanska znamenitost, saj sta tu zelo mlada umrla pesnika moderne 

Dragotin Kette in Josip Murn - Aleksandrov. Veljala je za zbirališče tudi drugih 

predstavnikov moderne, Ivana Cankarja in Otona Ţupančiča, v teh prostorih se je pisala 

slovenska literarna zgodovina.
7
 Tako ni naključje, da Cukrarno kot pomemben literarni 

motiv, ki ponazarja uboštvo slovenskih umetnikov, omenja tudi Ivan Cankar v svojih delih.  

 

1.1.6 Slikanje bolezni revščine 

 

Pisatelj v svojih delih pogosto omenja jetiko, bolezen, ki se je širila zlasti med revnimi 

delavci v Ottakringu. Srečamo jo v kratki prozi iz zbirke Za kriţem: Zdenko Petersilka, 

Pavličkova krona, Kovač Damjan in v še nekaterih drugih Cankarjevih besedilih. Očitno je, 

da je krizo reveţev zaradi bolezni opisoval na podlagi svoje izkušnje ţivljenja v revnem 

delavskem predmestju Ottakringu. Kot pričajo zapisi, so se zaradi slabe higiene med reveţi v 

Cankarjevem času širile različne bolezni: jetika, davica, ošpice, griţa, spolne in številne 

druge bolezni. Osebna higiena je bila zelo slaba in na nizki ravni. Otroci so bili garjavi in so 

hodili okrog v hrastah. Ljudje so se praskali po glavah in si obirali uši, pravi Keršičeva.
8
 

                                                             
6 Gl. Alenka Puhar, 1982, Prvotno besedilo ţivljenja. Oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. 81–

82. Knjiga govori o otrocih in otroštvu, ki mora preteči, da lahko človek prestopi v svet odraslih, ko mu je 

dovoljena pravica do njegovih lastnih odločitev in samostojnih dejanj ter večja odgovornost za ta dejanja. 

Avtorica je naslov prevzela iz ene izmed Cankarjevih črtic. 
7
 V drugi polovici devetnajstega stoletja so v stanovanja preuredili še večino furmanskih postaj oziroma hlevov, 

ki so stali ob tovornih poteh. V enem takih hlevov sta začela svoj zakon na svojem tudi Neţa in Joţe Cankar.  
8 Gl. Irena Keršič, 1991, Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. V: 

Slovenski etnograf: O ţivljenju in kulture večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju, letn. 33−34, 

1988–1990. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. 329–388. Večinoma so se umivali v škafih, vendar še to 

zelo redko. Keršičeva piše, da so bila stranišča na kmetih zunaj hiše, »na štrbunk«. Čeprav so se ljudje pri delu z 

ţivino in zemljo veliko umazali in prepotili, ţenske niso prav veliko prale. Oblačila otrok so večkrat posušili, ne 

da bi jih sploh prej oprali. Proti koncu 19. stoletja so bogatejše hiše ţe imele porcelanaste vrče za vodo, ki so jim 

bili v pomoč pri umivanju in osebni higieni. 
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Najbolj pa je Ivana Cankarja prizadela smrt njegove matere, ki je umrla za tifusom; v 

številnih delih piše, da je bila revščina tista, ki jo je poslala v prezgodnji grob. 

 

1.1.7 Motivi beračenja in liki beračev 

 

Ivan Cankar je beračenje večkrat upodabljal v svojih delih. Prizadelo ga je namreč dejstvo, da 

je morala njegova mati pogosto beračiti in se poniţevati pred bogatimi ljudmi. V črtici 

Pavličkova krona v zbirki Za kriţem (Cankar, ZD 17, 1974: 194–208) skuša beraški vdovec 

naprositi denarja, da bi lahko razveselil sina za njegov god, a mu nihče ne da denarja. 

Prisiljen je v krajo, pri tem Ivan Cankar ne obsoja same kraje, ampak ljudi, ki mu pri tem niso 

hoteli pomagati. Novela Kovač Damjan iz iste zbirke Za kriţem (Cankar, ZD 17, 1974: 283–

314) govori, kako Damjan po mestu prosi za delo, da bi imel denar zase in za svojo 

zaročenko, in kako zaradi pomanjkanja denarja zagreši celo uboj bogataša. Tudi Ivan Cankar 

je doţivel občutje osramočenosti, ko je na dan blagoslova jedil šel k svojemu prijatelju prosit 

za hrano za svojo sestro (v črtici Bobi). Prijatelj je majhen bob kar vrgel predenj, kot bi hranil 

ţival. Ivan ga je vseeno hitro pobral in odnesel domov ter molčal o poniţanju (Cankar, ZD 

18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 162–172). V Črnem piruhu (Cankar, ZD 23, 1975, 

Črtice (1915–1918): 138–140) beremo o tem, kako je neki bolan človek naprosil hrane ob 

prazniku in jo okuţil, da so zboleli še drugi ljudje.  

 

V avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 7–54) Ivan Cankar piše o tem, 

kako jim je pogorela hiša v velikem poţaru. Ko so izgubili hišo, se je za druţino začel pravi 

kriţev pot, romali so od enega stanovanja do drugega in vsak dan posebej so morali skrbeti za 

preţivetje. Največjo teţo ob vsem tem je nosila njegova mati. Materino beračenje in 

prosjačenje pisatelj omenja še v črtici Sveto obhajilo (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob 

svetem grobu: 239–241). Pripoved govori, kako je mati šla prosit kruha k sosedom za svoje 

otroke. Otroci so z velikim pričakovanjem čakali, da se mati vrne s sveţe pečenim kruhom, v 

nestrpnosti in lakoti so se nanjo jezili, vendar ko se je vrnila so spoznali njeno poţrtvovalno 

ljubezen. Še posebej znan motiv prinaša črtica Skodelica kave (Cankar, ZD 21, 1975, Moja 

njiva: Ob svetem grobu: 262–265). Tudi ta črtica najverjetneje skrito vsebuje motiv 

beračenja; mati je morala prositi pri sosedih za kavo, da bi ustregla svojemu sinu, ki si je kave 

v nekem trenutku zaţelel.
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Tudi v motivih beračenja in beračev v Cankarjevi kratki prozi se kaţe prepletanje resničnosti 

in fikcije. Kot pričajo zapisi, je biti berač pomenilo najniţjo stopnjo na druţbeni lestvici, kot 

to pomeni še danes. Nekateri so si ta uboţni način ţivljenja izbrali po boţji ali svoji lastni 

volji. Ko se je v drugi polovici 19. stoletja poloţaj kmeta zelo poslabšal, ni bilo nič čudnega, 

da so se ljudje iz vaških skupnosti odločili za beraški način ţivljenja. Ponekod se je zgodilo, 

da so se bogati kmetje čez noč spremenili v berače. Ljudski glas berače slika kot pijance in 

postopače, ki bi bili sicer zmoţni še kakšnega dela, a se jim ne ljubi delati. Priloţnostno so se 

berači največkrat ukvarjali z igranjem na kak instrument, s prepevanjem, z vedeţevanjem, kar 

je marsikomu prinašalo lepe dohodke in celo ugled v okolici, v kateri je ţivel ali deloval. 

Berači so si tudi s pripovedovanjem zgodb in prebiranjem tiskanih besedil po hišah sluţili 

svoj kos kruha in prenočišče. Največkrat so bili berači preganjani, saj jim oblast ni dajala 

socialne podpore.
9
 

 

1.1.8 Nedosegljivost izobrazbe za revne ljudi 

 

Ivan Cankar je kljub dobremu uspehu, ki ga je sam imel v šoli, v svojih delih šolo predstavljal 

kot sovraţnika siromakov. V ciklu Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 7–52) omenja 

pomenljive zgodbe iz šolskih let, v katerih ne more prikriti občutljivosti zaradi druţinske 

revščine in ostro poudarja prezirljiv odnos, ki so ga otroci revnih staršev deleţni tudi v 

šolskih klopeh. Cankarjeva mati Neţa je kljub temu, da ni imela šolske izobrazbe, svojega 

sina podpirala v vseh odločitvah, ki jih je sprejel v zvezi s šolanjem. Prebirala je njegove 

pesmi in dela, ki jih je pokazal materi. Ko so številni ţe obupavali nad Ivanovim šolanjem, je 

mati vselej verovala v njegov talent in v njegovo srce. Z radostjo in vero je prisluškovala 

njegovim visokoletečim sanjam in načrtom za prihodnost ter prebirala njegova mladostna 

dela. Prepričana je bila, da bodo nekega dne tudi drugi prepoznali sinovo nadarjenost, in sina 

vedno ščitila pred obtoţbami in hudobnimi jeziki.
10

 Ivan Cankar je kljub revščini uspel kot 

pisatelj, celo kot prvi slovenski poklicni pisatelj.  

                                                             
9
 Gl. Irena Tomaţič, 1991, Povzetek o nekaterih bistvenih dogajanjih in pojavih na področju druţbene kulture v 

19. stoletju na Slovenskem. V: Slovenski etnograf: O ţivljenju in kulture večinskega prebivalstva na 

Slovenskem v 19. stoletju, letn. 33-34, 1988–1990. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej 414–415. 
 
10 Kot pričajo zapisi je bilo med kmeti je bilo nemalo odpora do šol in marsikje svojih otrok niso radi pošiljali v 

šole. V veliki večini naj bi kmečkemu prebivalcu slovenske vasi šola pomenila nebodigatreba, ponekod celo 

prisilo, ki poštenemu človeku krade čas in denar, odvrača otroke od dela, staršem pa nalaga dolţnosti pri 

preţivljanju lenih učiteljev.  
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1.1.9 Liki nezakonskih otrok in zgodba Cankarjeve matere 

 

Ivan Cankar je v svojih delih pozoren na stiske otrok brez staršev ter otrok, ki ţivijo samo z 

materjo ali samo z očetom, ter poudarja problematiko nezakonskih otrok in njihovih mater. V 

romanu Na klancu (Cankar, ZD 10, 1971: 5−192) je Francka označena za nezakonsko hčer, 

saj je oče njeno mater zapustil takoj po rojstvu. Mati je vso jezo, ki jo je čutila do 

Franckinega očeta, znašala nad njo. V črtici Jure (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 120–142) 

pisatelj govori o nezakonskem otroku, ki je zaradi izločenosti iz druţbe naredil samomor.  

 

Pomembno dejstvo, ki je povezano s temo nezakonskih otrok v Cankarjevih delih, je 

avtobiografsko. Gre za to, da je mati Neţa ţe pred poroko s krojačem Joţefom imela 

nezakonsko hčer, za katero ni izdala imena očeta. V očeh trţanov na Vrhniki je to veljalo za 

veliko sramoto. Rodila je v hlevu in v pomoč ji ni bila mati, ampak tuja ţenska. Naslednje 

leto ob poroki je Cankarjev oče Joţef priznal očetovstvo, piše Petrè. (Petrè, 1947, 99) 

 

Pojav nezakonskih otrok pa v Cankarjevem času ni bil redek; v kraju z močnejšimi kmetijami 

je bilo večje število neporočenih druţinskih članov in s tem tudi več nezakonskih otrok. Na 

Kranjskem je bilo v 19. stoletju od šest do deset odstotkov nezakonskih otrok. Ti otroci so se 

rodili hlapcem in deklam ali priţenjenim materam, ki so se na kmetijo preselile. Če je dekla 

na neki kmetiji rodila, je morala to gospodarstvo zapustiti in si najti drugo delo. Nezakonski 

otroci so postali tudi tisti, ki so ostali brez staršev. Ivan Cankar v svojih delih kaţe, kako 

velike predsodke so ljudje gojili do nezakonskih otrok in njihovih mater ter kakšne krivice so 

zaradi tega morali trpeti v ţivljenju. 

 

 

1.1.10 Podobe družinskega življenja revnih  

 

Ivan Cankar je le redko prikazal zgodbo srečne druţine z obema staršema in otroki. V svojih 

delih pogosto obravnava motive enostarševske druţine, opisuje pa tudi otroka pri rejencih 

oziroma otroka brez staršev v uboţni hiši. Pogosto obravnava motiv matere, ki sluţi ali 

prosjači, berači, medtem ko njen moţ popiva po krčmah.  
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Lika ţene in matere sta v Cankarjevih delih večinoma predstavljena pozitivno. Na drugi 

strani je moški kot oče ali moţ pogosto predstavljen kot pijanec, ki je do druţine brezbriţen 

ter ne skrbi za ţeno in otroke. Zdi se, da se v tovrstnih primerih črtic Cankar spominja 

izkušenj iz domače druţine, v kateri je njegov oče ob propadu svojega krojaškega posla in ob 

preveliki zadolţitvi zapadel v alkohol in zapustil domače, mati pa je ostala sama. A podoba 

moških in ţenskih likov v Cankarjevi literaturi ni tako črno-bela, kot se na prvi pogled morda 

zdi. Tudi ţena in mati je lahko tista, ki se v obupu vdaja pijači (v črtici Zdenko Petersilka; 

Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 231–242), in nasprotno: oče je predstavljen kot lik, ki bi 

napravil vse za svojega otroka (Pavličkova krona; Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 194–

208).  
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2 ZNAČILNOSTI IN VPLIVI V CANKARJEVI KRATKI PROZI O 

REVNIH IN BOGATIH 

  

V drugem poglavju obravnavam značilnosti in vplive v Cankarjevi kratki prozi o revnih in 

bogatih. Zanima me, ali se v Cankarjevem pisanju o revnih in bogatih kaţejo vplivi slovenske 

in evropske literature ter kako se kaţejo avtobiografske prvine v pisateljevih delih s to snovjo, 

še posebej v povezavi z njegovo materjo. Posebej predstavljam pisateljeve podobe revnih 

otrok in njihovega trpljenja. 

 

2.1 VPLIV SLOVENSKE IN EVROPSKE LITERATURE NA CANKARJEVO 

PISANJE O REVNIH IN BOGATIH 

 

Kot ugotavljajo Janko Kos, France Bernik, Dušan Pirjevec, Irena Avsenik Nabergoj in drugi 

literarni in primerjalni zgodovinarji, se je Ivan Cankar ţe na začetku svoje ustvarjalne poti 

seznanil s številnimi knjiţevnimi avtorji, tako domačimi kot tudi tujimi, ki so bili pomembni 

v evropskem okviru. Dobro je poznal tudi literarno ustvarjalnost svoje domovine. Kot piše 

Irena Avsenik Nabergoj, so bile njegove črtice iz obdobja pred odhodom na Dunaj 

(1892/1899) zaznamovane s tradicionalno in sodobno slovensko literaturo in avtorji, kot so 

Prešeren, Aškerc, Levstik, Trdina, Govekar in drugi. Med ţivljenjem in študijem na Dunaju, 

v času, ko je bilo na Slovenskem obdobje uveljavljanja naturalizma, se je ţe seznanil z deli 

evropskih simbolistov. Naturalistična umetnost Ivanu Cankarju ni bila nikoli preveč blizu, saj 

se mu je zdela premalo osebno poglobljena in preveč osredotočena na nadrobna realistična 

opazovanja socialnih vprašanj in druţbene bede. Med ţivljenjem na Dunaju je prebiral 

moderno evropsko knjiţevnost, od francoske dekadenčne in simbolistične literature (P. 

Verlaine, C. Baudelaire), prek nemških impresionistov ter avtorjev ruske romantike in 

realizma (F. M. Dostojevski, N. V. Gogolj, L. N. Tolstoj) do ruskega simbolizma. Od drugih 

avtorjev so ga pritegnili tudi Goethe, Shakespeare in Molière, poznal je dela Homerja, 

Sofokleja in Evripida, iz rimske dobe pa Horacija. Kot še navaja Irena Avsenik Nabergoj, je 

bral tudi dela avstrijske in nemške moderne ter v nemških prevodih spoznaval predstavnike 

moderne francoske literature (E. Zola); prebiral je dela Ibsena in španskega pisatelja 

Cervantesa (Bistroumni plemič Don Kihot iz Manče).
11

  

                                                             
11 Gl. Irena Avsenik Nabergoj, 2005, Ljubezen in krivda Ivana Cankarja, 25–26 . 



21 
 

Kot ugotavlja Janko Kos so »…bistvene novosti, ki jih je vgradil Ivan Cankar v zasnovo 

krajših pripovednih zvrsti, /…/ prihajale seveda iz literarno-estetskega območja nove 

romantike, dekadence, impresionizma in morda simbolizma.« (Kos, 1987: 246) Obenem 

poudarja, da »za oblikovanje Cankarjeve črtice, novele in krajše povesti nikakor niso bili brez 

pomena omenjeni vplivi kratke pripovedne proze, ki jo je razvijal ruski realizem z Gogoljem, 

Tolstojem, Dostojevskim, morda ţe tudi Čehovom«. (Kos, 1987: 246)  

 

Po ugotavljanju Janka Kosa se je Ivan Cankar s svojimi »vaškimi zgodbami vse bolj 

pribliţeval socialnemu ali celo socialističnemu realizmu, to pa predvsem tako, da je za 

osrednje junake jemal ne več ljudi iz velikega in srednjega kmetstva, ampak izraziti kmečki 

proletariat. Ta proces je bil odločilen tudi za formiranje slovenske kmečke proze v obdobju 

socialnega realizma, odvisen pa je bil od novih evropskih zgledov. Poseben problem za 

analizo dediščine, ki jo je vaška zgodba zapustila slovenski pripovedni prozi 20. stoletja, so 

motivi, teme in oblike, ki so iz nje prešli v Cankarjevo pripovedništvo. V tem območju gre 

predvsem za motive vaških učiteljev, ţupnikov, mladih ljudi in njihovih ljubezni, 

posameznikov, ki odhajajo iz vasi v mesto ali se vračajo nazaj, konfliktov med gospodarji in 

hlapci, med učiteljstvom in duhovščino, vaškimi mogočniki in reveţi.« (Kos, 1987: 156) 

 

2.2 AVTOBIOGRAFSKE PRVINE V CANKARJEVIH DELIH S SNOVJO REVNIH IN 

BOGATIH 

 

Ob prihodu na Dunaj se je Cankarjevo pisanje razvilo  v smeri poglobljene etično-moralne in 

socialnokritične snovi, v njegovih delih pa so nastali tudi drugačni simboli. Kot ugotavlja 

Irena Avsenik Nabergoj, »gre za simbole socialne in etične vsebine, ki razkrivajo siromaštvo 

in bedo človeka, usodno zaznamovanega z ţivljenjem v svetu krivic, maščevalnosti in nasilja, 

še posebej gre za simbole slovenskega človeka in njegovega značaja ter simbole druţbene in 

politične usode slovenskega naroda na prehodu stoletij. /…/ Po eni strani jo je narekovala 

socialna resničnost revnega dunajskega predmestja Ottakringa, ki je v Cankarju obudila 

spomin na revščino njegove mladosti in na krivice, ki jih je doţivljala njegova revna druţina, 

po drugi strani pa osebna prizadetost zaradi zgodovinske usode njegove domovine in njenega  

stanja duha. Cankarjeva umetnost dunajskega obdobja ni bila zazrta vase; namesto 

izgubljanja v pesimizmu je v njej prevladovalo uporništvo – proti  vsakršni krivici, tudi tisti 

na zunaj neznatni, ki jo človek občuti samo v srcu, upor proti krivični druţbi /…/ Najčistejšo 

ljubezen je gojil do najčistejših bitij tega sveta – do prikrajšanih in bolnih siromašnih otrok, 
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do zavrţenih nezakonskih mater, do prevaranih siromakov brez dela in doma, do vseh večnih, 

njemu podobnih romarjev, ki hrepenijo po pravičnosti, čistosti sveta in dobroti in ju zaman 

iščejo po svetu.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 26–28) Veliko Cankarjevih besedil s snovjo 

revnih in bogatih vsebuje avtobiografske prvine, še posebej različne osebnoizpovedne črtice o 

njegovi revni materi, ali pa tiste, ki prinašajo opise ţivljenja v revnem predmestju Ottakringu, 

ali pa takšne, ki slikajo njegovo otroštvo v avtobiografskih ciklih ljubljanske dobe. V zvezi s 

Cankarjevim avtobiografskim pisanjem velja omeniti, da je Ivan Cankar zelo verjetno poznal 

Trdinovo avtobiografijo Moje ţivljenje, saj je prav ta naslov izbral za svoje spomine iz 

otroštva, ki so leta 1914 izhajali v podlistku Slovenskega naroda.
12

 (Leben, 2008: 104) Kot 

ugotavlja Leben, je njegovo avtobiografsko pisanje razumel kot poseben odnos do literature. 

Pisatelj je namreč zapisal, da je »vsakemu pravemu novelistu ena sama novela v krvi« 

(Cankar, ZD 16, 1972: 290) in da je vsaka novela »kos pisatelja«, »kaplja njegove krvi« in 

»vse, kar človek piše, pa njegov ţivljenjepis«. (Cankar, ZD 22, 1975: 51) 

 

Joţica Čeh je cikel črtic Moje ţivljenje označila za Cankarjevo najbolj avtobiografsko delo, v 

katerem se »na podlagi spominskih motivov sestavlja podoba pisateljevega otroštva od 

tretjega leta starosti do konca ljudske šole na Vrhniki oziroma do pisateljevega odhoda v 

Ljubljano leta 1888«. Kot pove Joţica Čeh, se »prvoosebni avtorski pripovedovalec 

pretresljivih dogodkov iz svojega otroštva ne le spominja, ampak jih etično presoja, kar 

umešča Moje ţivljenje v etično psihološko prozo. Pisateljevo otroštvo je tematizirano tako, da 

sta v ospredju etično presojanje dogodkov iz otroštva in pripovedovalčevo poudarjeno 

samoobtoţevanje v odnosu do matere, vse skupaj pa je prepleteno tudi s temo izgubljenega 

otroštva. (Čeh, 2008: 29) Čehova še dodaja, da gre v tem ciklu za avtorjev pogled na otroštvo 

in doţivljaje v svojem otroštvu »skozi zaveso prezgodnjega spoznanja in trpljenja«. (Čeh, 

2008: 29) 

 

Čehova svoje ugotovitve v zvezi z avtobiografskostjo cikla Moje ţivljenje sklene z besedami, 

da »Cankarjevo Moje ţivljenje bolj kot katero koli drugo pisateljevo delo referira na 

resničnost. Med posameznimi doţivetji iz pisateljevega otroštva so sicer časovne praznine, 

toda upoštevano je kronološko zaporedje dogodkov, osebe so konkretno preverljive in 

postavljene v zemljepisno natančno poimenovane kraje in prostore.« (Čeh, 2008: 34) 

                                                             
12 Časopis Slovenski narod je izhajal v letih 1868–1943. To je bil politični časopis, prvi slovenski dnevnik in 

vodilno slovensko liberalno glasilo pred prvo svetovno vojno. Besedila so se zavzemala za zdruţitev Slovencev 

v administrativno enoto in za enakost slovenščine na uradih, šolah in javnem ţivljenju. Velike zasluge na 

področju narodne zavesti je časopis priznal duhovščini. 
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Avtobiografske prvine so pri Ivanu Cankarju zelo pogoste, zasledimo jih v številnih črticah, 

še posebej v ciklu črtic Moje ţivljenje. V tem ciklu niza dogodke iz svojega otroštva: 

spominja se prvega odhoda v šolo, kraje hrušk iz zaklenjene omare, predvsem pa svoje 

matere. V avtobiografski kratki prozi je vseskozi navzoča tudi tema revščine; izraţena je prek 

opisov zunanjih okoliščin, predvsem pa preko čustvenih prvin, ki se razkrivajo iz besed, 

molka in dejanj literarnih likov, ter prek pisateljevega slikanja čustvenega stanja in 

razpoloţenja pripovednih oseb. Zanj je posebej značilno, da v svoja dela, naj bo to roman, 

novela, povest ali črtica velikokrat vnaša dogodke, ki so se njemu zgodili, slika ţivljenja 

ljudi, s katerimi je imel opraviti ali jih je le opazoval pri njihovem delovanju, opisuje tudi 

socialni stan ljudi na Klancu, kjer je sam ţivel. Zgodbe umetniško preoblikuje, da ljudi iz 

resničnega ţivljenja prek imen ne moremo spoznati.  

 

Kot ugotavlja Irena Avsenik Nabergoj, so številni slovenski pisatelji izhajali iz malih 

kmečkih, trških ali malomeščanskih okolij, toda nihče ni izšel iz takšnega druţbenega dna, 

kakor Ivan Cankar. Pripadnost druţbenemu sloju, ki so mu bile odpovedane vse pravice, tudi 

pravica do dela, obstanka in dostojnega ţivljenja, je dala pečat njegovim otroškim letom in 

nato vsemu njegovemu ţivljenju in pisateljevanju. Skorajda vsa dela, v katerih opisuje 

človeka ali širšo druţbo, obravnavajo človekovo stisko: »Upodabljajo jo tako doţiveto in 

realistično, da v njih začutimo pečat avtobiografskega, čeprav se je pisatelj pogosto trudil, da 

bi to prikril,« dodaja Irena Avsenik Nabergoj. (Avsenik Nabergoj, 2005: 297)  

 

Pri opisu laţnih dobrotnikov si je po mnenju Irene Avsenik Nabergoj Ivan Cankar skoraj 

gotovo pomagal s svojimi lastnimi izkušnjami: »V svojih avtobiografskih delih namreč 

večkrat omenja, kako prazne so bile obljube po gmotni podpori in pomoči v obdobju 

njegovega šolanja, ki so jih njegovi druţini dajali različni občinski in cerkveni moţje. Ti so 

na svoje obljube kaj kmalu pozabili, tako da je Cankarjeva mati morala nenehno prosjačiti in 

se pred njimi poniţevati, da je končno dobila delček obljubljene podpore za svojega 

nadarjenega sina. Cankar je do takšnih dobrotnikov gojil odpor. Nanje je gledal z očmi 

moralista in bil zato razočaran ob spoznanju, da so nameni in dejanja pri »dobrotnikih« in 

»farizejih« skoraj po pravilu v ostrem nesoglasju, in da niso vsi ljudje, ki drugim pomagajo v 

stiski, tudi v resnici dobro in plemeniti.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 344)  
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2.3 VPLIV MATERE NA CANKARJEVO PISANJE O REVNIH IN BOGATIH 

 

Na Cankarjevo pisanje o revnih in bogatih je močno vplivala pisateljeva mati; tudi materini 

vplivi na pisatelja so pomembni za razumevanje njegovega pisanja o revnih in bogatih. Karel 

Cankar,
13

 ki je bil pisatelju od vseh njegovih bratov in sester najbliţji, se spominja, da je bil 

Ivan Cankar na dan materine smrti kot blazen in ni mogel verjeti, da je mati res umrla. Karel 

Cankar pravi, da naj bi vpliv pokojne matere Ivanu Cankarju ostal v neizbrisnem spominu, 

kar je bilo vidno v številnih njegovih delih. (K. Cankar, 1985: 101)  

 

Karel je svojo mater dojemal kot globoko poboţno ţensko, ki jo je v večnem stradanju in 

brezmejnem siromaštvu krepila vera v boţjo pomoč. Ob nedeljah je hodila k zgodnji maši, v 

kotu molila in bila srečna, ko je videla ministrirati oba sinova, Ivana in Karla. Karel se matere 

ob prihodu iz cerkve domov spominja kot vedno vesele. Za svojega brata Ivana Cankarja tudi 

pravi, da je v sebi obdrţal sliko matere, kakršna je bila v resnici, torej sliko trpeče matere z 

večnim upanjem in z brezmejno ljubeznijo. Ta materina slika naj bi ga spremljala vse 

ţivljenje. Podobe se nikoli ni mogel otresti, saj se mu je vsadila v mehko in plemenito srce. 

(K. Cankar, 1985: 102) 

 

Ivan Cankar je svoji materi namenil zelo veliko daljših in krajših proznih del, med drugim 

besedila Spomini na mojo mater, Materina slika, Njena podoba, Sveto obhajilo in številna 

druga; v njih pogosto obravnava motiv materine smrti, pa tudi čas pred njeno smrtjo in po 

njej. Materin deleţ v Cankarjevem literarnem opusu je torej precej velik, saj se je mati s svojo 

osebnostjo in ţivljenjskim nazorom vtkala v samo osnovo njegovega ustvarjanja. Njen 

preprosti, nekomplicirani odnos do sveta in ţivljenja je pisatelj občutil na lastni koţi in ga 

prikazoval v številnih svojih delih.  

 

2.4 CANKARJEV POGLED NA REVNE OTROKE IN NJIHOVO TRPLJENJE 

 

O trpljenju revnih otrok v Cankarjevih delih obširneje govori Irena Avsenik Nabergoj. Kot 

ugotavlja na podlagi Cankarjevih del z motivom revnih otrok, pisatelj zaznava pomanjkanje 

čuta odraslih za čustva otrok:  

 

                                                             
13 Gl. Karel Cankar, Misli, maj 1985, 101–102. Karel Cankar je bil deveti od dvanajstih otrok Cankarjeve 

druţine. Od vseh bratov in sester sta si bila s pisateljem najbliţe. Bil je duhovnik. 
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Odrasli, ki klofutajo, tepejo in ţalijo siromašne otroke, ne mislijo na to, kakšno 

duševno škodo jim povzročajo in kako pogubno vplivajo na njihovo nadaljnje 

ţivljenje trpinčeni otroci morajo ţe zgodaj spoznati, da bodo v druţbi vselej imeli le 

obrobno mesto, da bodo izločeni iz druţbenega ţivljenja in ne bodo deleţni 

spoštovanja, kot ga uţivajo bogatejši in vplivnejši ljudje. V njih se krepijo občutja 

diskriminacije in prikrajšanosti, ki ni samo materialne, temveč je še bolj čustvene 

narave, ta občutja pa v njih povzročajo hude duševne motnje.
14

 (Avsenik Nabergoj, 

2005: 362–363) 

 

Revni otroci so deleţni številnih poniţevanj, tudi spolnega nadlegovanja. Temu so priče v 

samem domačem okolju, pri tem pa jih ne ščitijo niti starši, tudi če za nadlegovanje vedo. 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 370) Ivan Cankar na spolno nadlegovanje namiguje v črtici 

Ministrant Jokec, v kateri hoče oče v pijanem stanju posiliti svojo hčerko Tinko, ker ga 

spominja na njegovo pokojno ţeno.  

 

Irena Avsenik Nabergoj v večini Cankarjevih zgodb o trpljenju revnih otrok ugotavlja 

avtobiografske prvine,  »ki se kaţejo predvsem v opisih njihovega doţivljajskega, miselnega 

in čustvenega sveta. Bolj ali manj vse zgodbe pričajo o osamljenosti in čustveni 

zanemarjenosti teh otrok, o njihovem hrepenenju po varnosti in zaščiti v svetu, ki pogosto 

ravno na najšibkejših ljudeh, v tem primeru na revnih otrocih, sprošča najniţja čustva in 

nagone. Trpinčeni otroci v Cankarjevih zgodbah pogosto ţe v otroških letih razmišljajo o 

smrti (prim. Cankarjevo razmišljanje o samomoru v avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje) in 

velikokrat ţe kot otroci, torej v svojem še ne povsem izţivetem otroštvu tudi umrejo.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 370) Smrt revnih otrok je pri Ivanu Cankarju precej pogost 

literarni motiv. Cankar opisuje motive smrti otrok zaradi osamljenosti, zapuščenosti, 

nezaţelenosti, odtujenosti, izgubljenosti v samem svetu, bolezni in obupa nad ţivljenjem. 

Revni otroci vidijo v smrti rešitev pred krutim svetom, v katerem sami ţivijo. V črtici 

Ministrant Jokec, ki slika pijanskega vdovca, ki prepušča svoja dva otroka samima sebi, si 

Jokec ob smrti svoje sestrice tudi sam ţeli umreti. Smrt otroka je tudi osrednji motiv 

                                                             
14 Avsenik Nabergoj o tej temi pravi še: »Kot ugotavljajo sociologi, se ljudje zaradi revščine vedejo veliko bolj 

destruktivno, kot če ne bi bili revni. Revni so navadno bolj bolni, pa dobijo manj zdravstvene pomoči. /…/ 
Posledice revščine so občutki brezperspektivnosti, majhnega nadzora nad svojim ţivljenjem, pasivnost, 

zavedanje objektivne izključenosti iz ţivljenjskih tokov; to pa so obenem tudi lastnosti, ki revščino še krepijo.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 362–363)  
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pripovedi Jure, v kateri nezakonski otrok Jure po smrti svoje matere ostane prepuščen sam 

sebi. Nihče ga ne mara, zato ţivi odtujeno in osamljeno. Osamljenost ter občutja 

nezaţelenosti in nepotrebnosti ga privedejo do odločitve, da konča  svoje ţivljenje. 

 

Kot ugotavlja Irena Avsenik Nabergoj, 

 

… tudi še proti koncu svojega ţivljenja Cankar pretresljivo govori o občutjih revnih 

otrok. V črtici Domače novice (1917) pove, da je v časopisu prebral novico o 

samomoru sedemletnega fantka. Ker je bil fantek lačen, je pojedel ves kruh, ki so ga 

še imeli doma, nato pa se je iz strahu in občutka krivde obesil. /…/ V zgroţenosti 

Cankar izreče ostro obsodbo druţbe, ki je kriva za tako nepojmljive dogodke. 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 371) 

 

V tej črtici se otrok boji svojih lastnih staršev, ko si privošči hrano, ne da bi zanjo prej 

vprašal. Občutek strahu in krivde je bil tako močan, da je napravil samomor. V tem motivu 

smrti je Cankarjeva kritika socialnih razlik huda in velika. 
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3 ZAČETKI CANKARJEVEGA PISANJA O REVNIH IN BOGATIH V 

NJEGOVI MLADOSTNI KRATKI PROZI (1891/1892−1899) 

 

Kratka proza obsega velik del Cankarjevega literarnega opusa. Le ugibamo lahko, zakaj je 

Ivan Cankar na splošno pisal krajša dela v primerjavi z njegovimi sodobniki v Sloveniji in 

drugod. Prav gotovo nam na misel pride tudi vpliv njegovega socialnega poloţaja. Ker je bilo 

pisanje v osnovi njegov vir preţivetja, je bil pogosto pod časovnim pritiskom ţelje po 

skorajšnji objavi novega dela. Čeprav je deloval in ustvarjal pod pritiskom, njegova dela zato 

niso bila nič slabša. Njegove zgodbe in refleksije so namreč vsebinsko in slogovno dovršene 

zaokroţene celote. Za vse tri stopnje Cankarjevega umetniškega razvoja, od mladostniškega 

obdobja pred odhodom na Dunaj (1891/92–1899), prek zrelega obdobja, ko je ţivel na 

Dunaju (1899–1909), in vse do poznega obdobja, ki ga je večinoma preţivel v domovini, 

večinoma na Roţniku (1909–1918), sta značilna izpovednost in izraţanje s simboli. (Avsenik 

Nabergoj, 2005: 24) Cankar se v svojih črticah, ki so omejene na droben dogodek, poloţaj ali 

zgolj na razpoloţenje glavnega literarnega lika, izpoveduje največkrat v prvi osebi, srečamo 

pa tudi več primerov izpovednosti prek tretjeosebnega pripovedovalca.  

 

3.1 SANJE IN HREPENENJA REVNIH  

 

Pisatelj je snov revnih in bogatih obravnaval ţe v svoji mladostni kratki prozi. Kot piše Irena 

Avsenik Nabergoj, je ţe v svojem mladostnem ustvarjalnem obdobju oblikoval »mnogo 

svojih poznejših simbolnih izrazov, ki pomenijo stalnice vse njegove nadaljnje literature«. 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 24) V slogu njegove mladostne proze prevladuje impresionistično 

slikanje beţnih osebnih vtisov resničnosti, čustvenega razpoloţenja, sanj in hrepenenj. 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 24) Ţe v preddunajskem obdobju, ko je bila njegova mati še ţivela, 

je pisatelj zapisal nekaj črtic o njej, a večino del z motivom matere je ustvaril po njeni smrti. 

Ob liku matere prikazuje revščino svoje druţine, predvsem notranjo trdnost matere, ko je 

morala po odhodu svojega moţa prevzeti skrb za številno druţino na svoja ramena. Cankar je 

ţe v mladostni kratki prozi opisoval tudi teţave revnih delavcev, preprostih kmetov in 

umetnikov. 

 

Črtica Materi je iz leta 1893 (Cankar, ZD 6, 1967: 309–310) in pomeni prvo Cankarjevo 

kratko prozno delo o njegovi revni materi. Po besedah Irene Avsenik Nabergoj v črtici Materi 
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»Cankar zapiše svojo slutnjo o neizbeţni oddaljitvi med seboj in materjo, ki se bo zgodila 

zaradi njegovega drugačnega duševnega razvoja in pojmovanja ţivljenja. Ta slutnja v njem 

povzroči krivdo in strah, da mu mati nazorske drugačnosti ne bo dopustila ali odpustila.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 90) V črtici Materi si Cankar ţeli, da ga mati nikdar ne bi 

pogledala z ţalostnim izrazom na obrazu. V tem izrazu namreč vidi kazen, ki bi ga morala v 

resnici zadeti, ker je materi povzročal toliko skrbi in teţav. Materi bi se skozi črtico rad 

opravičil za vsa svoja dejanja, ki so bila vse prej kot prijazna in ljubeča, noče namreč, da bi 

bila mati nezadovoljna. Črtica Doma iz leta 1897 (Cankar, ZD 6, 1967: 165–166) je 

pretresljiva, saj v njej Cankar napove smrt svoje matere Neţe. Cankar v črtici prek tretje 

osebe z imenom Andrej Talipan opiše svoje vračanje z Dunaja na Vrhniko. Zelo se veseli 

srečanja z materjo, njegovo srce je prekipevalo od blaţenosti in zadovoljstva. Komaj je ţe 

čakal srečanja s svojimi domačimi, še posebej s svojo materjo. Spominja se matere kot tiste, 

ki ga vedno poslušala in skrbela, da je z njim vse v najlepšem redu. Skorajda je hitel domov, 

vendar ko je vstopil v domačo hišo, je presenečeno zagledal svojo ubogo mater, kako je 

mrtva leţala na črni postelji. Bila je bleda in imela zatisnjene oči. Cankarjeva mati nekaj 

mesecev po objavi črtice resnično umre. Kot ugotavlja Irena Avsenik Nabergoj, »materina 

smrt pisatelja globoko prizadene in vpliva na njegovo nadaljnjo ţivljenjsko pot.« (Avsenik 

Nabergoj, 2005: 92) Cankar je o materi napisal še dve podobni povesti; v letu 1898 je nastala 

povest Spomini na mojo mater (Cankar, ZD 6, 1967: 345–361). V njej opisuje spomine na 

mater. Če bi mati še enkrat ţivela, bi jo ljubil z vsem srcem in poslušal vsako njeno besedo. V 

otroštvu je slišal samo njene nauke in opomine, ter videl le to, kako se je mati trudila zanj, 

dokler je ni vzela smrt zaradi izčrpanosti in bolezni. Spominja se, kako mu je mati nosila v 

šolo oprano perilo, kako je vedno odtrgala zadnji griţljaj kruha, da je bil sit, skrbela zanj, ko 

je bil bolehen idr. Predvsem se spominja dni okoli materine bolezni. Ko je mati umrla, Ivan 

Cankar ni mogel niti govoriti niti jokati. Ţelel si je samo, da bi mater pred smrtjo prosil za 

odpuščanje. Prav ta krivda ga je spremljala celo ţivljenje. O tem piše še kasneje v dunajskem 

in ljubljanskem obdobju. 

Še nekoliko prej je nastala povest Ob smrtni postelji (Cankar, ZD 6, 1967: 242–263), v kateri 

je avtor precej pesimističen. Uporabil je namreč svoje avtobiografske doţivljaje v času 

materine bolezni in smrti in jih prepletel s spomini na vrhniško ţivljenje. 

 

Cankar v več mladostnih črticah opisuje revščino svoje matere, o uboštvu pa govori tudi v 

povezavi z drugimi ljudmi. Preproste ostarele ljudi slika v črticah Blage duše!, Amalija, Oče 

in sin, O čebelnjaku in v drugih delih. Njegova črtica Blage duše! iz leta 1896 (Cankar, ZD 6, 
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1967:  94–101) denimo govori o nesebični stari ţenski, ki ţe celo ţivljenje ţivi v svojem 

namišljenem svetu in zavrača misel, da so njeni bliţnji zmoţni nepoštenosti ali brezsrčnosti. 

Skozi zgodbo vidimo, da gospa prav zaradi brezsrčnosti svojih bliţnjih ţivi v hiralnici, saj je 

prerevna za drugo bivališče. Gospa je zelo ponosna na svojo hčerko in brata, ki ji kljub 

bogastvu ne ţelita pomagati. Hčerka, bogata gospodična, jo po treh mesecih le obišče v 

hiralnici. Namesto da bi hčerko skrbelo za ubogo mater, je ravno nasprotno, mater skrbi za 

hčerko, ker je tako dolgo ni videla. Podobno zgodbo o brezsrčnosti beremo v črtici Amalija iz 

leta 1898 (Cankar, ZD 6, 1967, 364–366). Zgodba opisuje hčerin odnos do matere v njeni 

revščini in osamljenosti ter hčerino brezbriţnost za materine ţivljenjske probleme. Upanje 

starega revnega moţa na vrnitev njegovega »izgubljenega sina«, ki upanje ohranja vse do 

svoje smrti, beremo v Cankarjevi mladostni črtici Oče in sin iz leta 1896 (Cankar, ZD 6, 

1967). V njej Ivan Cankar piše o »zaupanju in ljubezni, ki ju goji postarani revni oče do 

svojega sina, kljub govoricam in celo časopisni novici, da naj bi ta v tujini kradel.« (Avsenik 

Nabergoj, 2005: 330) Stari vdovec ne verjame besedam zlobnih vaških jezikov, da je njegov 

sin kradel.  

 

Irena Avsenik Nabergoj o črticah, v katerih nastopajo »blage, revne duše«, pravi:  

 

Pisatelj kaţe ostro nasprotje med poniţno dobroto, naivnostjo, potrpeţljivostjo, 

osamljenostjo, izločenostjo in vero prizadetih siromakov ter zlobo, privoščljivostjo, 

brezobzirnostjo in sebičnostjo neobčutljivih posameznikov ali druţbe. /…/ V resnici 

trpke ţivljenjske zgodbe nepotrebnih in osamljenih ljudi, starih in mladih, srečujemo v 

vseh časih. Cankar jih postavlja v središče številnih pripovedi, da bi poudaril potrebnost 

sočutja, spoštovanja, ljubezni in odgovornosti do ubogih, bolnih in starih v 

materialistično in egoistično naravnanem svetu. (Avsenik Nabergoj, 2005: 332) 

 

3.2 NASPROTJE MED REVNIMI UMETNIKI IN BOGATIMI BIROKRATI 

 

O tem, kako druţba ne ceni dovolj umetnikov in kako veljajo le za nepotrebne ljudi v druţbi, 

piše Ivan Cankar v črtici Pričakovanje iz leta 1898 (Cankar, ZD 6, 1967: 235–238). Umetniki 

s svojim ustvarjalnim delom le s teţavo kaj zasluţijo, zato se pogosto morajo odreči 

umetniškim sanjam in se vdati le v rokodelsko obrt. Zgodba v črtici Pričakovanje opisuje, 

kako literarni lik ves dan zaman čaka na poštarja, da bi mu prinesel honorar od prodanega 
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dela, s katerim si bi lahko kupil hrano. V motivu revnega umetnika prepoznamo  

avtobiografske prvine oziroma pisatelja samega. O tem, da družba ne ceni umetnikov, ampak 

ceni le birokrate, uradnike in pisarje, beremo v črtici Nenavaden pojav iz leta 1899. (Cankar, 

ZD 6, 1967: 271–274) Gospod Jeraj v črtici razločno poudari, da so pesniki, literati, politiki, 

filozofi in umetniki v druţbi nepotrebni. Opravljajo dela, s katerimi zapravljajo le čas, ter so 

ljudem le v nadlego. Po njegovem mnenju so uradniki tisti, ki predstavljajo vzor in ponos 

ljudi. V kratki prozi s tovrstno motiviko se kaţe Cankarjeva kritika druţbe, ker ne ceni 

umetnosti in umetnikov; vzrok za obravnavo te literarne snovi je Cankarjeva lastna 

ţivljenjska izkušnja trdega boja za vsakodnevno preţivetje v vlogi poklicnega pisatelja. 

 

3.3 PODOBE FARIZEJSKIH DOBROTNIKOV 

 

S črtico Dobrotnik iz leta 1893 (Cankar, ZD 6, 1967: 9–12) ţeli Ivan Cankar pokazati 

»nemoralnost predstavnikov višjega sloja, ki na zunaj dajejo videz visoke moralnosti«.  Z njo 

Irena Avsenik Nabergoj poudarja, da »Cankar pokaţe na farizejsko dobroto samovšečnih, 

postavljaških dobrotnikov iz višjega druţbenega sloja, ki le navidezno pomagajo revnim, v 

resnici pa so sebični ljudje, ki jim ni mar za osebne in skupne probleme drugih, temveč jih 

vodijo njihovi lastni interesi, njihovo hlepenje po časti, priznanju in videzu visoke etičnosti.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 343) 

 

Zlagane besede »dobrotnikov« v črtici Dobrotnik dajejo vtis dobrote in podpore reveţem:  

 

In od vseh strani grmi: »Slava, slava!« Zadovoljno se smehlja gospod Poprtnjak, 

zadovoljnost mu tiči v lepem, višnjevkastem nosu, na svetlem obrazu, v skritih očeh. 

Dvigne se, vzame v roko čašo piva ter izpregovori: 

»Prijatelji moji, zahvalim vas vse za čast, katere po svoji pameti nisem vreden. A naš 

smoter, prijatelji, naš smoter je glavna stvar – ţiveli torej siromaki!« 

»Ţiveli, ţiveli!« in čaše zvene tako veselo. 

Ob plotu pa se pogovarjajo berači in stare ţenice: 

»Pravijo, kako zelo skrbe za uboţce.« 

»Najbrţ je res; saj imajo vsi tako prijazne obraze.« 

»Posebno tisti, ki mu pravijo ´gospod predsednik´.« 

»Dober človek je gotovo.« 
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»Jutri grem k njemu.« 

»Jaz tudi!« 

»Jaz tudi!« (Cankar, ZD 6, 1967: 10) 

 

Ţe v drugem delu zgodbe nam Cankar ţeli pokazati, da so njihove besede zgolj pretvarjanje:  

 

 Vrata se odpro in eden drugega poriva v sobo. 

Tu so sključene ţenice z razoranimi obrazi in z molki za pasom; starci različno  

pokvečeni. 

 »Za boga svetega, kaj hočete?« 

»Gospod milostljivi, prosimo vas milodara!« 

»O vi potepuhi, kaj vam je, da me tako napadate? Ali vam ni dosti, da se je ustanovilo 

društvo vam v prid?« 

»Ali, gospod milostljivi, mi nismo dobili ničesar.« 

»Torej tako ste hvaleţni, da se kdo za vas briga, vi sleparji!« 

»Ali mi smo tako v potrebi, gospod!« 

»To je redarstvo v našem mestu! Poberite se! Takoj!« 

On rine jih na mostovţ in po stopnicah. (Cankar, ZD 6, 1967: 11–12) 

 

V tej črtici in še nekaterih drugih delih Cankarjeve mladostne proze pisatelj »opisuje 

neznačajnost slovenske malomeščanske elite; slika jo slabšalno, ostro in zbadljivo – kot 

samozadovoljne, stremuške ljudi, ki jih zanima le njihovo lastno bogatenje in vpliv, pri tem 

pa so brezbriţni do druţbenih problemov in še posebej do ljudi iz niţjega druţbenega sloja.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 340) To kritično slikanje dobrotnikov je spodbudila pisateljeva 

osebna prizadetost; tudi njegova mati je morala beračiti pri malomeščanski eliti.  
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4 PREGLED CANKARJEVE KRATKE PROZE Z MOTIVOM 

BOGATIH IN REVNIH IZ DUNAJSKE DOBE 

 

V tem poglavju na kratko predstavljam značilnosti Cankarjevega literarnega ustvarjanja v 

dunajskem obdobju, nato pa se obširneje osredotočam na predstavitev pisateljevih opisov in 

zgodb o revnih in bogatih v njegovi takratni kratki prozi. Posebej me zanimajo motiv revnega 

otroka, kot ga je upodabljal pisatelj v svojem dunajskem obdobju, podobe delavcev, njihove 

stiske in njihovega hrepenenja, podobe Ivana Cankarja v obdobju njegovega bivanja v 

Ottakringu, pa tudi pisateljevi prikazi ljubezni, kot jo doţivljajo revni ljudje. Tudi v tem 

poglavju bom pozorna na socialno in moralno podobo bogatih ljudi.  

 

V kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi analiziram naslednjo Cankarjevo kratko prozo 

iz dunajskega obdobja: zbirko črtic in novel Za kriţem (Cankar, ZD 17, 1974, 115–318),  

zbirko Črtice (1905−1906) (Cankar, ZD 17, 1974: 319–354), kmečko novelo Sosed Luka 

(Cankar, ZD 18, 1973: 7–50), starodavno pripovedko Kurent (Cankar, ZD 18, 1973: 51–114) 

ter zbirko trinajstih črtic in novel Črtice in novele (1907−1909) (Cankar, ZD 18, 1973: 115–

253). V tej zbirki je zbranih trinajst črtic in novel z naslovi: Jernej, narodov besednik, 

Urlaub, Ulica umirajočih, Krivica (prva obdelava), Krivica (druga obdelava), Siromak 

Matija, Bobi, Gospod Vavra, Kaj sem storil, o gospod?, Legenda o Kristusovi suknji, Brat 

Edvard, Pravična kazen boţja in Pravica za pravico.  

 

4.1 CANKARJEVO DUNAJSKO OBDOBJE (1899–1909) 

 

Cankarjevo bivanje na Dunaju velja za najplodovitejše obdobje njegovega ustvarjanja, saj so 

v tem času nastala skoraj vsa njegova najpomembnejša dela. V tem času je Cankar zasnoval 

in dognal vse literarne vrste in zvrsti, ki jim je ostal zvest vse do konca svojega ustvarjanja, in 

sicer črtico, novelo, povest, roman, komedijo in dramo. V tem obdobju je Ivan Cankar stopil 

na pot prvega slovenskega poklicnega pisatelja. 

 

Ţe leta 1896, leto dni pred materino smrtjo, je prvič prišel »iz druţbeno in kulturno zaostale, 

provincialne Ljubljane v široki svet, v milijonsko mesto ob Donavi«. (Reţonja, 2004: 43)
15

 

                                                             
15 Gl. Zlatko Reţonja, 2004, Cankarjevo ţivljenje in delo. 
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Dunaj je v Cankarju pustil neizbrisen in mogočen vtis predvsem s svojim velemestnim 

vrveţem in razgibanim ţivljenjskim ritmom, ki ga v Ljubljani ni bilo. Ivan Cankar je bil ob 

prihodu povsem navdušen nad tem mestom. Očaran in omamljen je bil nad krasoto mesta,  

palačami, dvornim gledališčem, parlamentom v jonskem slogu in historičnim muzejem. 

Navdušen je bil tudi nad dunajskimi parki, kjer je bilo polno klopi in sprehajališč.
16

 Navdušen 

je bil nad širokimi in dolgimi ulicami, bulvarji, razkošnimi palačami in javnimi poslopji, 

razstavami, gledališči, kavarnami in nočnimi zabavišči. Na Dunaju so se zbirale »mnoţice 

umetnikov in knjiţevnikov z vseh vetrov avstro-ogrske monarhije in razpravljale o velikih 

vprašanjih umetnosti in ţivljenja, vse to je v njem zbudilo opojno navdušenje. Dunaj je bil 

tedaj eno izmed središč sodobne moderne kulture, zlasti literature, ki je posredovalo sočasno 

moderne umetnostne smeri iz sodobne Evrope ob koncu stoletja in s katerimi se je Ivan 

Cankar prvič seznanil.« (Reţonja, 2004: 45) Ves blišč, ki ga je Dunaj razkazoval mladim 

radovednim očem, je bil le ena plat ţivljenja na Dunaju. Kmalu po stalni naselitvi je Cankar 

spoznal »varljivo podobo Dunaja; spoznal je vso trdoto in krutost ţivljenja, ki sta se skrivali 

za tem lepim videzom. Odprl se mu je pogled v ţivljenje delavskih mnoţic dunajskega 

proletariata, ki je ţivotaril po zakajenih in umazanih predmestjih kot ţrtev kapitalističnega 

druţbenega sistema.« (Reţonja, 2004: 45) Cankar se je včlanil v literarni klub, ki ga je jeseni 

leta 1896 ustanovil Fran Govekar in je imel namen pospeševati razvoj slovenske literature. 

Zaradi denarnih zagat se je spomladi leta 1897 vrnil domov na Vrhniko in jeseni istega leta 

mu je umrla mati; to je zanj predstavljalo velik udarec. Še pred materino smrtjo, kot da bi 

slutil njeno smrt, je prodal pripravljeno pesniško zbirko Erotika
17

, da je lahko poplačal 

pogrebne stroške. Kmalu po materini smrti se je vrnil na Dunaj in tam ţivel skoraj do konca 

leta 1909.  

 

4.2 OPISI, IZPOVEDI IN ZGODBE O REVNIH IN BOGATIH V CANKARJEVI 

KRATKI PROZI IZ DUNAJSKEGA OBDOBJA 

 

Ivan Cankar je v dunajskem obdobju ustvaril še posebej veliko del s snovjo revnih in bogatih. 

To snov je zajemal iz ţivljenja v dunajskem okraju Ottakringu, v katerem je ţivel pri druţini 

Löffler. Ottakring je bil izrazito delavska četrt, v kateri sta prevladovala uboštvo in beda, v 

njem so ţiveli večinoma delavci in mali obrtniki. Pozimi so v snegu metali na ulico druţine 

                                                             
16 Prim. Simonek, 2004: 82. 
17 Cankarjeva pesniška zbirka Erotika je izšla leta 1899, v istem letu je izšla tudi Ţupančičeva Čaša opojnosti; s 

tem se je začelo obdobje slovenske moderne. 
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brezposelnih delavcev in stradajočih malih obrtnikov. Videl je leţati na cesti ljudi, ki so bili 

videti pijani, a bili so le jetični in lačni.  

 

Albina Löffler, pri kateri je Cankar ţivel, je bila po rodu Čehinja, ki si je morala s teţavo 

sluţiti vsakdanji kruh. Kot pričajo podatki, je v Ottakringu v obdobju Cankarjevega bivanja 

pri Löfflerjevih ţivelo skoraj enajst tisoč Čehov in tako ni naključje, da je Cankar v črticah 

večkrat opisoval usodo dunajskega proletarca češkega ali slovaškega rodu. 

 

Bedno ţivljenje delavcev ter drugih trpečih in poniţanih ljudi je Cankar opisal v kratkih 

pripovednih delih Pavličkova krona (Cankar, ZD 17, 1974: 194–208), Zdenko Petersilka 

(Cankar, ZD 17, 1974: 231–242), Ulica umirajočih (Cankar, ZD 18, 1973: 128–140), Brez 

doma (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 243–252), O, domovina, ti si kakor zdravje! (Cankar, 

ZD 17, 1974, Za kriţem: 243–252) in v številnih drugih črticah. V svojih delih je Cankar  

slikal slabo oblečene, umazane in lačne otroke iz tamkajšnjih ulic, ki so morali prepogosto 

delati v tovarnah. Motive druţenja, igranja in prosjačenja otrok za hrano je Cankar uporabil 

kot snov za svoje umetniško ustvarjanje in oblikovanje novih črtic. Sledil je torej njihovemu 

ţivljenju, njihovemu odnosu do staršev, odnosu do sovrstnikov in do starejših gospodov. Vse 

izsledke je uporabil v svojih stvaritvah. Pogosti motivi dunajske proze so odhodi siromakov 

na tuje v iskanju in hrepenenju po boljšem ţivljenju ter njihovo spoznanje, da je tujina vse 

prej kot »obljubljena« deţela. Kot nasprotje hrepenenju revnih po boljšem ţivljenju slika 

pisatelj nečloveškost in nasilje posameznikov iz bogatejšega sloja. 

 

Ivan Cankar je v zbirko črtic in novel Za kriţem, ki je izšla leta 1909 (Cankar, ZD 17, 1974: 

115–318), poleg uvodne simbolne črtice Za kriţem vključil še dvanajst različnih pripovedi: 

Jure, Ministrant Jokec, Pavličkova krona, Gospodična, Budalo Martinec, Zdenko Petersilka, 

Brez doma, O, domovina, ti si kakor zdravje!, Pozdravljeni!, Povest o dolgem nosu, Jakobovo 

hudodelstvo in Kovač Damjan. Gre za črtice in novele s socialno tematiko. Zgodbe se 

večinoma dogajajo v dunajskih delavskih predmestjih, junaki pa so največkrat češki in 

slovaški delavci ter njihovi otroci. V pripovedih iz zbirke Za kriţem po ugotavljanju Janka 

Kosa zasledimo vpliv ruskega psihološkega realista Dostojevskega in njegovega romana 

Zločin in kazen (1866).
18

 Kot piše Irena Avsenik Nabergoj, »tematske in motivne 

vzporednice med Cankarjem in Dostojevskim odkrivamo /…/ še posebej v temah in motivih 

                                                             
18 Gl. Janko Kos, 1987, Primerjalna zgodovina slovenske literature, 243.  
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zločina in kazni /…/ (prim. roman Zločin in kazen F. M. Dostojevskega in novela Kovač 

Damjan Ivana Cankarja).« (Avsenik Nabergoj, 2005: 19) 

 

V zbirki črtic Črtice (1905−1906) je zbrano šest črtic, ki so nastale v letih 1905 in 1906:  

Edvard in Kunigunda, Materina slika, Moj kabinet, Moj prijatelj Kuštrin, Poet Peter in 

Boţične zgodbe ter obravnavajo tematiko revščine.  

 

V nadaljevanju bom v podpoglavjih predstavila opise, izpovedi in zgodbe o revnih in bogatih 

ljudeh v Cankarjevi kratki prozi iz dunajskega obdobja: prikazala bom podobe otrok v 

kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi (1); podobe delavcev  v kontekstu razmerja med 

bogatimi in revnimi (2); podobe Ivana Cankarja  v kontekstu razmerja med bogatimi in 

revnimi (3); pisateljeve prikaze ljubezni  v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi (4). 

Namen poglavja je, da na podlagi analize motivov v omenjenih delih ugotovim avtorjev 

odnos do revnih in bogatih v dunajski dobi.  

 

4.2.1 Podoba otroka v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v dunajskem 

obdobju 

 

V dunajskem obdobju je Cankar opisal revne otroke med drugim v besedilih Jure, Zdenko 

Petersilka, Ministrant Jokec Pavličkova krona in Kurent. Nekatera dela so vsebinsko 

prikazana ţe v prvem in drugem poglavju, zato bom v tem poglavju pozorna zlasti na novosti 

v Cankarjevem opisovanju revnih otrok glede na obdobje pred odhodom na Dunaj. 

 

V Cankarjevi dunajski kratki prozi zasledimo veliko več motivike revnih otrok kot v 

njegovem mladostnem obdobju. Cankar ob stiku z revnim delavskim predmestjem 

Ottakringom razkriva trpljenje otrok v druţinskem okolju, fizično in psihično nasilje nad 

njimi, njihova občutja izločenosti in nepotrebnosti (Jure, Zdenko Petersilka, idr.), motive 

kraje revnega otroka in kazni; motive spolnega nadlegovanja otrok (Ministrant Jokec). Pogost 

motiv je smrt otroka (črtice Ministrant Jokec, Jure, »Domače novice«), pa tudi motiv 

nezakonskega otroka (črtica Jure, povest Smrt in pogreb Jakoba Nesreče). 

 

V povesti Smrt in pogreb Jakoba Nesreče iz leta 1905/1906 (Cankar, ZD 14, 1970: 155–198) 

beremo o ţivljenjski usodi nezakonskega otroka Jakoba, ki ga je mati ob rojstvu zavrgla, ker 
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ni hotela biti zaznamovana in osramočena zaradi njega vse ţivljenje. Njen sin je bil tako ţe 

ob rojstvu zaznamovan s hudim trpljenjem, ki se ga je drţalo vse ţivljenje. Bil je izločen iz 

druţbe, pogosto osramočen, zaničevan in deleţen številnih krivic. Ko je nekoliko odrastel in 

ugotovil, da je za njegovo trpljenje kriva mati, je odšel k njej. Pričakovali bi, da poln 

maščevanja, vendar ravno nasprotno; kot ugotavlja Irena Avsenik Nabergoj, je k njej odšel 

poln hrepenenja in ljubezni. Mati pa ga ni ţelela spoznati (Avsenik Nabergoj, 2005: 392). Na 

tem mestu beremo otrokove besede: 

 

Napotil sem se k svoji materi, ki je bila omoţena in je ţivela pravično med pravičnimi 

ljudmi. Tudi njen moţ je bil zelo pravičen, videl sem ga nekoč na cesti. Vse je bilo še 

tiho, ko sem prišel do duri in sem potrkal s pestjo. Dolgo sem trkal, preden je prišla 

odpirat prestrašena ţenska, moja mati. 

»Kdo pa si ti, paglavec? Kaj pa hočeš?« je zaklicala in me ni spoznala. 

»Samo to mi povejte, mati, če je res, da ste me prokleli ob rojstvu!« 

»Jezus Marija!« je zakričala in je padla vznak, jaz pa sem beţal po stopnicah. 

Morda zdaj vem, kaj sem hotel takrat izvedeti in videti. Ko sem stal pred njo, sem 

čudno vztrepetal in rad bi ji bil poljubil tisto belo roko, samo roko poljubil. In skoro 

mi se zdi, da bi v tistem trenotku, ko bi se zares sklonil ter poljubil roko, stopil med 

pravične ljudi in da bi me spoznali za svojega. Ona pa je prebledela od groze, ko me je 

spoznala po glasu, in je padla vznak; tako ji nisem poljubil roke in se nisem odrešil. 

— (Cankar, ZD 14, 1970: 186–187) 

 

Ob tej, ţe drugi zavrnitvi lastne matere, se je odločil za smrt. Materi se ni maščeval, ampak ji 

je pred smrtjo vse odpustil. Pisatelj s prizorom pogrebnega sprevoda, ki so se ga udeleţili 

mnogi Jakobu podobni ljudje, bosi, razcapani in umazani ljudje, poudarja, da Jakob v svojem 

trpljenju ni bil sam in da je na svetu mnogo njemu podobnih ljudi. Če bi to spoznal prej, se 

morda le ne bi odločil za smrt. (Avsenik Nabergoj, 2005: 397). 

 

Tudi v noveli z naslovom Jure iz leta 1907 (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 120–142) 

zasledimo zgodbo o nezakonskem otroku. France Bernik pravi, da gre v tej zgodbi »za primer 

osamljenega in iz druţbe izobčenega mladega človeka, ki si najde zatočišče v naravi oziroma 

v gozdu.« (Bernik, 2006: 410) V ospredju gre za nezakonskega otroka, siroto brez staršev, 

brez prijateljev in drugih podpornikov. Druţba ga izloči iz svoje srede in ga odrine v 

osamljenost, kjer nazadnje ţivljenje konča s samomorom. Novela torej prikazuje negativen 
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odnos vaškega okolja do tega otroka. (Bernik, 2006: 303–305) Jure je, kot je iz črtice 

razvidno, ljudem v napoto in nihče ga ne mara: »Imenujejo ga brezdomec, razbojnik in 

poţigalec, »greh gosposki« ali »pljunek mestni«, kar kaţe na mišljenjski, morda tudi ţe 

socialni antagonizem med mestom in podeţeljem. Juretova plašnost se ljudem zdi 

potuhnjenost, njegova prisotnost nadloga. Odkar mu je umrla mati, je med njim in okoljem 

sploh nepremostljiv prepad in otrok ţivotari brez ţivljenja. Neprijaznost in celo sovraštvo 

ljudi do Jureta se kaţe na različne načine. Morda je v tem pogledu še najbolj značilen prizor, 

ko Jure, lačen in skrajno utrujen, odklati v stiski jabolko na kmetovem vrtu, nato pa ga 

vaščani kot največjega tatu napadejo in telesno hudo poškodujejo. To je ena resničnost v 

Juretovi kratki, vendar pretresljivi in ţalostni zgodbi, druga je bolj intimna. Jure namreč ne 

sprejme neprijaznega, sovraţnega okolja kot izziv svoji pokončnosti, še manj kot poziv k
1
 

uporništvu, temveč se umakne v pasivnost, v svet upanja in obupa. Ta njegov svet so spomini 

na mater. /…/ V nadaljevanju se stopnjuje njegova popolna izobčenost tako, da zapusti 

človeško okolje /…/ in se umakne v samoto narave. Vedno bolj verjame, da je gozd ustvarjen 

za tiste, ki nimajo doma, ne staršev. Zato mu gozd pomeni vse: svobodo, radost brez mej, 

paradiţ. In ne samo gozdni vegetaciji, tudi ţivalim se Jure pribliţa, vţivlja se v njihovo 

miroljubno, človeku prijazno navzočnost. Klub temu je konec tak, da si Jure vzame ţivljenje. 

/…/ Čeprav je edina moţna rešitev bivanjske stiske izobčenca, sodimo, da se pripovedovalec 

v neki meri distancira od ideje pesimizma, ki sicer obvladuje pasivne junake, in da ne zapira 

vseh pobud za njihovo vztrajanje v ţivljenju,« piše France Bernik. (Bernik, 1987: 165–166) 

 

V tej črtici je pomenljiva vloga Juretove matere. Ta v začetnih prizorih črtice umre in prav 

njena smrt usodno določi vse otrokovo nadaljnje ţivljenje. V najhujših trenutkih ga tolaţi 

misel na mater, in ko se odloči za samomor, čuti ob sebi materino roko, ki ga boţa po licu ter 

ga vabi k sebi v naročje in objem. 

 

Cankar v črtici poudari nečloveško ravnanje vaščanov do otroka, saj ga dajo v uboţno hišo, ki 

je še za ţivino nevarna, kaj šele za ljudi. Nekoč je bila ţupanov hlev, zato je vlaţna in 

okuţena. Razdeljena je na dva dela; na eni strani je nekakšen zapor, na drugi pa uboţna hiša z 

dvema sobama. 

 

Nečloveški odnos do sirote Cankar poudarja tudi z naštevanjem ţaljivk, ki jih siroti izrekajo 

ljudje. Nasprotje med pokvarjenostjo vaščanov in dobrosrčnostjo otroka poudarja z opisi, 
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kako se ta mirno odziva na krivice, ţalitve, posmeh, kamenjanje in kako v najhujših trenutkih 

sanja o lepotah onkraj ţivljenja in ponovnem srečanju z materjo. 

 

Črtica Ministrant Jokec iz leta 1905/1906 (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 143–193) govori 

o dveh otrocih, Jokcu in Tinki, ki ţivita z ovdovelim očetom. Njun oče je večinoma zdoma in 

takrat, ko pride domov, je skoraj gotovo vinjen. Otroka sta zaradi očetovega popivanja 

prepuščena drug drugemu;  oba ţivita v hrepenenju in v sanjah po boljšem ţivljenju, ki pa se 

ne uresničijo. Jokec si ţeli postati ministrant, medtem ko njegova sestrica Tinka sanja o tem, 

kako bo prišel gospod in ji bom omogočil čudovito poroko. 

 

Bernik piše, da gre v tej črtici »za hrepenenje dveh mladih junakov, ki pa ne vzdrţi 

preizkušenj. Od začetka do konca pripovedi sledimo domala enakomernemu menjavanju 

obeh ravnin dogajanja: realistične in sanjske. /…/ Jokčevo pričakovanje trenutka, ko bo prvič 

nastopil kot ministrant v cerkvi, je poln svetlobe in velikega upanja. Ob njegove svetle, 

visoko nad stvarnost dvignjene sanje pa zadene realističen prizor. Objestno in hudobno, 

naravnost skrunitveno obnašanje ministrantov, popisano na scenski način in dokaj obseţno, 

poruši v Jokcu visoko predstavo o katoliških liturgičnih obredih. Ta prva izkušnja hudo rani 

njegovo upanje, a ga ne uniči. Do naslednjega soočenja hrepenenjskega sveta in realnosti 

pride v prizoru, ko Jokec obišče gospoda Edvarda. Ni lepšega upanja, piše pisatelj v povesti, 

kot je upanje iz ţalosti porojeno, ne lepših sanj, kot so sanje »iz bolečine porojene«. Toda 

prav takim sanjam odreţe realnost peruti, kajti Jokčevo srečanje z gospodom Edvardom je 

drugačno od pričakovanja, zadrţano je, skoraj hladno. Takih in podobnih navzkriţij je v 

povesti še več in praviloma gre za sanje na eni in za brezobzirno, kruto resničnost na drugi 

strani. (Bernik, 2006: 190–191) 

 

Cankar nam v zgodbi naslika skromnost izbice, v kateri sta Jokec in Tinka preţivela svoje 

trenutke in sanjala o boljšem ţivljenju:  

 

Jokec je šel, priţgal je svetilko in jo postavil na mizo. Siromašna, nizka izba, skoraj 

brez pohištva, je stopila iz teme. Dvoje postelj z zakrpanimi rjuhami in odejami, miza 

pri oknu in stol, ogromna zelena peč v kotu; drugega ni bilo, tla so bila ilovnata, strop 

je bil neprebeljen in zakajen. To je bil dom ministranta Jokca in njegove sestre Tinke. 

(Cankar, ZD 17, 1974: 162) 
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Cankar v črtici med drugim pokaţe, »da je vdovec šibak človek v skrajni duševni stiski, 

ohromljen zaradi hudih občutkov krivde in samozaničevanja, ker svoji druţini ne more 

zagotoviti denarja za preţivetje«. (Avsenik Nabergoj, 2005: 421) V pripoved vloţi celo prizor 

očetovega nadlegovanja hčerke. Ko nekega večera vinjeni vdovec ostane s Tinko sam, stopi k 

njej do postelje:  

 

Vstal je, noge pa so mu bile teţke in zibal se je proti postelji in se je sklonil nad 

Tinko. Tinka je iztegnila roke, oči so se ji razširile in napol je odprla ustnice. Oče! Ne! 

Oče se je samo zasmejal in je sklanjal obraz k njenemu. Ali me imaš rada? ... Oče! 

Ne! Kaj se me bojiš, Tinka? Tvoja mati se me ni bala … (Cankar, ZD 17, 1974: 164–

165) 

 

Očetova vest končno premaga fizično silo in dejanja posilstva ne zagreši. Jokcu se podrejo 

sanje, ko ga ţupnik spodi izpred oltarja, ko se prvič poskusi kot ministrant. Tudi Tinki se 

sanje o boljšem ţivljenje razblinijo, ko spozna, da ne bo spoznala bogatega gospoda, ki bo 

prišel ponjo in jo odpeljal v boljše in lepše ţivljenje. V črtici zboli in na koncu umre. Kmalu 

po sestrini smrti tudi Jokec zahrepeni po smrti. Podobno kot v pripovedi o Juretu tudi Jokec v 

smrti vidi ponovno srečanje z materjo; prav tako verjame, da se bo v posmrtnem ţivljenju 

znova srečal s svojo sestro in postal ministrant. 

 

V črtici Ministrant Jokec zasledimo pomembno Cankarjevih avtobiografsko prvino, to je 

omemba njegove sestre Karoline, s katero je imel pisatelj poseben odnos. Tinka naj bi bila 

prispodoba za Cankarjevo tragično preminulo sestro Karolino, ki je z njim preţivela večino 

otroštva, poudarja Kraigher. (Kraigher, 1958: 146) Sestro Karolino oziroma vsaj prispodobo 

za sestro Karolino je Cankar še večkrat upodobil skozi svoje ustvarjanje. O njej beremo tudi v 

avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje. V besedilu naj bi jo poveličeval do te meje, da se nam 

je njena podoba ponekod zdela celo presladka in nerealistična. Kraigher omenja, da je bil 

Cankar sicer do svoje sestre Karoline večkrat silno kritičen in celo omalovaţujoč (Kraigher, 

1958: 148), z omenjeno črtico pa je izpričal svojo vdano bratovsko ljubezen, ko je jokal, 

stradal in bil celo pripravljen umreti za svojo sestro. Ivan Cankar naj bi si po sestrini smrti 

celo očital, da ji je skorajda sam pokazal pot k smrti, še omenja Kraigher. (Kraigher, 1958: 

161–162) 
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France Bernik Tinko primerja z njenimi vrstnicami iz Cankarjevega dela Hiše Marije 

Pomočnice. (Bernik, 2006: 191) Joţica Čeh
19

 ugotavlja, da se sredi teme in trpljenja 

vsakdanjega ţivljenja prebuja hrepenenje teh deklic, vendar ţe kmalu po močnem vzponu 

doţivijo silovit poraz. V vsakdanjem ţivljenju ne vzdrţijo več, se izgubijo in pogosto gredo 

same v smrt. (Čeh, 2004: 68) Cankarjeve deklice so predvsem izmučene, telesno pohabljene 

ali bolehajo za jetiko. Namesto nasmeha in veselja poznajo le skrb za preţivljanje druţine, še 

dodaja Čehova.
20

 (Čeh, 2004: 69) Da se njihov hrepenenje ne uresniči, podarja tudi Irena 

Avsenik Nabergoj: »Tinkina slutnja se uresniči in deklica zaradi telesne krhkosti, revščine in 

neurejenega ţivljenja umre. Ko umre Tinka, tudi Jokec zahrepeni po smrti. Začuti, da bo v 

nebesih postal duhovnik.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 423) Tinka v črtici daje videz deklice, ki 

hrepeni po boljšem ţivljenju zaradi obupa nad ţivljenjem, ki ne pozna veselja in nasmeha in 

ki zaradi svoje krhke telesnosti in slabega ţivljenja na koncu umre. Precej je podobna 

deklicam iz romana Hiša Marije pomočnice. 

 

V črtici z naslovom Zdenko Petersilka iz leta 1906 (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 231–

242) beremo o problemu alkoholiziranosti in zaničevanju revnih. Večno garanje, bolezen in 

obup očeta Petersilko in njegovo ţeno pripeljeta do razvade, da se vsak dan napijeta v bliţnji 

krčmi in se do doma objeta opotekata po ulici, ter tako postaneta tarča posmeha bliţnjih 

vaščanov. Kljub temu, da sta vsak dan vinjena, je njuno srce vseeno polno dobrodušnosti ter 

nesposobno maščevanja in sovraţnosti. 

 

Cankar v tej črtici poudarja ţe zunanji videz ljudi, to je postavo in siromašno obleko, ki 

oznanjata socialni stan človeka. Oče Petersilka je predstavljen kot zelo suh človek, ki ţe na 

daleč oznanja jetiko in pijanost. Nosi postrani cilinder, prekratko obleko, izpod katere so 

gledajo gole in suhe noge. Zaradi pijanosti je izgubil sluţbo, a njegov obraz je vseeno 

razodeval neizmerno dobrodušnost in brezskrbnost. Njegova ţena je nekoliko manjša od 

njega, z rdečim, zabuhlim in jokavim obrazom. Na glavi ima slamnik, ki visi postrani na 

skuštrani glavi. Nosi ponošeno bluzo, polito z vinom, in blatno krilo. Njun sin Zdenko je 

droben, sedemletni deček, spodobno oblečen, a ves čas objokan. Otrok je prizadet, ker se jih 

                                                             
19 Gl. Joţica Čeh, 2004, Dunajska predmestna deklica pri Ivanu Cankarju in Arthurju Schnitzlerju, Jezik in 

slovstvo, let. 49 (2004), št. 2, 63–72. Čehova je slovenska literarna zgodovinarka, redna profesorica za 

slovensko knjiţevnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskuje slovensko 

poezijo in pripovedništvo 19. in prve polovice 20. stoletja in njune slogovne značilnosti, teorijo metafore in 

obdelavo metafore pri slovenskih avtorjih.  
20 »Ţivljenje in svoje telo doţivljajo kot prostor nesvobode, priklenjenosti, umazanosti, bolezni«, še piše 

Čehova. (Čeh, 2004: 69) 
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okolica sramuje. Ko nekdo iz mnoţice napade njegovega očeta, ga sam Zdenko hiti branit, saj 

se oče zaradi vinjenosti ne more braniti. Vsa ulica se v trenutku napolni in vsi skačejo po 

malem Zdenku. Starša otroke še naprej mirita, naj se ne pretepajo. Sliši se samo glasove: 

»Pijanec bije naše otroke!« (Cankar, ZD 17, 1974: 234)   

 

Iz zgodbe je Bernik potegnil sklep, da je »oče Petersilka podvrţen pijači in iluzijam na eni 

strani, na drugi strani se odpoveduje najbolj nujni potrebi, hrani, kar samo še pospešuje 

njegovo bolezen in na koncu smrt. Njegov sin Zdenko je bil povsem drugačen, niti najmanj 

pa maščevalen«. (Bernik, 2006: 262) Kot ugotavlja Bernik, v delih Ivana Cankarja večkrat 

srečamo prizore, v katerih otroci fizično napadejo starejšega človeka. V tej zgodbi gre za 

primer napada na jetičnega delavca, kjer sin Zdenko ne ostane dolţan. Čeprav do očeta čuti v 

nekaterih trenutkih nekoliko sovraţen odnos, pa v drugih trenutkih čuti ljubezen, predvsem 

pa strah za njegovo usodo, poudarja Bernik. (Bernik, 2006: 262)  

 

Prav fizični napadi otrok na odraslega, navadno šibkega, bolehnega ali pijanega odraslega 

človeka so posledica krutega ţivljenja, v katerem otroci ţivijo. Revščina, obuboţanost, 

pomanjkanje osnovnih potrebščin za ţivljenje, slabe ţivljenjske razmere in drugo privedejo 

nekatere otroke do nasilnega vedenja. Kljub temu, da je Ivan Cankar ţivel v precej slabih 

ţivljenjskih razmerah, nisem nikjer zasledila, da bi sam postal kdaj nasilne narave. 

 

V črtici Pavličkova krona iz leta 1909 (Cankar, ZD 17, 1974: 194–208) vdovec Pavliček ţeli 

svojemu desetletnemu sinu kupiti darilo za god. Ker pa denarja nima, gre naokoli prosit za 

krono. Prosjači pri svojem gospodarju, pri sosednjem kramarju in na koncu še v pekarni, a 

krone mu nihče ne da. Končno stopi v pekarno; ko vidi, da je prazna, vzame iz posode na 

pultu drobiţ, vzame še kolač, ki je leţal zraven. Opazi ga pek. Vklenejo ga in ga odpeljejo po 

v procesiji po dolgi ulici. S prvega okna ga vidi njegov sin in ga kliče, naj pride domov. 

Črtica se takole končuje:  

 

»Tat!« je kričal pek, zaripljen v obraz, z bleščečimi očmi. »Čakal je ţe zunaj, ţe prej 

sem ga videl. Komaj sem storil korak iz prodajalnice, je ţe posegel z dolgo roko ... s 

pestjo je zagrabil!« 

Pavliček se je vzdignil, otekel je bil pod očesom in na čelu. Oziral se je s praznim, 

topim pogledom, komaj je čutil, da so ga suvali s pestmi, bili ga po glavi in v prša.  
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»Za Honzo…godov je danes, moj Janjek ... ko je praznik svetega Ivana 

Evangelista…« 

Stopil je k njemu straţnik in ga je prijel pod pazduho tako trdo, da se je opotekel. 

Nato se je napotila dolga procesija skozi ulico. Preden je zavila ob oglu, se je prikazal 

visoko ob oknu droben otroški obraz z ogromnim, izbočenim čelom. 

»Tatinek! Kod hodiš, tatinek? Dolgo te ţe čakam!« 

Utihnil je trušč, izginila je procesija. 

»Tatinek!« 

Se tesneje sem zagrnil okno, legel sem in sem se odel preko glave, da bi ne slišal več 

ţivljenja. Toda bučalo je od daleč, klicalo, kakor glas človeka, brez tolaţbe umirajo-

čega ... če bi se zakopal globoko v zemljo, bi klicalo v mojem srcu samem. (Cankar, 

ZD 22, 1974: 207–208) 

 

Pomembno dejstvo, na katerega naletimo v črtici Pavličkova krona, je to, da se stari Pavliček 

na vse načine trudi, da bi dobil denar in s tem kupil darilo za svojega bolehnega sinka. Ţe v 

začetku zgodbe se nam pokaţe nasprotje v primerjavi s črtico Zdenko Petersilka. V tej črtici 

staršem ni škoda denarja za alkohol, čeprav nimajo niti za vsakdanje preţivetje, posledično so 

torej vsi lačni z malim Zdenkom na čelu. Zgodba v Pavličkovi kroni je drugačna, saj oče ţeli 

dobiti nekje denar, da bi lahko malemu sinku kupil darilo za god, ki si ga tako srčno ţeli.  

Njegovo hotenje po uresničitvi sinove ţelje je tako veliko, da se je zanj pripravljen ţrtvovati 

celo z ţivljenjem.  

 

Kraigher je o črtici zapisal: »Napisana je bila v začetku 1906, morda kmalu za Ministrantom 

Jokcem. A kolikor je bil ta vsaj čustveno in umetniško optimističen, toliko je Pavličkova 

krona pesimistična in ţalostna, ko da je napisana sredi lastnega obupa.« (Kraigher, 1958: 

162) K temu dodaja: »Na šestnajstih straneh je napisana zgodba v vseh podrobnostih – kakor 

prava mojstrovina, polna resnice in ţalostnih lepot. Hkrati je tako globoko občutena in 

doţivljena, prepletena v okviru z opisom lastne revščine in obupa, kot da je pesnik sam ta 

ubogi, jetični pan Pavliček, ves preobloţen s skrbmi za Janjeka, desetletnega, ki še zmerom 

dobro ne hodi in ne govori.« (Kraigher, 1958: 164)
 21

  

 

                                                             
21 Gl. Alojz Kraigher, Ivan Cankar – Študije o njegovem delu in ţivljenju, spominu nanj (II), Cankarjeva zaloţba 

Ljubljana, 1958, 162–164. Skušal je prikazati človeško podobo Ivana Cankarja, ki je bil njegov prijatelj in 

pisateljski tovariš. 
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Lik revnega otroka srečamo tudi v nekoliko daljši starodavni pripovedki Kurent iz leta 1910 

(Cankar, ZD 18, 1973: 51–114). Lik Kurenta je Ivan Cankar našel v Trdinovih spisih.
22

 Od 

njega je prevzel značajske značilnosti Kurenta, vse drugo je bilo plod njegove lastne 

domišljije. V svoji pripovedki pisatelj govori o siromaku Kurentu, spočetem ob vinu in 

razuzdanosti, rojenem v sami bridkosti in ţalosti. Komaj je shodil, ţe se je videlo, da ne bo za 

nobeno rabo. Cele dneve je sedel na peči in vlekel desni palec, namesto da bi se igral kot 

drugi otroci. Poslali so ga na različne kraje, kjer bi se lahko učil, a ni bil ne za ţupnika ne za 

pastirja. Vse ţivljenje se je klatil brez doma, brez dela, sebi v sramoto in drugim v nadlogo. 

Nihče se ni oziral nanj, niti pastirji in hlapci ga niso marali, prav tako ne ţenske, ker je bil ves 

čas umazan. Večino časa je zato preţivel v gozdu. Njegova mladost ni bila najlepša, vendar 

ko je prodal dušo za gosli, se je zanj začelo lepše in bolj veselo ţivljenje. Pozabil je na svojo 

grenko mladost, začutil veselje do ţivljenja in slovenske pokrajine ni doţivljal več kot 

samoto in obrambo pred ljudmi. Prav to igranje na gosli je vzbujalo v ljudeh brezumno 

veseljaštvo. In ko je igranje na gosli dobilo vse večjo moč nad ljudmi, da se je z njimi 

povezal, zgodba o Kurentu ni več individualna. 

 

O Kurentu je Bernik napisal:  

 

Zdaj nastopi pravljični trenutek v pripovedi in zasuk v nadaljevanju zgodbe. Pojavi se 

škrat, pritlikavi grbec, nevernik ali zlodej, s katerimi napravi junak povesti kupčijo. 

Kurent dobi tisto, kar je pogrešal: sposobnost in moč, da razveseljuje ljudi in se jim 

pridruţi, ter obljubo, da bo srečen v ljubezni, v zamenjavo pa mora zlodeju odstopiti 

dušo. /…/ V Kurentovih sanjah se ta simbol prikaţe kot velikanska senca, ki ima gosli 

v rokah. Pred to senco in za njo se valijo črne procesije /…/ Zamenjava duše za gosli 

pomeni začetek in konec Kurentove mladosti. Odslej naprej je junak povesti bistveno 

drugačen. Pozabi na grenko mladost, začuti veselje do ţivljenja in slovenske pokrajine 

ne doţivlja več kot samoto, kot zavetje pred ljudmi.« (Bernik, 1987: 167–168)  

 

 

 

 

                                                             
22 Janez Trdina je bil slovenski pisatelj in zgodovinar v 19. stoletju. Na svojih popotovanjih je beleţil svoja 

spoznanja o ljudskem ţivljenju, delu, verovanju in navadah. Vse to je kasneje uporabil v avtobiografskih delih, 

povestih, črticah in bajkah. Najbolj znano delo so njegove 
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France Bernik k temu dodaja:  

 

Ob pogledu na upognjene, bogovdane romarje v Kurentu pripovedovalec zgodbe 

ponovno opredeli tip Slovenca v tem smislu. In tukaj uspe Kurentu največji zasuk v 

dogajanju pripovedi. S sugestivno pesmijo preusmeri poboţne romarje od vdanih in 

plahih prošenj k vedri, poskočni koračnici. Nobenih vzdihovanj in ihtenja ni več med 

siromašnimi romarji, njihovo vriskanje se poganja v nebo, ne kriţ, veselje gre pred 

njim in jim kaţe pot. Naglo zapustijo cerkev in napolnijo gostilno, kjer se predajo brez 

slabe vesti razuzdanemu ţivljenju. Tako poruši Kurent v ljudeh ne preveč trdno iluzijo 

v boţjo pomoč in jih zapelje v brezskrbno veseljaštvo. Pridruţi pa se Kurent tudi 

drugačnim romarjem, našim izseljencem, ki jih gospodarska kriza na kmečkem 

podeţelju sili v tujino, bodisi v smrt ali v paradiţ.« (Bernik, 1987: 170–171 

 

Lik Kurenta je Cankar večkrat uporabil. Omembe vredno je dejstvo, da predstavlja Jure v 

črtici Jure Kurentovega dvojnika. Podobno kot s Kurentom se je zgodilo tudi z Juretom v ţe 

obravnavani črtici Jure.  

 

Opisi otrok v obravnavani dunajski kratki prozi kaţejo na močno vlogo tega motiva v 

Cankarjevi literaturi dunajskega obdobja. Joţica Čeh o tem zapiše: »Otrok je postal v 

dunajskem obdobju Cankarjeve kratke proze ena osrednjih knjiţevnih oseb. Kot literarni lik 

prihaja iz socialno najniţjega sloja, bodisi iz slovenskega trško-vaškega ali ottakrinškega 

delavskega okolja, iz okolja razpadajočih druţin, odtujenih in pretrganih človeških odnosov, 

kjer domujejo revščina, lakota, bolezen, pohabljenost, surova beseda, pijančevanje in 

pretepanje.« (Čeh, 2001: 148) 

 

4.2.2 Podoba delavcev v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v dunajskem 

obdobju 

 

Med deli kratke proze iz Cankarjevega dunajskega obdobja, ki prinašajo podobe revnih 

delavcev in njihovega trpljenja, so črtice O, domovina, ti si kakor zdravje, Pozdravljeni, Brez 

doma, Urlaub, Krivica (1906) in Krivica (1909).  
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V prvi obdelavi črtice z naslovom Krivica (Cankar, ZD 18, 1973: 141–146) gospodar, debel 

in spodobno oblečeni človek, v lica rdeč in tolst, iz stanovanja preţene revno mater s tremi 

otroki. Mati kleči pred njim in ga prosi, naj jim dovoli ostati, a gospodar vztraja pri svojem. 

Vse to dogajanje od daleč opazuje Martin Sobotka, ki se ravno takrat vrača z dela. Dejanje 

gospodarja označi za ţivalsko in ga udari v obraz, da obleţi na tleh ves krvav. Naslednjega 

dne Sobotko vklenejo in ga za mesec dni zaprejo v ječo, v tem času izgubi sluţbo ter odtlej je 

strada skupaj z ţeno in otroki.  

 

Druga obdelava črtice z istim naslovom Krivica (Cankar, ZD 18, 1973: 147–152) prinaša 

podobno zgodbo. Iz stanovanja je tokrat nagnan krojač Krepelka z ţeno in dvema hčerkama. 

V veţi gospodar, rdeč in debel, smehljaje opazuje komedijo pred vrati. Na ulici ljudje kričijo:  

»Sramota! Zverinstvo! Hudodelstvo! Zver! Nečlovek! Pobijte ga!« (Cankar, ZD 18, 1973: 

148) Krepelka zvečer odide v krčmo. Njegove noge so trudne in njegovo srce je čudno 

otopelo. Razmišlja o tem, kako bo ubil gospodarja. A ko v časopisu prebere, da se povsod po 

svetu dogajajo krivice in da zaradi krivic ljudje umirajo, pograbi krono, ki jo je mislil zapiti, 

in se odloči vztrajati v boju za preţivetje. 

 

Bernik poudarja, da se »v obeh objavah črtice v osrednjem liku, v siromašnem in bolnem, na 

cesto vrţenem delavcu pojavi zavest kljubovanja, upor proti socialni krivici, ki se izraţa v 

zunanjem ogorčenju ali pa si junak uporniško dejanje zgolj zamišlja«. (Bernik, 2006: 277)  

 

Ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja je mnogo ljudi hodilo sluţit denar na tuje, 

večinoma na Nemško ali v Ameriko. Cankar je tovrstne motive obravnaval v črticah O, 

domovina, ti si kakor zdravje!, Pozdravljeni!, Brez doma  in Urlaub. 

 

Črtica O, domovina, ti si kakor zdravje!
23

 (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 253–256) govori 

o mladem fantu Gjuru, ki je odšel na Nemško predvsem kot dela in sreče ţeljan fant in tam 

preţivel dolgih petnajst let. Delal je cele dneve in noči, in vsi, ki so spremljali njegovo 

garanje, so mu govorili, da se bliţa njegov konec:  

 

                                                             
23 Poljski romantični pesnik Adam Mickiewicz poje v prvem spevu epske pesnitve Pan Tadeusz oziroma v 

slovenskem prevodu Gospod Tadej: »Litva, domovina moja, ti si kakor zdravje, da te ceniti zna, te moral je 

izgubiti«. Lahko sklepamo, da je Cankar od tega poljskega pesnika  prevzel naslov za črtico »O, domovina, ti si 

kakor zdravje«. 
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Glej, Gjuro! Tako si delal petnajst let in dalj, nisi videl belega dne, ne uţil veselja; 

zate ni bilo praznika, jama izkopana bo tvoj praznik in tvoj počitek! (Cankar, ZD 17, 

1974: 254)  

 

Nekega večera je v daljavi slišal zvonjenje in v njem se je zbudilo domotoţje. Tako je 

povezal culo in se odpravil na pot proti svojemu domu. Uspelo mu je priti domov; komaj se 

je dotaknil rodne zemlje, je v sebi začutil novo in mlado ţivljenje. Pozdravil je svoje najbliţje 

sorodnike, vsa polja, gozdove in cel rodni kraj. Na svojo bolezen in utrujenost sploh ni več 

pomislil, saj se mu je v očeh priţgal ogenj in telo je spet postalo močno. A ko je hodil po 

vasi, ga nihče ni prepoznal, bil je tujec. Eden izmed sosedov mu je celo očital, da je tujini 

podaril svoje ţivljenje, v domovino je prišel le umret. Legel je in poboţal zemljo z dlanjo, kot 

poboţa mati otroka po licu, in rahlo zajokal. Čez nekaj časa so prišli do njega ljudje in se mu 

opravičevali za očitke in grde besede. Gjuro se je dvignil in rekel:  

 

Ljudje boţji, bratje, domovino sem imel in zdravje; ko sem oboje izgubil, se 

izpregledale moje oči in so videle, da sem imel zdravja in domovino … Pokaţite mi, 

bratje, kje je jama, zame izkopana! (Cankar, ZD 17, 1974: 256)  

 

V domovini je zaspal in se ni več predramil. 

 

Črtica Pozdravljeni! (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 257–261) govori o podobni tematiki. 

Poleg nemških deţel je v začetku 20. stoletja veljala za obljubljeno deţelo, deţelo sreče, 

veselja in denarja tudi Amerika. Tja, v deţelo hrepenenja, so v dnevih bridkosti in ţalosti 

beţali vsi revni in obuboţani. Ljudje so na tujem gnojili zemljo s svojim potom, gonili stroje 

z močjo svoje lastne krvi, vendar so čez čas beţali izdani in premagani v domovino. Tega, kar 

se je zgodilo ob vrnitvi v domovino, verjetno niso pričakovali: nevesta je namreč poljubila 

svojega berača in popotnika, mati je od radosti zajokala, ko je videla svojega sina, in ţena je 

moţa sprejela, kot bi prišel na obisk sam kralj. France Bernik omenja, da je v tej črtici 

»Amerika, obljubljena deţela, z neizmernim bogastvom predstavljena Koromandija, v njej 

vladata brezposelnost in revščina, podobno kot v Evropi.  /…/ Vendar skopo povzema skozi 

optiko samih junakov njihov neuspeh v Ameriki in vrnitev v domovino, kjer jih prijazno 

sprejmejo.« (Bernik, 2006: 265)  
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Ob branju črtice bi pričakovali, da se bo ob vrnitvi domov glavnemu liku zgodilo podobno, 

kot se je zgodilo Gjuru v črtici O, domovina, ti si kakor zdravje!, kjer Gjura ni nihče 

prepoznal in je bil označen za tujca v lastni domovini. Zgodba je ravno nasprotna. Vsak je bil 

v svojo druţino sprejet z največjim veseljem, kar ga mati, ţena oziroma nevesta sploh lahko 

ponudi. 

 

Črtica Brez doma (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 243–252) govori o delavcu Janu, ki je šel 

delat na Nemško. Tam je ţivel še z dvema kolegoma v tesni izbi, v kateri ni bilo skoraj nič 

pohištva, le miza in stol. Postelja je bila le ena, tako da sta dva spala na trdih tleh. Zvečer se 

je Jan vrnil v sobo in razmišljal o besedah, s katerimi so ga popoldne ozmerjali: 

»Vaterlandsloses Gesindel! Drhal brez domovine!« (Cankar, ZD 17, 1974: 243) 

 

Besed ni mogel izbrisati iz spomina, saj ni bil brez domovine, v srcu jo je še vedno nosil, 

čeprav jo je pred leti »izdal« in odšel na tuje. Jan je rekel, da ob besedi domovina pomisli na 

Moravo. Kolega František je o domovini menil drugače: »Na tisto mislim, s kakšno radostjo 

sem pobegnil očimu, ki me je klestil za kosilo z brezovko, za večerjo pa z drevašo.« (Cankar, 

ZD 17, 1974: 246) Morda bi se vrnil le za kakšen dan, za dlje časa pa nima ţelje. Jan mu je 

povedal, da tudi njega večkrat daje domotoţje in misli na vrnitev domov, v domovino, v kraj 

lepega ţivljenja. Na trenutke ima tako hudo domotoţje, da bi se celo obesil. O domovini je 

glasno razmišljal:  »V Moravo zeleno … tisti travnik bom videl še enkrat in tisto polje … tudi 

Anko bom videl in ţidano ruto ji bom prinesel …« (Cankar, ZD 17, 1974: 247)  

 

In res se je Jan s svojo culo odpravil proti domovini. Pot proti domu je bila dolga:  

 

Brez konca so se kriţale ulice, vse črne in tihe. Jan je bil kmalu truden, sopel je 

naporno in teţke so mu bile noge. Ko je začutil svojo utrujenost in ko je videl, da 

mestu ni konca se je prestrašil … (Cankar, ZD 17, 1974: 249)  

 

Po poti se je večkrat ustavil. Razmišljal je o svoji Anki, ki bi zdaj morala biti ţe odrasla 

ţenska. Med potjo se je ustavil v gostilni in spil nekaj kozarčkov ţganja, da je zaspal. Očital 

si je ustavljanje in pitje alkohola, namesto da bi s hitrim korakom odhitel proti domu. V glavi 

so mu le donele naslednje besede: »Domov, prijatelj dragi, domov! Še predno bo petelin 

zapel, bom doma!« (Cankar, ZD 17, 1974: 251) Ko je ugotovil, da telesno ne bo zmoţen 

dokončati poti, se je med potjo obesil. 
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Črtica Urlaub (Cankar, ZD 18, 1973: 124–127) govori o Matetu, ki dobi moţnost oditi 

domov za tri dni. Mate je bil močan fant, vendar plah kot otrok in zelo neroden. Sedel je v 

krčmi in odšteval dneve, ure, minute in sekunde do tistega dneva in ure odhoda. Sprašujejo 

ga, kam se mu mudi, saj bo doma le nekaj dni: »Bog s teboj, Mate, kako boš v domovini? Saj 

nimaš tam bogastva, siromak si, še kolača ti ne bodo spekli, še belega kruha ne!« (Cankar, 

ZD 18, 1973: 125) On pa trdi, da bodo to najlepši dnevi v njegovem ţivljenju; spet bo videl 

mater in slišal zvon cerkve Svetega Jurija. Zaspi in sanja o vrnitvi domov. Zjutraj ga 

prebudijo besede »auf«. Primejo ga in ga odpeljejo na dvorišče ter ga oštejejo: »Sie Schwein. 

Z odpeto suknjo pride, umazan kakor prase … marš! K raportu!« (Cankar, ZD 18, 1973: 126) 

Ker zaspi, dobi kazen za naslednje tri dni. V jezi se pritoţuje nad svojimi nadrejenimi:  

 

Ljudje boţji, krščanski, kaj ste storili? ... Tri leta sem bil vaš hlapec, poslušen … pete 

sem vam lizal … če ste zmerjali, sem klonil glavo … zdaj pa bi mi domovino in mater 

ukradli … Ljudje krščanski, nocoj pojdem, k vragu vaš arest! (Cankar, ZD 18, 1973: 

126–127) 

 

Mate domovine v svojem ţivljenju ni več videl. 

 

V vseh črticah na temo domovine in odhoda v tujino je domovina povsod predstavljena kot 

nekaj dobrega, pozitivnega, veselega, prinaša polno zdravja in radosti, v ospredju je 

druţinska ljubezen in ljubezen do matere domovine. Tujina je v začetku mišljena podobno, 

torej kot nekaj dobrega, kot kraj, kjer se bo uresničilo hrepenenje ljudi po boljšem ţivljenju. 

Kmalu se ta slika tujine razblini v nekaj čisto drugega. Tujina je predstavljena kot nekaj 

grdega, turobnega, praznega, slabega, izkoriščajočega, uničujočega, prinaša predvsem ţalost, 

bes, nesrečo, bolezen in na koncu smrt. Ţal pa resnično sliko tujine ljudje prepoznajo 

prepozno, ko ni več vrnitve. 

 

4.2.3 Podoba Ivana Cankarja v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v 

dunajskem obdobju 
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Tretji sklop prinaša podobe pisatelja samega in njegovega doţivljanja revščine v kratkih 

proznih delih iz njegovega dunajskega obdobja, ko se spominja svoje siromašne mladosti ali 

pa izpoveduje svoje občutje revščine v dunajski četrti, v Ottakringu. To razkrivajo med 

drugim črtice Materina slika, Moj kabinet, Bobi in Cankarjeva druga dela.  

 

V črtici Materina slika iz leta 1905 je (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905–1906): 325–333) 

Cankar umetniško prikaţe, kako je nekoč na Dunaju zaradi hudega pomanjkanja denarja 

prodal kovček, v katerem je imel sliko, ki jo je sam narisal, ko je mati leţala na smrtni 

postelji. Ko se je zavedel, da je bila slika v kovčku, je menil, da je prodal mater in s tem 

izgubil tudi duhovni stik z njo. Ta zavest mu je narekovala vzklik:  

 

V kovčegu je bila slika in kovčeg sem prodal; nič nisem pogledal – mater sem prodal 

… (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905–1906): 327). 

 

Irena Avsenik Nabergoj o črtici napiše: »Ob spominu na ta nesrečni dogodek se v njem zbudi 

intenzivno občutje krivde do nje, saj izgubo materine slike povezuje z izgubo duhovnega 

stika z njo, potem ko ji je prej zagotavljal večno zvestobo. Prepričan je, da je zaradi svoje 

malomarnosti izgubljen, in da je od takrat, ko je »pozabil« na mater, v njegovem ţivljenju šlo 

samo navzdol.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 119)  

 

Cankarja sta skozi ţivljenje spremljali revščina in beda, tudi na Dunaju je ţivel precej 

skromno. Iskal je najcenejše sobe na Dunaju, saj za draţje in razkošnejše sobe ni imel 

denarja. Njegova črtica z naslovom Moj kabinet (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905–1906): 

331–333) med drugim opisuje tudi skromnost kabineta, v katerem je ustvarjal svoja dela. 

Kabinet je tako tesen in ozek, da gre le s teţavo mimo svoje postelje. Čeprav je bilo bivališče 

skromno, ga je občutil kot svoj dom: 

 

Ali zdaj ţe zdavnaj ne vidim več ne okna, ne sten, ne pohištva; tako, kakor otrok ne 

vidi matere, dokler je poleg njega in jo ljubi šele, kadar je sam. moja izba je del mene 

samega; polagoma, da se nisem zavedal, se je spojila z mano in zdaj je moj dom. 

(Cankar, ZD 17, 1974: 332)  

 

V črtici Bobi iz leta 1909 (Cankar, ZD 18, 1973: 162–172) se pisatelj spominja revščine, ki jo 

je občutil kot otrok.  



50 
 

4.2.4 Prikaz ljubezni v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v dunajskem 

obdobju 

 

Kako je tematika revnih in bogatih prepletena s temo ljubezni, opisujem v četrtem sklopu. 

Ljubezen je na eni strani marsikomu pomagala preţiveti v revščini, na drugi strani pa je šibka 

ljubezen zaradi prevelike revščine ugasnila (Poet Peter, Siromak Matija, Kovač Damjan, 

Pravica za pravico in druge). Cankar slika tudi ljubezen med bogatim gospodom iz mesta, ki 

si ţeli ţiveti na kmetiji, in mlado skromno deklico iz te kmetije. (Pravica za pravico). 

 

V črtici Siromak Matija (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 153–162) 

Cankar opiše siromaka, ki se zaradi revščine odloči, da bo zapustil svojo nevesto Francko. 

Oskrunil je namreč njuno ljubezen. Tudi v črtici Pravica za pravico (Cankar, ZD 18, 1973, 

Črtice in novele (1907–1909: 254–308) se ljubezen med bogatim meščanom in preprostim 

revnim dekletom s podeţelja konča ţalostno. Bogati meščan doţivi to zvezo le kot avanturo, 

saj ima veliko mladih ljubic. Ljubezen v povesti Kovač Damjan (Cankar, ZD 17, 1974: 283–

314) je nekoliko drugačna, saj se je Damjan pripravljen ţrtvovati za svojo zaročenko, da bi 

druţino rešil iz revščine, a se vse skupaj konča tragično. Ko Damjan ubije človeka, da bi 

prišel do denarja, je obsojen na smrt.  

 

4.2.5 Socialna in moralna podoba bogatih v dunajskem obdobju 

 

Ponekod je v Cankarjevih črticah čutiti odpor do gospode in bogatašev. Pisatelj bogataše 

opisuje v prvi vrsti kot tiste, ki do reveţev ne gojijo sočutja in usmiljenosti, ne marajo otrok, 

še posebno, če so nezakonski, ampak le uţivajo ob pogledu na uboge, bolne, revne in lačne 

ljudi, ki trpijo in bijejo boj za preţivetje (Krivica, Jakobovo hudodelstvo, Pavličkova krona, 

Jure idr.). Bogati gospodje so v luči Cankarja predstavljeni kot elegantno oblečeni, dobro 

rejeni in rdečega obraza; večkrat naletimo na oznako, da so tudi lenuhi (Moj prijatelj Kuštrin, 

Gospod Vavra, Pavličkova krona idr.).  

 

Bogatašev sicer vedno ne obsoja, ampak tudi pokaţe, da imajo nekateri vendarle nekaj 

sočutja do reveţev (Boţične zgodbe). A čeprav v črtici Boţične zgodbe bogati naklonijo nekaj 

pozorne dobrote reveţem, pa Cankar vseeno ne verjame v njihovo iskrenost; ve namreč, da 

bo po praznikih vse po starem, nikogar več ne bodo zanimale potrebe revnih in lačnih. 
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Ţivljenjske stiske revnih ljudi in njihovo razočaranje nad ţivljenjem so med najpogostejšimi 

temami v Cankarjevi kratki prozi iz dunajskega obdobja. Stiska, ki jo čutijo reveţi, se včasih 

pokaţe tudi navzven, na način, da ob preprostem krivičnem dejanju, ki ga kdo reveţu stori, 

postanejo besni in nasilni. To se zgodi tudi v črtici Jakobovo hudodelstvo (Cankar, ZD 17, 

1974: 273–282), v kateri Jakob zaradi pomečkane roţe, ki jo mlado dekle proda bogatašu in 

jo ta vrţe na tla, čisto pobesni. Črtica govori o revnem Jakobu, ki je razočaran nad svojim 

ţivljenjem in se ţeli obesiti. Doma ima jetično ţeno, ki je ţe na robu smrti, in tri bolne 

otroke. Sam alkohola ni nikdar okusil, vendar se mu je vseeno večkrat zibalo pred očmi 

zaradi pomanjkanja hrane. Prijatelj ga je povabil na pijačo, da bi vsaj malo pozabil na tegobe 

ţivljenja, ki ga pestijo. Jakob je pil, čeprav nikdar dotlej še ni okusil kapljice alkohola. S 

prijateljem sta pojedla sta kolač in odšla v nekoliko večjo in čudeţno razsvetljeno dvorano. 

Tam je sedela gosposka druţba za bogato pogrnjenimi mizami. Nekdo iz gosposke druščine 

je Jakoba čudno pogledal, saj je nosil umazano srajco, s katero ni sodil v dvorano. Jakob je 

njegov pogled opazil in si s tresočo roko nalival vina v čašo. Takrat je mimo prišla lepa 

ţenska z globokim dekoltejem in ponujala rdeče nageljne ter razcvetele rumene roţe. Ţenska 

je odšla na drugo stran in ponudila roţe staremu in plešastemu gospodu, ki je roţo vzel in jo 

postavil na mizo, nato pa zamahnil z debelo roko, da je roţa zletela prek dvorane na drugo 

stran, ko je ravno prišel mimo natakar in stopil nanjo. Jakob je pobesnel in zakričal:  

 

Hudodelec! Hudodelec! (Cankar, ZD 17, 1974: 282)  

 

Stopil je do ostarelega gospoda in ga močno stisnil za vrat s svojima koščenima rokama, da je 

gospod omahnil na tla. Jakobov prijatelj je ob tem le zatrepetal in pobegnil iz dvorane. Nato 

so prišli ljudje in vinjenega Jakoba vklenili, udarjali nanj s palicami, predvsem po kuštravi 

glavi ter upognjenih plečih. To je bilo Jakobovo hudodelstvo. 

 

Zakaj je bil Jakobov odziv na dejanje bogataša tako buren, lahko ugotovimo iz različnih 

vidikov same zgodbe: prvi razlog je skoraj gotovo ta, da je bil Jakob nekoliko vinjen, kar mu 

je dalo moči in poguma, da je gospoda udaril. Drugi razlog je bil Jakobov obup nad 

siromašnim ţivljenjem, v katerem mora dan za dnem prenašati udarce in bolečine, zato ker 

sodi v skupino zatiranih in izobčenih. Kot tretji razlog lahko navedem dejstvo, da se je 

gospod nečloveško vedel do ţenske, in verjetno je prav to Jakoba zbodlo v srce. Sam je 

namreč imel doma jetično ţeno, ki je bila predmet posmeha in zatiranja drugih, zato je v 

tistem trenutku vedel, kako se je ţenska počutila, pa čeprav je šlo le za pomečkano roţo. Ta 
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ţenska je s prodajo roţ sluţila denar za preţivetje. In prav tega se je Jakob zavedal, saj je tudi 

sam ţivel v pomanjkanju in se je zato na različne načine moral boriti. 

 

Irena Avsenik Nabergoj piše, da ima »krojač Jakob dejanje bogatega gospoda v krčmi za 

brezčutno ţalitev vseh revnih in prikrajšanih ljudi. /…/ njegovo maščevanje je etično povsem 

neupravičeno, saj Jakob v bogatem gospodu sploh nima neposrednega sovraţnika, temveč je 

ta le tarča njegove brezciljne bolečine in trenutne nerazsodnosti.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 

439) 

 

Gregor Kocijan o Jakobu v črtici Jakobovo hudodelstvo piše:  

 

Za pripoved sta ključna dva motiva: skoraj 15-letna prehojena pot zdaj brezposelnega 

delavca Jakoba in kot kontrast njegovo srečanje z razkošjem gospodujoče meščanske 

druţbe, ki ji je proletarski svet nekaj povsem tujega in nerazumljivega. Ko se ta dva 

svetova soočita, je ravnanje drugega posledica gospodujočih materialno-druţbenih 

odnosov, ki rodijo po merilih vladajoče druţbe hudodelstvo. Mogoče je reči, da 

pripovedovalec v Jakobovem ravnanju vidi še veliko drugega. Soočenje dveh 

sistemov moralnih norm se ne more končati drugače kot s propadom (nasilnim 

ukinjanjem) tistih, ki spadajo k zatiranim. (Kocijan, 1997: 140) 

 

V črtici Boţične zgodbe (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice (1905–1906): 350–356) je več zgodb. 

Ena izmed teh govori o siromašnem otroku, ki stoji pred izloţbo, v kateri ne manjka boţičnih 

dobrot. Zunaj je mraz, otrok ţe napol zmrzuje, lačen je in obnemogel. Mimo pride gospod, 

rodoljub, ki v otroku prepozna svojega nezakonskega sina. Pelje ga v trgovino, mu kupi 

boţično drevesce in mu podari vejico v znamenje, da misli nanj. Ob tem dejanju otroku 

pritečejo solze na lica, saj spozna, da ljubezen res obstaja, pa čeprav le za tisti trenutek. 

Druga pripoved iz Boţičnih zgodb govori o beraški druţini na boţični večer. Druţina je 

bolna, ţivi v mrazu in obupuje nad ţivljenjem. Kar nenadoma se odprejo vrata in skoznje 

vstopi dama, ki prinese boţično drevesce. V očeh druţine se zasvetita hvaleţnost in veselje.  

 

Cankar ni maral sentimentalnosti, ki se jo je bilo veliko v takratnih boţičnih zgodbah. Zdelo 

se mu je, da gre za hinavstvo, opravičevanje in laţ:  
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Če ugrabim sosedu hišo, mu vrnem vsaj škornje – za boţič! Saj je res, da sem kanalja, 

ampak drugače je moje srce dobro. (Cankar, ZD 17, 1974: 351)  

 

V črtici Boţične zgodbe nam Cankar prikazuje prijaznost, čustvenost, skrbnost in srčnost 

bogatega gospoda in dame do najniţjih slojev, čeprav sam v to sentimentalnost ne verjame. 

Cankar črtico opiše kot kritiko dobrodelnosti ob prazničnem času in poudarja, da je ta 

meščanska ganjenost le hinavska slika pravega odnosa do niţjih slojev. 

 

Cankar je predvsem zato, ker ni maral te gosposke sentimentalnosti, med drugim napisal 

črtico Dobrotnik (Cankar, ZD 6, 1967: 9–12), v kateri se prvič pojavi satira:  

 

Z njo Cankar pokaţe na farizejsko dobroto samovšečnih, postavljaških dobrotnikov iz 

višjega druţbenega sloja, ki navidez pomagajo revnim, v resnici pa so sebični ljudje, 

ki jim ni mar za osebne in skupne probleme drugih, temveč jih vodijo njihovi lastni 

interesi, njihovo hlepenje po časti, priznanju in videzu visoke etičnosti. Tak je v črtici 

»predsednik dobrodelnega društva« gospod Poprtnjak, ki sodi med najuglednejše ljudi 

v druţbi. Pokaţe se, da njegovo dobrodelno društvo obstaja le na papirju in da od 

dobrodelnih svečanosti revni ljudje nimajo nobenih koristi. Druţba jih prireja le za to, 

da pokaţe svojo navidezno moralo, o tej črtici ugotavlja Irena Avsenik Nabergoj. 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 343) 

 

V črtici Pravica za pravico (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 254–308) si 

je stari Malinovec zaţelel ţivljenja na kmetiji. Srečal je namreč mlado deklico, ki je bila 

doma s kmetije. Z njo si je ţelel oditi domov, njej pa ni bilo jasno, zakaj bi ţelel gospod iz 

mesta, dobrega vajen, na njeno malo kmetijo. Ob vsem tem je bilo gospoda sram gosposkega 

videza in belih rok. Sedela sta do večera in opazovala dolino pod njima. Dogovorila sta se za 

naslednje srečanje. Kljub temu, da je bil zaljubljen vanjo, njuna ljubezen ni preţivela. 

Njegovo ţivljenje je ostalo prazno, brez upanja, hrepenenja in brez misli.  

 

V črticah večkrat naletimo na opise gospodov in gospodarjev; ti so  različnega, a obenem 

podobnega zunanjega videza: v črtici Moj prijatelj Kuštrin (Cankar, ZD 17, 1974, Črtice 

(1905–1906): 334–338) beremo o elegantno oblečenem, dobro rejenem gospodu svetlega in 

vedrega obraza; v črtici Gospod Vavra (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 
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173–183) je Vavra oblečen napol slovesno, napol smešno s prekratkim frakom in rdečo 

pentljo; v črtici Pavličkova krona je gospodar stanovanja videti takole:  

 

Ogrnjen je bil v dopetno pisano spalno suknjo, pisano čepico je imel na glavi; iz 

tolstega, rdečega obraza so gledale drobne, zalite lene oči. (Cankar, ZD 17, 1974: 201) 

 

V črtici Krivica (1906) je gospodar, ki vrţe iz stanovanja jetično druţino, debel in spodobno 

oblečen človek, ki je v lica videti rdeč in tolst. Podobno je tudi v drugi obdelavi črtice z 

istoimenskim naslovom iz leta 1909 gospodar videti debel in rdeč. 

 

V črtici Jakobovo hudodelstvo Cankar bogato druţbo opiše kot tisto, ki sedi za bogato 

pogrnjenimi in obloţenimi mizami; za ljudi iz te druţbe igra godba, dekleta plešejo posebej 

zanje, ta druţba pa sedi v posebnem prostoru, ločenem od preostalih ljudi. Črtica Pravica za 

pravico nam starega Malinovca opiše kot človeka, ki ga je bilo sram gosposkega videza in 

belih rok, ki še niso izkusile dela. 

 

4.2.6 Socialna in moralna podoba revnih v dunajskem obdobju 

 

Cankar se je z revnimi, ubogimi, lačnimi in obupanimi nad ţivljenjem veliko laţe poistovetil 

kot z bogatimi. V črticah je opisal načine, kako so se ljudje borili za preţivetje (Kovač 

Damjan), kaj jim je pri tem pomagalo, kako so morali prenašati različna poniţevanja in 

zaničevanja (Zdenko Petersilka), kako so se večkrat zapletli v pretepe, kako so razmišljali o 

umoru iz različnih razlogov (Sosed Luka) ali kako so upali v boljše ţivljenje (Gospodična, 

Tinka v Ministrantu Jokcu). Večkrat je omenjal verovanje v Kristusa, ki naj bi prišel in vse 

obupane nad ţivljenjem rešil trpljenja ter jih popeljal v večno odrešenje (Za kriţem).  

 

Socialna in moralna podoba revnih v Cankarjevem dunajskem obdobju se med drugim kaţe v 

noveli Kovač Damjan (Cankar, ZD 17, 1974: 283–314). Zgodba se vrti okoli mladega kovača 

Damjana, ki ţeli rešiti druţino svoje zaročenke Štefke pred obuboţanjem. Njegova zaročenka 

je hči pismonoše in bolne matere, zato hodi v tovarno plest rute za štiri goldinarje na teden. 

Damjan ne more verjeti, da je plačilo tako slabo. Kljub uboštvu, v katerem ţivita, se odločita, 

da se bosta poročila, saj je njuno srce polno ljubezni in lepih misli o sreči. Ko Damjan pride 

prvič na obisk k Štefkinim staršem, je videti kot velik gospod. Prvi vtis, ki ga dobi ob 
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pogledu na njene starše, je, da je mati na koncu z ţivljenjem, oče pa smrdi po ţganju. Štefko 

je sram zaradi pijanega očeta. Ko Damjan vidi razmere, v katerih Štefka ţivi, razmišlja:  

 

Ona trpi, kakor ne bi smela, če bi bila pravica drugačna, nego je! Oče, ta suhi, 

motnooki, rdečenosi pijanec, ne vidi nič in ne misli nič, komaj na sluţbo, nesrečnik! 

Mati je vajena trpljenja, morda ga še ne čuti več. Samo ona čuti, ves tovor je na njenih 

plečih, na teh slabih, otroških. In še smehlja se, otrok, nosi kriţ, da ji reţe v ramo, pa 

se smehlja! Jaz pa bom prevalil ta kriţ na svoja pleča, zato ker sem močan in te bom 

odrešil! (Cankar, ZD 17: 1974, 287)  

 

Damjan se odloči, da si bo našel delo. S tovariši blodi po ulicah in pred bogatimi hišami prosi 

za delo in kruh. Nekateri izmed prijateljev delo dobijo, drugi so le v nadlogo, nekaj jih 

zaprejo ali celo izţenejo. Veliko je tudi takih, ki so preveč oslabeli od prosjačenja in v nekaj 

dneh umrejo. Tudi vse tovarne jim zaprejo vrata. Poln ţalosti se odloči, da tega ne bo povedal 

Štefki, saj se ţe naslednjega dne lahko zanj obrne na bolje. Po sedmih dneh le dobi 

hlapčevsko delo, ki se mu je nekoč zdelo preveč sramotno. Še vedno ne ţeli iti k svoji 

ljubljeni in ji povedati, da opravlja le hlapčevsko delo. Štefka čaka nanj sedem večerov 

zapored ob oknu s priţgano lučjo. Na osmi večer pa obupa in luči ne priţge več, okno je tisti 

večer zagrnjeno in temno. Damjan gre razočaran domov, a tam ga čaka presenečenje. V kotu 

ob soju sveče sedi Štefka. Pove ji, da se najverjetneje ne bosta kmalu poročila, saj nima 

denarja. Tako končno spoznala, da je sanj o njunem srečnem ţivljenju konec. Štefka hoče 

oditi, vendar ji Damjan tega ne dovoli. Pove mu vso svojo ţivljenjsko zgodbo in o 

zadolţenosti očeta. Ob tem pogovoru je Damjan še bolj prepričan, da jo mora rešiti trpljenja, 

zato ji reče:  

 

Ko si prišla k meni ţalostna, te imam rajši, nego sem te imel, ko si se še smehljala; 

bolj ljubi mati bolnega otroka, v trpljenju spozna ljubezen. Tudi tvoj kriţ bom vzel na 

svoja pleča, ki so krepkejša od tvojih! (Cankar, ZD 17, 1974: 301)  

 

Damjan se odloči povrniti dolg tristotih srebrnikov. V trenutku, ko se za to dejanje odloči, se 

tudi ţe kesa, saj nima pravega načrta, kako bo to nalogo sploh opravil, in tako sam pri sebi 

razmišlja:  
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Damjan je plemenit človek, Damjan je vsemogočen človek, Damjan bo vse storil, vse 

lačne bo nasitil, vse ţejne bo napojil, vse pijance bo izgnal iz jarka … Kako? Bog vedi 

kako! Vreča cekinov od nebes, pa bo! (Cankar, ZD 17, 1974: 301)  

 

Zgodba v nadaljevanju pravi, kako se Damjan domisli, da bi srebrnike najhitreje pridobil, če 

bi umoril kakšnega bogataša. Razmišlja o tem »umoru« − kako naj bi se zgodil, kje bi se 

lahko dogodil in kdaj bi bilo najprimerneje. Med hojo in vnetim razmišljanjem se zaleti v 

spodobno oblečenega človeka, ki se mu zazdi prava oseba za izvršitev naloge. Gospod se zanj 

sploh ne zmeni in hiti naprej. Tako prva priloţnost splava po vodi. Čez nekaj časa nekoliko 

opit Damjan ponovno naleti na primernega človeka, od katerega bi lahko dobil denar. Človek 

v črni obleki se ga prestraši in začne klicati na pomoč. Od jeze mu zavre kri in z močnim 

udarcem sune gospoda v čelo. Vsi pritečejo in Damjana vklenejo. Na zaslišanju Damjan ves 

čas molči in se zagleda v daljavo. Čaka na obsodbo in smrt. Štefka umre kmalu za njim. 

 

Skozi celotno zgodbo se pojavlja revščina kot poglavitni razlog za dogajanje. Na eni strani je 

revščina tista, ki poveţe dva človeka, da si med sabo pomagata, natančneje − Damjan kljub 

svoji revščini ţeli pomagati zaročenkini druţini, ki skoraj ne more preţiveti iz dneva v dan. 

Na drugi strani je revščina tista, ki privede do zločina in kazni − Damjan vidi rešitev, da pride 

do denarja, v tem, da ubije in oropa bogatega gospoda. To resnično naredi in kazen je temu 

primerna – smrt.   

 

O zgodbi France Bernik pravi, da zgodba kovača Damjana iz Moravske, ki v tujem velemestu 

spozna Štefko, v katero se zaljubi in ona vanj, »kljub izrazitim čustvenim nastavkom ni 

erotična. Damjana zaposluje predvsem razmišljanje o socialnih razlikah med ljudmi. Podobno 

kot hlapec Jernej išče zvezo med druţbeno resničnostjo in boţjo ureditvijo sveta. /…/ Kovač 

Damjan namreč ne doţivlja samo lastne stiske, temveč je eden od številnih brezposelnih 

delavcev v tujem mestu.« (Bernik, 2006: 278)  

 

Bernik dalje piše, da »tudi Damjanov napad na meščanskega človeka, ki mu namerava vzeti 

denar, da bi iz neizmerne ljubezni do Štefke odplačal dolgove njenega očeta, motivirajo 

čustveni in čustveno-etični razlogi, ne socialni, čeprav pripovedovalec usodo obeh glavnih 

oseb povezuje z gospodarsko krizo.« (Bernik, 2006: 279) 
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Irena Avsenik Nabergoj zgodbo o Kovaču Damjanu in njegovo razmišljanje o umoru 

bogataša primerja z romanom Zločin in kazen Dostojevskega. »Doţivljanje človeka pred 

umorom in po njem psihološko poglobljeno opisuje Dostojevski v romanu Zločin in kazen, in 

sicer z likom Raskolnikova. Toda Damjanu je prihranjena agonija, v kateri po umoru stare, 

grde, hudobne in svojeglave oderuhinje Ivanovne ter njene sestre Lizavete ţivi študent 

Raskolnikov, vse dokler umorov ne prizna in ne sprejme kazni.« (Avsenik Nabergoj, 2005: 

434) 

 

Cankar v svojih črticah večkrat opisuje ţelje revnih in obuboţanih ljudi po boljšem ţivljenju. 

Za nekatere pomeni boljše ţivljenje ţe rezina kruha, za druge kozarec vina, za nekoga je to 

odhod na delo v tujino ali poroka z bogatašem. Predvsem mlada dekleta iz revnih druţin 

sanjajo o tem, kako bi dobile bogatega gospoda, ki bi jih odpeljal na lepše in izboljšal njihovo 

ţivljenje. Črtica Gospodična (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 209–219) govori o dekletu z 

imenom Tini. To je majhna, drobna in zelo neţna deklica, bolj otrok kot ţenska. Ţe na njenih 

rokah je videti, da njena mladost ni lepa. Ima naporen delavnik in je vedno kot dekla na voljo 

svojemu gospodarju. Pogosto sanja o lepem ţivljenju:  

 

Hiša bi bila čista bela … zadaj bi stale visoke smreke … črn gozd. In okna bi bila 

zelena … in velika veranda spredaj, rdeče poslikana, na vse strani odprta … in pod 

verando, prostran vrt; roţe bi rasle tam in mak … in na verandi pleteni stoli … in tam 

bi sedeli, zvečer, ko bi bilo tiho. (Cankar, ZD 17, 1974: 210)  

 

Večkrat sanja tudi o odhodu na Nemško, kjer bi imela večji zasluţek in s tem tudi boljše 

ţivljenje (čeprav, kot smo razbrali iz črtic, v resnici temu ni bilo tako). Ţivljenje, ki ga zdaj 

ţivi, primerja s kmečkim kolesljem:  

 

Kljuse dremlje, voznik ozmerja časih pijanega popotnika, ki se ziblje sredi ceste; 

krene na to, krene na ono stran, kamor se mu zdi, in ne povozi nikogar; pa če se zgodi 

nesreča, ki nas je Bog obvaruj, oči obstrme, krik in jok, ţivljenje samo postane ter se 

skobaca s koleslja ţalostno in osramočeno … Tod, po teh prašnih ulicah, pod tem 

sivim nebom, tod se vozi ţivljenje, kakor ţelezen voz; črni voznik se ne ozre nikamor; 

skozi šum, preko gneče bobne silna kolesa; vsekriţem, nakopičena leţe trupla na ulici, 

nihče se ne ozre nanje, nihče ne moli zanje; tiho so usehli, kakor trava pod soncem … 

(Cankar, ZD 17, 1974: 216) 
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Bernik poudarja, da gre v črtici verjetno za socialni motiv z avtobiografskimi prvinami, saj je 

bila tudi Cankarjeva mati bolna in je vsak trenutek upala na boljše in lepše ţivljenje. (Bernik, 

2006: 263)  

 

Prav tako v črtici Ministrant Jokec (Cankar, ZD 17, 1974: 157–158) mala Tinka sanja o 

boljšem in lepšem ţivljenju in o tem, kako jo bo gospod prišel iskat ter ji omogočil vse lepo. 

Prinesel ji bo hrane in jo boţal po licu, takrat bo srečna. Toda vse to so le njene sanje. Prihod 

gospoda Edvarda je precej hladen in nepričakovan, takega si Tinka ni zamišljala, zato je ob 

tem še bolj razočarana in obup je še večji. 

 

Če se je po naključju zgodilo, da je neki gospod res prišel k revnemu dekletu, ţivljenje, ki ga 

je dekletu obljubljal, ni trajalo dolgo, saj so takšni gospodje navadno imeli veliko deklet, s 

katerimi so si le krajšali svoj prosti čas. Tako se je končala večina takih in podobnih sanj 

mladih deklet iz Cankarjevega časa.  

 

Socialna in moralna podoba revnih se v dunajskem obdobju kaţe tudi v zgodbi Sosed Luka 

(Cankar, ZD 18, 1973: 7–50), kateri so realistično upodobljeni preprosti kmečki značaji. 

Siromašni bajtar Luka sklene, da oropa kmeta, ki se baha z zavitkom denarja. V to vlogo se 

Luka povsem vţivi, saj prizna krivdo, čeprav v resnici niti ni ubil kmeta niti ga ni oropal. 

Nesporazum se na koncu razreši in bajtar opere svoje ime in ohrani svoje dostojanstvo. 

 

Zgodba se začne v krčmi, kjer so se ustavili kmetje ob prihodu iz sejma. Tam je bil skopuški 

krčmar, ţe nekoliko opit Andrejec, ki je plačeval pijačo za vso krčmo, in še nekaj drugih 

ljudi. Andrejec je vsem je razkazoval zavitek bankovcev, za katerega ni nihče vedel, od kod 

ga je dobil. Vsi so se jezili nanj, ker je razkazoval denar, kot bi otrok razkazoval svoje risbice 

na papirju. Očitali so mu, da pijačo plačuje njegova zavest, ne pa on sam in da je pognal sina 

v Ameriko z razlogom, da lahko zdaj zapije ves ta denar, namesto da bi z denarjem pomagal 

otroku do kruha. Luka je le sedel v kotu in opazoval dogajanje. Tudi njemu je Andrejec 

potisnil zavitek denarja pod nos, da je Luka obstal. V trenutku ga je obšla čudna zamisel, 

kako bi mu lahko iztrgal denar iz rok, saj ga resnično potrebuje. Luka je bil namreč največji 

siromak pod soncem, edino premoţenje, ki ga je imel, je bila ţe povsem razpadla koliba s 

starim sivim mačkom. Kljub temu kraje ni mogel izvesti, saj so vsi strmeli vanj. Razmišljal je 

o kraji dolgo v noč. 
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Kot pravi France Bernik, je »način, kako junak novele pojasnjuje namen svojega dejanja, 

zanimiv zato, ker se Luku najprej zdi načrtovani rop zgolj tehnično vprašanje, vprašanje 

brezhibne in prikrite izvedbe. /…/  Luka čuti strah, da mu grešna misel ne bi bila zapisana ţe 

na obrazu, v domišljiji si predstavlja, kako bo udaril kmeta in kam, samokritično opazuje sebe 

in svoje obnašanje, ko sledi kmetu,« meni Bernik (Bernik, 2006: 329) 

 

V nadaljevanju zgodbe beremo o Lukovi močni ţelji po umoru Andrejca in kraji tistega 

zavitka denarja. Sprva je mislil to poskusiti kar v krčmi, vendar ni bilo vsakodnevnega 

kričanja in pretepanja, zato si je premislil. Andrejec je vstal in odšel iz krčme, Luka mu je 

tiho sledil. Klical je za njim, vendar slišal le svoje odmeve. Pred sabo je zagledal senco, ki je 

hitro izginila v črno grmovje. Ni bil povsem prepričan, če gre za Andrejca. Malo naprej je 

zopet videl senco, ki se je zibala malo v levo in malo v desno in v njej prepoznal Andrejca. 

Andrejec se je zavrtel in omahnil predenj, ga objel okoli nog in padel v blato; bil je ranjen. 

Luka je zbeţal in se med potjo udaril v kamen, ki ga je imel skritega v suknji, zato je 

zakrvavel. Čeprav ni nikogar udaril, je imel okrvavljene roke. Odšel je domov in si umil 

krvave roke. Luka se je namreč krivega, da je ţe skoraj mrtvega Andrejca pustil v blatu, ne da 

bi mu ponudil kakršnokoli pomoč. Prišel je do krčme in se čudno vedel, kot da je res koga 

ubil. Tudi usedel se je na prostor za hudodelce, popotnike in berače. In tako je v krčmo prišla 

vest, da je Andrejec mrtev in da leţi na cesti. Za krivca so brez oklevanja določili Luko, saj 

naj bi ga nekaj ljudi  videlo okrvavljenega. 

 

V noveli je Luka prevzel krivdo za umor Andrejca na svoja pleča, čeprav tega ni storil. 

Ţandar je Luko ostro obsodil, češ da je ubil Andrejca, in Luka je dejanje preprosto priznal. 

Ob vklenitvi je ostal miren, čeprav so vsi pričakovali, da se bo upiral, kričal in razgrajal, kot 

to delajo vsi razbojniki in hudodelci. Nekateri so ga pretepli; nanj so padale teţke pesti, na 

čelo, na obraz, za tilnik in na rame. Iskali so tudi denar, ki naj bi ga ob umoru ukradel, vendar 

ga nikjer niso našli. Luka je kar naprej ponavljal:  

 

Jaz sem ga ubil! (Cankar, ZD 18, 1973: 36)  

 

Spraševali so ga, kaj ga je obsedlo, da je storil tako velik greh. Luka je dejal, da naj bi ga 

obsedel zlodej pod klopjo, ki naj bi mu dal to pregrešno misel o umoru. Da bi mu bolj verjeli, 

jim je celo opisal, kako naj bi se umor zgodil:  
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Šel sem za njim, pobral debel, okrogel kamne ob cesti, in ko sem ga došel, sem 

zamahnil in udaril za tilnik, natanko na tisto bradavico, ki jo ima tam. Še zastokal ni, 

zavrtil se je, razpostrl roke in se je zgrudil … (Cankar, ZD 18, 1973: 41)  

 

Kljub njegovim besedam ni nihče več verjel, da je Luka krivec. Končno ga je resnični 

morilec prepoznal in povedal, da ni Luka tisti, ki je ubil Andrejca. Luko so odklenili in 

odpeljali domov. Po poti se je smehljal, saj je bil črni madeţ le izbrisan iz njegove duše. 

 

Socialna in moralna podoba revnih se v dunajskem obdobju kaţe tudi v črtici Gospod Vavra 

(Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–1909): 173–183). Čeprav je gospod Vavra po 

oblačilih nekoliko podoben gospodu, je precej revnega stanu. Gospod Vavra se v kavarni 

sreča s prvoosebnim pripovedovalcem in mu začne razlagati zgodbo o raztrganih čevljih in o 

tem, kako so mu le-ti uničili ţivljenje. Zapravil je tudi svojo ljubezen, saj so bili čevlji 

preslabi, da bi lahko z njimi odšel na ples, s tem bi le osramotil svojo zaročenko Irmo. Irma 

ga je čez nekaj časa brez pravega razloga zapustila. Vavra je prvoosebnemu pripovedovalcu 

še povedal, kako je na začetku ljubezni pisal verze in pesmi, danes v srcu čuti le bridkost, za 

katero krivi svoje raztrgane čevlje. Ljubezen in smisel ţivljenja sta zaradi uničenih in 

raztrganih čevljev zanj minila. Tudi sam je obupal nad svojim ţivljenjem.  

 

Njegovo revščino simbolizirajo raztrgani čevlji, ki so »izvir umetnikove globoke prizadetosti 

in poniţanja,« pravi Joţica Čeh (Čeh, 2001: 153). »Raztrgani čevlji so v Cankarjevi pripovedi 

vse od mladostnega obdobja naprej obvezna oznaka njegovega študenta in literata ter obenem 

povzročajo njegovo erotično in literarno poraţenost,« še dodaja Čehova. Meni tudi, da črtica 

Gospod Vavra predstavlja »misel o raztrganih čevljih, socialnem simbolu umetnikove 

nesvobode in poniţanja, ki v bistvu ovirata in hromita njegovo ustvarjalno moč in osebno 

ţivljenje«. (Čeh, 2001: 153) 

 

Prav tako se socialna in moralna podoba revnih v dunajskem obdobju kaţeta v črtici Za 

kriţem iz istoimenske zbirke Za kriţem (Cankar, ZD 17, 1974, Za kriţem: 115–119). V njej 

Cankar govori o Kristusu, ki naj bi ponovno prišel na svet in vse revne odrešil trpljenja sveta, 

v katerem prebivajo. Procesiji se pridruţujejo revni iz vseh vasi, skozi katere vodi sprevod. 

Zgodba opisuje, da je bila procesija dolga in se je vila iz hriba v hrib, iz doline v dolino. Ta 

črna procesija je povzročala ovenelost polj in travnikov, doline so se dvigale, hribi so padali. 
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Ljudje so se pomikali vedno više v klanec. Na nebu je vzplamtel kriţ od vzhoda do zahoda. 

Tujec, ki je procesijo vodil, je govoril:  

 

Iz bičanja in iz kriţanja, iz sramote in trpljenja je vzrasel naš dan, do nebes se je 

povzdignil naš kriţ – pojte mu hozana in aleluja! (Cankar, ZD 17, 1974: 90)  

 

Črtica Za kriţem je preimenovana različica Kristusove procesije iz leta 1907.
24

 Cankarju se je 

zdela najprimernejša za uvodno črtico v zbirko socialnih novel in črtic. 

 

Drugi motivi, ki jih srečamo v številnih Cankarjevih črticah in daljših pripovedih iz 

dunajskega obdobja, so: motivi, povezani z alkoholom in pijanostjo, motiv samomora in 

smrti, nasilno vedenje in ravnanje ter problem jetike. 

 

Motive, povezane z alkoholom in pijanostjo, v zvezi z revnimi ljudmi med drugim najdemo v 

črticah Ministrant Jokec, Kovač Damjan, Jakobovo hudodelstvo, Brez doma, Poet Peter, 

Siromak Matija, Sosed Luka, Zdenko Petersilka, Gospod Vavra, Pravica za pravico in 

nekaterih drugih. Gre predvsem za to, da se reveţi in siromaki utapljajo v alkoholu zaradi 

svojih vsakdanjih tegob in teţav ter skušajo pozabiti na kruto ţivljenje, v katerem morajo 

ţiveti. Alkohol jim torej pomeni nekakšno uteho in zadoščenje. 

 

Socialna in moralna podoba revnih v dunajskem obdobju se kaţe tudi v črtici Jure. V njej je 

motiv samomora, ki ga je Jure storil na koncu, ko je spoznal, da na svetu nima več kaj početi. 

Podobno se zgodi tudi z Martincem v črtici Budalo Martinec, ki se odloči za samomor, ko 

spozna, da je na svetu ostal čisto sam. V smrti številni siromaki vidijo rešitev pred svojim 

propadom zaradi revščine.  

 

Med pomembnimi temami v črticah s snovjo revnih (ponekod srečamo tudi bogate gospode) 

je nasilje. Cankar v črticah opisuje nasilno vedenje cerkovnika, poskus posilstva hčerke, 

pretepe v krčmah, pretepe v druţinskem krogu in umore ljudi zaradi različnih razlogov. 

Črtice s temi motivi so: Jure (pretep vrstnikov), Ministrant Jokec (nasilje nad Jokcem; oče 

                                                             
24

 Kristusova procesija je imela črtica naslov ob svoji prvi objavi v Rdečem praporu, glasilu jugoslovanske 

socialnodemokratske stranke, 30. aprila 1907. Bernik o črtici napiše: »Seveda vsebuje legenda čisto konkretne, v 

pravem pomenu realistične snovne prvine, kajti za Kristusom »v rdeči halji« hodijo v procesiji resnični ljudje iz 

mesa in krvi: lačen, truden otrok, v cunje oblečen in z butaro na rami, tovarniški delavci in rudarji.« (Bernik, 

2006: 266) 
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skorajda posili hčer), Pavličkova krona (straţnik pretepe starega Pavlička zaradi kraje), 

Zdenko Petersilka (otrok vrţe kamen v pijanega Petersilko), Jakobovo hudodelstvo (Jakob 

napade ostarelega gospoda), Kovač Damjan (Damjan udari gospoda po čelu, da bi dobil 

denar), Poet Peter (Peter udari ţeno v obraz), Sosed Luka (ţelja po umoru zaradi denarja), 

Krivica (Sobotka udari gospodarja stanovanja), Gospod Vavra (zaročenka Irma udari 

pijanega soseda) in druge. 

 

Značilna motiva številnih črtic sta bolehanje za jetiko in smrt. Jetičnost srečamo v črticah 

Zdenko Petersilka, Krivica, Pavličkova krona, Kovač Damjan, Jakobovo hudodelstvo in v 

nekaterih drugih.
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Visoka umrljivost je bila značilna za dunajske delavske okraje v tistem času. 
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5 PREGLED CANKARJEVE KRATKE PROZE Z MOTIVOM 

BOGATIH IN REVNIH IZ LJUBLJANSKE DOBE  

 

Peto poglavje z naslovom Pregled Cankarjeve kratke proze z motivom bogatih in revnih iz 

ljubljanske dobe prinaša analizo besedil s snovjo revnih in bogatih iz Cankarjeve ljubljanske 

dobe. Poglavje upošteva spoznanja prejšnjih poglavij ter dodaja nove ugotovitve in 

primerjalne povezave. 

 

Pri pregledu Cankarjevih kratkih proznih del iz ljubljanskega obdobja z vidika razmerja med 

revnimi in bogatimi najprej analiziram zbirko črtic in novel Moja njiva, zbirko črtic in novel 

Naša dolina in cikel črtic Ob svetem grobu, v celoti namenjen Cankarjevi materi. Z istih 

vidikov analiziram tudi avtobiografski cikel Moje ţivljenje, daljšo povest Grešnik Lenart in 

zbirko črtic Črtice (1914); Podobe iz sanj in Črtice (1915–1918). 

 

5.1 CANKARJEVO LJUBLJANSKO OBDOBJE (1909–1918) 

 

Leta 1909 se je Cankar dokončno vrnil v Ljubljano. Sprva je bival v hotelu Tivoli, vendar se 

je maja 1910 preselil na Roţnik, danes imenovan Cankarjev vrh. Najprej se je nastanil v tako 

imenovani mali hiši, gospodarskem poslopju zraven gostilne, kjer je danes njegova 

spominska soba, pozneje se je preselil v drugo, svetlejšo sobo in v njej ostal do konca bivanja 

na Roţniku.
26

 Na Roţniku je dobil novo spodbudo in številne ideje za nadaljnje ustvarjanje. 

Za roţniško obdobje njegovega ustvarjanja je značilna predvsem kratka pripovedna proza 

oziroma črtice. Tu je uredil zbirko črtic Moja njiva (Cankar, ZD 21, 1975: 9–116) in končal 

svojo zadnjo knjigo Podobe iz sanj. (Cankar, ZD 23, 1975: 7–122) 

 

Sredi novembra 1915 so ga vpoklicali k vojakom na avstrijsko Štajersko. Zaradi bolehnosti in 

telesne šibkosti so ga po mesecu in pol odpustili iz vojske in tako se je okoli boţiča ţe vrnil 

na Roţnik. O tem piše v črtici Sanje infanterista Blaţa. (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–

1918): 244–247) 

 

                                                             
26 To sobico je opisal v črtici Samoten pogovor (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915−1918): 123–126), za katero 

je napisal, da je tako tesna, da niti najtišja misel ne more iz nje. 
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Pred selitvijo z Roţnika je Franu Erjavcu napisal: »Te dni, morda ţe v soboto, se enkrat za 

vselej preselim z Roţnika, čeprav s teţkim srcem. Pa mora biti, čas je! Marsikaj lepega sem 

doţivel tukaj, ţalosti pa tudi dovolj. Če bi mogel, bi teh sedem let izbrisal iz ţivljenja in iz 

spomina, ali ne da se. Nosil jih bom s seboj kakor noţ v telesu.« (navaja Reţonja, 2004: 64) 

Odhod z Roţnika je opisal v črticah Ob selitvi (Cankar, ZD 23, 1975: 169–177) in Moje izbe 

(Cankar, ZD 23, 1975: 197–199), v katerih ni mogel prikriti bolečine ob slovesu. 

 

V času, ki ga je preţivel na Roţniku, se je rodila ljubezen med Ivanom Cankarjem in mlado 

učiteljico Mileno Rohrmann. Milena Rohrmann je bila Cankarjeva zadnja ljubezen, od katere 

so celo pričakovali, da se bo končala s poroko. Po odpustitvi iz bolnišnice je nekaj časa ţivel 

pri njej.
 
Milena se je sicer ţe imela za njegovo nevesto, kar je še danes zapisano na njeni 

nagrobni plošči na ljubljanskih Ţalah.  

 

5.2 MOTIVI REVNIH IN BOGATIH V CANKARJEVI LJUBLJANSKI KRATKI PROZI 

 

Tudi velik del Cankarjeve kratke proze iz zadnjega, ljubljanskega ustvarjalnega obdobja 

značilno zaznamuje tematika pisateljevega spominjanja na revščino njegove mladosti. V 

Cankarjevo ljubljansko obdobje sodijo med drugim ta dela kratke proze: cikel Trenotki s 

črticami Slamniki, Starec, Na verandi, Mladost, Noč, Pred pragom, Koncert na vrtu, Rumene 

roţe, Gospod Matevţ in njegova zgodba, Brezimenec in drugimi črticami (Cankar, ZD 21, 

1975: 9–116). Večinoma gre za pripovedi, v katerih so poudarjeni drobni in trenutni dogodki. 

V njih se prepletajo spomini na doţivetja iz vseh dotedanjih obdobij pisateljevega ţivljenja in 

ustvarjanja, s tem pa pripovedi lokacijsko obsegajo vse tri kraje, v katerih je Cankar ţivel in 

ustvarjal, torej Vrhniko, Dunaj in Ljubljano (Roţnik). V ciklu Ob svetem grobu, ki zajema 

črtice Njena podoba, Sveto obhajilo, Na peči, Desetica, Greh, Večerna molitev, Skodelica 

kave, V tujini, Naš laz in Njen grob (Cankar, ZD 21, 1975: 233–284), so zgodbe posvečene 

spominu na mater, na ţivljenje z materjo, na njeno smrt ter na leta, ki jih je doţivljal kot otrok 

in dijak. V avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 7–54) Cankar 

obnavlja zgodbe in dogodke iz svojega ţivljenja, ki so bili zanj pomembni oziroma so mu 

neizbrisno ostali v spominu. V tem ciklu opisuje svoje spomine na otroštvo in zgodnjo 

mladost do odhoda v Ljubljano, torej mladost v vrhniškem okolju. V zbirki črtic Črtice 

(1914) (Cankar, ZD 22, 1975: 141–274) je skupaj zbranih sedemindvajset različnih črtic, med 
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njimi Zgodba o poštenosti, Zgodba o nepoštenosti, Ciganska sirota, Grobovi, Stric Šimen, 

Sedmina, Tuje ţivljenje, Gudula, Domače ognjišče, Večer na vrtu, Krpa na čevlju, 

Spremljevalec, Pogled iz škatlice, Utrinek iz mladosti, Krčma ob cesti in številne druge. 

 

Predstavitev posameznih črtic in novel s snovjo revnih in bogatih iz ljubljanskega obdobja 

omogoča jasnejši pogled v posebnosti posameznih del, podobnosti in razlike med deli iz 

istega obdobja, podobnosti in razlike med predstavitvijo iste temeljne tematike v različnih 

obdobjih. Po drugi strani nam podatki o okoliščinah, v katerih je Cankar pisal posamezna 

dela, omogočajo boljše razumevanje razmerja med zgodovino in bivanjskimi razlogi za 

umetniško poustvarjanje ţivljenjskih usod ljudi. 

 

5.2.1 Podoba matere v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v ljubljanskem 

obdobju 

 

V ljubljanski dobi je Cankar spominu na svojo revno mater namenil veliko besedil kratke 

proze, med drugim njen lik slika v črticah Sveto obhajilo, Greh, Skodelica kave, Moje 

ţivljenje, Naš laz, Desetica in drugih. Namenil ji je cikel črtic Ob svetem grobu, v katerem v 

lirskih črticah razkriva tudi svoj odnos do matere. Ta je sama skrbela za osemčlansko 

druţino, potem ko je njen moţ odšel od doma. V stiski je morala prositi za denarno pomoč, 

da se je lahko prebijala iz dneva v dan (Sveto obhajilo). Kljub temu, da je Cankar mater 

ljubil, se je do nje večkrat vedel osorno in sovraţno (Skodelica kave), pred sošolci je celo 

zanikal, da ga je v šolo prišla iskat mati (Greh). V črtici Naš laz je opisan njen dom, za 

katerega se je borila do konca ţivljenja in o njem razmišljala še na smrtni postelji. Misel na 

mater ga je večkrat odvrnila od nepremišljenega dejanja ali pa ga je od pesimističnega 

mišljenja odvrnilo njeno pismo (Desetica). 

 

V črtici Sveto obhajilo (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob svetem grobu: 239–241) 

Cankar opisuje motiv beračenja matere za kruh in motiv lačnih otrok, ki doma čakajo na 

mater.  Hrepenenje po koščku kruha pripelje otroke do sovraţnega mišljenja o materi, ki jih 

pusti čakati lačne in tako med čakanjem nanjo razmišljajo: 

 

Saj bi lahko, če bi hotela! Sinoči je prinesla kruha, čemu bi ga nocoj ne, ko smo lačni 

kakor sinoči? Tam stoji, bogvedi kje, pa opravlja in se smeje ter se ne zmeni za nas! 



66 
 

Takoj da se povrne, je rekla; zdaj je ţe ura minila, morda ţe poldruga ura ... nalašč 

čaka, na cesti postaja, s sosedami kramlja; sama je ţe najbrţ večerjala, pa se ji ne 

mudi s kruhom! (Cankar, ZD 21, 1975, 240–241) 

 

Potem se le odprejo vrata in mati vstopi z velikim kosom kruha in se jim opravičuje, ker so jo 

morali čakati; kruha ji namreč sprva niso ţeleli dati. Otroci se ob tem počutijo krive, ker so 

mater obsojali. Prav ta sovraţnost, ki so jo za trenutek čutili, se v trenutku razblini. Kruh, ki 

ga prinese, dobi simbolen pomen svetega obhajila, mati pa je v njihovih očeh poveličana v 

podobo ţrtvujočega se Kristusa, od katerega otroci uţivajo telo in pijejo kri. 

 

Irena Avsenik Nabergoj o črtici Sveto obhajilo zapiše: »Materino poţrtvovalno krščansko 

ţivljenje za otroke Cankar z občutkom krivde opisuje v črtici Sveto obhajilo. V njej se 

spominja neusmiljenega sovraštva, ki so ga do matere čutili tako on sam kot tudi njegovi 

bratje in sestre, ko so doma lačni čakali, da jim prinese priprosjačeni kruh od sosedov. /…/ V 

poplavi sovraţnih misli se na vratih pojavi mati; videti je kot krhek, plah otrok, ki se boji 

svojih lastnih otrok kot neusmiljenih sodnikov. Pogled na njeno nebogljenost v njih poglobi 

zavest o hudi krivičnosti in porodi prepričanje, da njihov greh nikoli ne bo izbrisan.« 

(Avsenik Nabergoj, 2005: 125) 

 

Cankar je motiv zatajitve oziroma izdaje svoje matere zaradi revščine uporabil v dveh črticah; 

v črtici Greh (ali Mater je zatajil) (Cankar, ZD 22, 1975, Črtice (1914): 195–197) in v črtici 

Skodelica kave (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob svetem grobu: 262–265).  Ti deli sta z 

vidika motiva revščine obravnavani v prvih dveh poglavjih diplomskega dela, zato naj 

navedem le nekatera nova spoznanja. Kot piše Katja Mihurko Poniţ, »sta bili hrana in pijača 

izhodišče za spominjanje na dogodke, ki so zaznamovali avtorjev odnos do ţivljenja.« 

(Mihurko Poniţ, 2008: 22). Po njenih ugotovitvah je v slovenski knjiţevnosti v tem smislu 

verjetno najbolj znan primer črtica Skodelica kave, v kateri je pisatelj zapisal: 

 

Pred petnajstimi leti sem prišel domov in sem ostal doma za tri tedne. Ves tisti čas 

sem bil potrt in zlovoljen /…/ Nekoč sem si ţelel črne kave. Ne vem, kako mi je prišlo 

na misel; zaţelel sem si je. Morda le zategadelj, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, 

kaj šele kave. (Cankar, ZD 21, 1975: 263–264) 
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Katja Mihurko Poniţ nadaljuje, »da popita kava v Cankarju ne povzroči izbruha 

ustvarjalnosti, ampak jo vse ţivljenje nosi s seboj kot boleč spomin na krivico, ki jo je 

prizadejal materi. Ko mu je v tujem mestu (Dunaju) gospodinja prinesla kavo, njen vonj in 

okus v njem oţivita spomine. Vendar ga ob tem ne prevzame občutek slasti, ampak le 

bolečina.« (Mihurko Poniţ, 2008: 22) 

 

Zaradi revščine so bile suhe hruške v materini omari še bolj zapeljive in so pisatelja ob 

prigovarjanju sestre Karoline zapeljale v krajo, kot zapiše Cankar v avtobiografskem ciklu 

Moje ţivljenje. Mati se je na dejanje kraje odzvala s tihimi solzami, kot se spominja 

prvoosebni pripovedovalec: »Mati me ni udarila, tudi ni rekla ţale besede; sedla je na klop, 

skrila je obraz v dlani ter je zajokala, da so tekle solze izza belih prstov.« (Cankar, ZD 22, 

1975: 16) Čisto drugače je Ivan kaznoval svojo sestro Lino: »Prišel sem do nje, zgrabil jo za 

dolgo kito ter jo vlačil za seboj po vrtu. Ni kriknila ves čas, še zavzdihnila ne.« (Cankar, ZD 

22, 1975: 17) Ko po desetletjih opisuje ta dogodek, se ga sramuje in pravi: »V poznejšem, 

prevár in bridkosti polnem ţivljenju, me je goljufala in izdala marsikatera ţenska; Bog jim 

greh odpusti, jaz jim ga vsem do zadnjega kraja.« (Cankar, ZD 22, 1975: 17) 

 

V peti črtici cikla Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 20–23) pisatelj opisuje, kako je znova 

razočaral sebe in svojo mater, ko mu je kot ministrantu novomašnik podaril nov, svetel groš. 

Prvo priloţnost, ko je lahko sam razpolagal z denarjem, je »zapravil«. Bogastvo novega groša 

ga je »zapeljalo«, da si je kupil dateljne, čeprav se je zavedal, da je to v popolnem nasprotju z 

razmerami v njegovi druţini: »Takrat smo ţiveli ob koruznem močniku; jaz pa sem imel 

bistre, vsega lepega ţeljne oči in imel sem bogate sanje.« (Cankar, ZD 22, 1975: 20) Sanje so 

mu dopovedovale in govorile: »Saj imaš groš! Saj je tvoj ta groš, ki ga v pesti tiščiš!« 

(Cankar, ZD 22, 1975: 21) Ko ga je »debela ţenska« vprašala, »za koliko« naj mu da 

dateljnov, je odgovoril: »Za groš … za čisto nov groš!« (Cankar, ZD 22, 1975: 22) Pisatelj je 

takoj pripomnil: »Ko sem tako odgovoril, se mi je zdelo, da je govoril za mojim hrbtom 

nekdo drugi, s čisto tujim, globokim in grdim glasom.« (Cankar, ZD 22, 1975: 22) Ko je 

začel uţivati sladke dateljne, so se sanje spremenile v vse globlje občutje slabe vesti; mastne 

kepe dateljnov so se mu tako zagnusile, da jih je zalučal v potok ter si umil obe roki. Streznil 

ga je spomin na vsakdanjo resničnost njegove druţine: »Mati jé koruzni močnik, od dne do 

dne, od tedna do tedna; morda ţe več ne vé, da je bel kruh kjé na svetu. In jaz jem dateljne! 

Za groš dateljnov, teh rumenih, cukrenih! Na srcu mi je leţal kamen; teţak je bil in strašen; in 

še solz je bilo sram, da bi mi segle v oči.« (Cankar, ZD 22, 1975: 22) Doma se je izpovedal 
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pred materjo: »Dali so mi groš, čisto nov, svetel groš. Pa vam ga nisem prinesel, še povedati 

vam nisem mislil, zapravil sem ga po hudobnem, dateljnov sem si kupil! Nič ne bodite jezni, 

saj bom umrl!« (Cankar, ZD 22, 1975: 23) Toda materin odziv je bil znova v nasprotju z 

njegovim pričakovanjem. Mati ga je pospremila pred razpelo in ga trikrat pokriţala in rekla:  

»Ti moj fant!« (Cankar, ZD 22, 1975: 23) Pisatelj je brez komentarja sklenil: »Nato je naglas 

zajokala, sam ne vem, zakaj.« (Cankar, ZD 22, 1975: 23) 

 

Črtica Naš laz iz leta 1914 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Ob svetem grobu: 273–275) je 

posebej posvečena materi Neţi. Materi je zelo veliko pomenil majhen košček zemlje, ki so ga 

imeli v lasti. Rodil je nekaj krompirja, fiţola in graha. V tej zemlji so se pretakali kmečka kri, 

ljubezen  in hrepenenje. Cankarjeva mati je bila do smrti kmetica. Z vso vnemo so opravljali 

spomladanska dela. Zelo radi so zahajali na laz, četudi ni bilo dela na njem, podobno kot 

otrok, ki hiti k materi, samo da je blizu nje, da jo vidi in da se stisne k njej. Ţal pa je laz 

kmalu dobil novega najemnika, zato so bili vsi potrti.
27

 Mati je na ta dan zbolela in čez tri 

tedne umrla. Še na noč tik pred smrtjo je razmišljala, kako pridobiti laz nazaj, a tega ni 

dočakala. Ta kmečka pripadnost, zakoreninjenost v zemljo in hrepenenje po izgubljenem 

koščku zemlje so predstavljali mater kot pravo kmetico, ki bi vse dala, da bi njena kmetija 

preţivela. 

 

V črtici Desetica iz leta 1912, objavljeni v zbirki Moja njiva, v ciklu Ob svetem grobu 

(Cankar, ZD 21, 1975: 246–250) Cankar opisuje občutje revščine v dijaških letih. Pri 

trinajstih letih je obiskoval tretji razred realke. Spal je v natlačeni in nametani sobi s štirimi 

kolegi, kar mu je dajalo občutek revščine in ţalosti. Nanj so gledali postrani, ker je bil 

novinec. V občutju osamljenosti je nekoč prejel pismo matere, v katerem je bila desetica. 

Materin dar ga napolnil z ljubeznijo. Kot navaja Bernik, je Cankar v hudih notranjih krizah 

pri materi iskal moralno trdnost: »Mati se namreč po svojem nazoru ne sme vdajati 

pesimizmu, obup pomeni njej toliko kot nevera ali nezaupanje v boţjo dobroto, zato ni čudno, 

da najde sin v spominih na mater, kakršna je v polnem obsegu svojega notranjega ţivljenja, 

tudi religioznega, moč za premagovanje lastnih depresivnih stanj. V črtici V tujini je prav 

misel na mater odvrnila obupanega junaka od misli na samomor in ga je ohranila pri 

ţivljenju.« (Bernik, 1983: 430) 

                                                             
27 Velikokrat se je zgodilo, da so revnim kmetom, ki niso imeli denarja za plačevanje najemnine zemlje, ali je 

niso več bili sposobni obdelovati, zemljo prevzeli drugi, da so ostali brez vsega. Zemlja je za ubogega kmeta 

pomenila vse.  
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5.2.2 Podoba otroka v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v ljubljanskem 

obdobju 

 

Lik otroka je bil pogost tudi v Cankarjevi ljubljanski kratki prozi, med drugim v črticah in 

povestih Majsko veselje, Moje ţivljenje, Na peči, »Domače novice«, Jabolko, Grešnik Lenart 

in drugih. V črtici Majsko veselje pisatelj opisuje, kako lahko denar uniči preprosto otroško 

nedolţnost. Kako je ministrantski denar porabil zase in ne za druţino, se Cankar spominja v 

Mojem ţivljenju, kako so otroci večkrat sanjali o praznično obloţenih mizah pa v črtici Na 

peči in v kratki zgodbi v avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje. Motiv samomora otroka iz 

samega strahu pred starši je omenil v črtici »Domače novice«, o otroški kraji pa beremo v 

črticah Jabolko, Grešnik Lenart in drugod. 

 

O otrokovi beli in nedolţni duši, ki jo prevečkrat uničujejo odrasli, Joţica Čeh zapiše: 

»Metafora bele roţe v črtici Majsko veselje metaforično povzema osrednji dogodek, ko moški 

skali nedolţno radost gruče otrok in mednje vrţe pest cekinov. Otrokova duša se kaţe kot 

bela odeja, pod katero arhetipsko spijo črne strasti odraslega človeka.« (Čeh, 2001: 169) S 

črtico Majsko veselje je Cankar ţelel pokazati, kako lahko denar človeka »pokvari«, uniči 

lahko celo otroško dušo. Ko namreč otroci vidijo na tleh cekine, si vsi zaţelijo, da bi prišli do 

denarja, saj ga doma nimajo. Med njimi ni več prijateljstva in prijaznosti, ampak se vse to 

obrne v škodoţeljnost in sovraţnost. Vsak otrok namreč zase ţeli nagrabiti kar največ 

cekinov. 

 

Ob praznikih so navadno mize polne dobrot, sadja in peciva, a tega v Cankarjevi druţini ni 

bilo velikokrat. Tako v črtici Na peči (Cankar, ZD 21, 1975, Naša njiva: Ob svetem grobu: 

242–245) Cankar opisuje, kako so otroci sedeli na peči in se pogovarjali o tem, kako jim bo 

mati prinesla domov preste, sadja ali kozarec jabolčnika. Sanjali so tudi o boţiču, kako bodo 

postavljali jaslice. Na to noč bodo veseli, saj v zraku ne bo več ţalosti in skrbi. Za veliko noč 

pa so mislili, da bo njihovo srce polno veselega pričakovanja, a ţal so sanje prekmalu 

umolknile, saj je vstopila revna mati. Zdelo se jim je, kot bi pest udarila mednje. Poskrili so 

se vsak v svoj kot in tiho sanjali naprej. Mati jim zaradi prevelike revščine ni mogla ustreči in 

uresničiti njihovih ţelja oziroma njihovih sanj. Podobno zgodbo beremo tudi v četrti zgodbi 

avtobiografije Moje ţivljenje (Cankar, ZD 22, 1975: 17–20), v kateri nam Cankar opisuje, 

kako so otroci sedeli na peči, se pogovarjali o lepotah velike noči in molili.  
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V »Domačih novicah« (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 178–180) je opisana 

zgodba o sedemletnem otroku, ki se je obesil zato, ker se je najedel kruha, medtem ko staršev 

ni bilo doma. Bal se je, da ga bodo starši pretepli zaradi tega, kar je storil, in je tako raje 

končal svoje ţivljenje. Po branju te zgodbe se je prvoosebnemu pripovedovalcu, ki je o tem 

bral v časopisu, fantek večkrat prikazal v sanjah in ga spraševal, zakaj so bili starši tako 

neusmiljeni do njega. Prvoosebni pripovedovalec pa si je natančno predstavljal, kaj se je 

zgodilo tisti večer; otrok je pojedel rumeno sredico sveţe pečenega kruha in se obesil v 

upanju, da se bo staršem vsaj tokrat zasmilil in bodo mogoče potočili solzo za njim. 

 

Kraja hrane, ki jo navadno izvršijo revni otroci, je pri Cankarju pogost motiv. V črtici 

Jabolko (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice 1915–1918: 193–196) otrok pri branjevki ukrade 

jabolko. Zgodba govori, kako je na trg prikorakal majhen in droben otrok z veliko glavo in 

drobnim telescem. Potikal se je gor in dol in kljub majhnosti so ga vsi videli. Otrok je 

razmišljal o lepih jabolkih, ki jih je videl skozi steklo. Branjevka ga je podila stran, saj je v 

očeh prebrala njegov namen. Otrok si je res zaţelel jabolko, se opogumil in se enega dotaknil. 

Vzel pa je tistega spodnjega, tako da so se vsa vrhnja jabolka zakotalila ljudem pod noge. 

Ljudje so to videli. V trenutku so ga označili za tatu in ga pljuvali. Nekdo ga je le dvignil iz 

gneče in ga rešil poniţanja.  

 

5.2.3 Podoba Ivana Cankarja v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi v 

ljubljanskem obdobju 

 

Med bivanjem na Roţniku je Ivan Cankar opisoval dogodke iz svojega otroštva in mladosti. 

Razlike med revnimi in bogatimi je opazil ţe v preprostih slamnikih (Slamniki). V mladosti je 

med drugim ugotovil, da ni nujno vsako delo dobro ovrednoteno (Zgodba o poštenosti, 

Zgodba o nepoštenosti). Opisal je tudi, kako ga je sestra zapeljala v krajo hrušk iz zaklenjene 

omare in ga na koncu izdala (Moje ţivljenje). V črtici Moje izbe je opisal sobe, v katerih je 

spal v svojem ţivljenju in ki nakazujejo na njegovo skromno in preprosto ţivljenje.  

 

Cankar je med bivanjem na Roţniku napisal zanimivo črtico Slamniki, objavljeno v zbirki 

Moja njiva: Trenotki (Cankar, ZD 21, 1975: 15–17). V njej opisuje, kako so ţe slamniki 

narejeni posebej za revne in posebej za bogate, posebej za otroke in za odrasle, posebej za 

mlade in za starejše. V črtici beremo, kako so bili za učenke tretjega in četrtega razreda na 
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voljo bolj obnošeni in skromni slamniki, ki so imeli ţe starinsko obliko. Ţivljenje teh otrok je 

bilo slamnikom precej podobno. Na drugi strani so bili slamniki za gosposke otroke; ti so bili 

novejši in lepo razvrščeni na mizah. Podobno je bilo njihovo ţivljenje, urejeno in 

pospravljeno. Dalje Cankar omenja otroka, ki nosi slamnik s šmarnicami, kar mu oznanja, da 

je edinec in da je njegova mati precej mlada. Dete, ki nosi slamnik brez oblike, siromašnega 

in pohojenega, nam oznanja, da se ne ve, čigavo sploh je, saj se ţe na traku pozna, da nima 

matere. Na eni strani so torej slamniki ubogih otrok brez mater ali samo z materjo in brez 

očeta. Na drugi pa pisatelj opisuje slamnike učiteljic, ki so ravno tako skromni, s skromnimi 

trakovi in pentljami, ki navzven oznanjajo red in mir. Ob pogledu na otroke z učiteljicami se 

je Cankarju  v mislih odvrtelo celo ţivljenje ter v njem prebudilo nekakšno bolest in ţalost na 

eni strani, hkrati pa veselje, ki vriska na vratih od samih solz, na drugi strani:  

 

Zdi se mi, da gledam pred seboj vse mlade obraze, vesele in objokane, rdeče in 

bledikaste, polne in upale. Zdi se mi, da slišim glasove: otroške in vriskajoče, 

globoke, prezgodaj dozorele, smeh in jok. Zastor se počasi in tiho odmika: preteklost, 

sedanjost in prihodnost, vse je kakor v enem samem hipu pred menoj. (Cankar, ZD 

21, 1975: 16) 

 

Zdelo se mu je, kot da se je pred njim odvrtela preteklost, ko je bil otrok, sedanjost, ki jo 

sedaj občuti, in prihodnost, ko bo postal starec. Bernik je mnenja, »da pripovedovalec 

dokazuje spoznanje, da so skrite ţe v otroku nekatere arhetipske vsebine odraslega človeka«. 

(Bernik, 2006: 356) »Pisateljev pogled na svet je v tem času tako pod vplivom pesimističnega 

mišljenja, da opazijo pripovedne osebe na slamnikih osnovnošolskih deklic sledove temnih 

pojavov ţivljenja. Če pisatelj odkriva v otroški duševnosti in otroškem odzivanju na svet 

nekatere lastnosti odraslega človeka, gredo njegova opaţanja pri odraslih ljudeh v nasprotni 

smeri – iz zrele dobe v mladost in otroška leta.« (Bernik, 2006: 357)  

 

Na podoben način se svoje mladosti Cankar spominja v črtici z naslovom Večerne sence iz 

leta 1910. (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 43–45) V njej Cankar opisuje, kako 

se je med hojo od Ljubljane do Vrhnike večkrat počutil kot blagoslovljen romar, ki je zelo 

srečen. Večkrat se je spominjal voza, ki je vsak dan švignil mimo njega, podobno kot njegova 

mladost. Zvečer se je navadno zgodilo, da so na njegove misli padle sence, ki so zakrile lepe 

misli o mladosti, predvsem misli o veselih in radoţivih trenutkih, ki jih je doţivel, hkrati pa 
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na dan prinesle misli o grozotah ţivljenja, ki jih je preţivel, vse od črnih skrbi in prezgodnje 

utrujenosti do poniţanj vsakodnevnega trpljenja.  

 

Ţe kot otrok je Ivan Cankar ugotovil, da ni nujno vsako dobro delo pozitivno in dobro 

ovrednoteno ali sprejeto. O tem piše v črtici Zgodba o poštenosti v zbirki Črtice (1914) 

(Cankar, ZD 22, 1975: 159–162). Nekoč je mati glavnega junaka zgodbe poslala v trgovino 

po moko, mast in sol. Za vse to mu je dala srebrni goldinar. Ko je prišel do trgovine, je le-ta 

bila polna klepetavih ljudi. Trgovec mu je na hitro dal naročene stvari in mu vrnil ostanek 

denarja. Fant je odšel domov, vendar je med potjo denar vseeno preštel, ali mu ga je vrnil 

dovolj. Ugotovil je, da mu ga ni vrnil premalo, ampak preveč. Odločil se je, da bo denar vrnil,  

in odhitel spet v trgovino; kjer je trgovcu razloţil, da mu je vrnil preveč denarja. Trgovec je 

skoraj z jezo vzel denar in ga še okaral, zakaj denarja ni obdrţal. Fant se ob tem dogodku 

vseeno ni počutil dobro. Črtica torej v osnovi poudarja, da dobro delo v druţbi ni vedno 

pozitivno ovrednoteno.  

 

Kot nasprotje se Zgodbi o poštenosti postavlja Cankarjeva črtica Zgodba o nepoštenosti iz 

zbirke Črtice (1914) (Cankar, ZD 22, 1975: 163–168), v kateri pisatelj govori o nepravilnem 

dejanju, ki ga je storil prvoosebni pripovedovalec. Luka Jeran mu je nekoč dal v roke 

goldinar in mu naročil, komu naj ga preda, vendar je ţe v  trenutku pozabil na ime. Zaţelel si 

je hrane in si tem denarjem nakupil fig pri branjevki, pri peku pa štrukljev in piškotov. Pri 

noţarju je kupil noţ, v papirnici pa šop pisanih svinčnikov. Bil je ves premočen, zato se je 

ustavil v drevoredu. Štruklji so bili zmehčani in teţki, tudi od knjig, ki jih je drţal v rokah, je 

kapljalo na vse strani. Takrat je pri sebi začutil, da nekaj ni prav. V dušo mu je začelo 

pritekati nekaj gnusnega, kot da bi gnojnica lila vanjo. Počutil se je osamljenega, da še jokati 

ni mogel. Ozrl se je naokoli, in ker ni videl nikogar, je vse nakupljeno blago odvrgel in odšel 

domov. Naslednje jutro je šel k maši in se ustavil pri gospodu, ki mu je dal denar, ter se mu 

opravičil za nepošteno dejanje. Gospod je bil razumen in mu je za štruklje dal nov goldinar. 

Junak črtice, Cankarjev dvojnik, je v tem primeru grešil, ker ga je v to napeljal njegov drugi 

jaz.  

 

Gre za odziv otroka na denar, ker denarja nima. V prvi črtici vidimo, kako otrok vrne denar, 

medtem kot v drugem primeru otrok, niti ne svoj denar, porabi zase. 
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O osamljenem očetu, v katerem prvoosebni pripovedovalec opiše svojega očeta, beremo v 

črtici Boţična zgodba iz leta 1913 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 98–101). V 

njej znanec pripovedovalcu pove zgodbo o starcu, ki je ostal sam na boţični večer. 

Prvoosebni pripovedovalec v zgodbi prepozna zgodbo svojega očeta, zato se mu zdi še 

posebej strahotna. Gre za starca, ki sedi za pečjo in čaka na polnočnico. Noge ima pokrite z 

ţakljevino, je zaspan, lačen in osamljen. Noge mu ne sluţijo več, tako da se ne more niti 

premikati. Nima se s kom pogovarjati, zato le v samoti razmišlja o ţivljenju. Ţena mu je 

umrla, a za njo sploh ni jokal. Svoje otroke označi za vrabce; ko so odrasli, so odšli iz 

gnezda. Sam je bil krojač in je šival oblačila za otroke, a zase nikoli, zato je danes ostal bos in 

pokrit z ţakljevino. Ob poslušanju te zgodbe se poslušalec strese, saj v njej prepozna zgodbo 

svojega očeta in sebe kot tretjega od sedmih vrabcev. Kljub temu, da Cankar s svojim očetom 

ni imel dobrega odnosa kot oče – sin, saj je oče zapustil druţino, je o njem napisal nekaj črtic. 

Ena izmed njih je tudi ta črtica.  

 

Tudi v črtici Tiha smrt iz leta 1916 (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 152–154), 

Cankar govori o osamljenem očetu, ki sedi v sobi. Počuti se zelo samega, kljub temu, da mu 

je ţena rodila dvanajst otrok (tudi Cankar je bil rojen v druţini z dvanajstimi otroki, sklepamo 

torej o avtobiografskih prvinah v pripovedi). Nobenega teh dvanajstih otrok ni ob očetu, niti 

prijatelja nima. Skuša vstati, vendar so noge preteţke, čuti, kot da niso njegove. Obrne se in v 

bridkosti spi naprej. V črtici prepoznamo Cankarjevo občutje krivde, da je bil premalo ob 

očetu skozi bolezen, ko ga je ta najbolj potreboval. 

 

Irena Avsenik Nabergoj ugotavlja, da gre v obeh črticah, v Boţični smrti in Tihi smrti, za 

osredotočanje na »notranje doţivljanje blagih ostarelih ljudi« in postavljanje »v ostro 

nasprotje z zunanjim svetom in čustvovanjem drugih ljudi«. (Avsenik Nabergoj, 2005: 331) 

Kot zapiše, »pisatelj kaţe ostro nasprotje med poniţno dobroto, naivnostjo, potrpeţljivostjo, 

osamljenostjo, izločenostjo in vero prizadetih siromakov ter zlobo, privoščljivostjo, 

brezobzirnostjo in sebičnostjo neobčutljivih posameznikov ali druţbe«. (Avsenik Nabergoj, 

2005: 331) Sebični neobčutljivi posameznik je v tem primeru Ivan Cankar, ki mu ni mar za 

osamljenega siromaka, to je njegovega očeta. 

 

Na revno in preprosto ţivljenje nam Ivan Cankar pokaţe tudi s črticami, v katerih opisuje 

sobe, ki jih je skozi ţivljenje zamenjal; od otroštva, prek dijaških in študentskih let pa do 

konca svojega ţivljenja. O tej temi je napisal tudi črtico z naslovom Moje izbe, ki je bila 
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objavljena leta 1920 (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 197–199). V otroštvu je 

imel siromašno sobo, ki je bila vsa poškropljena od solz, saj je velikokrat jokal, še veliko bolj 

pa je jokala njegova mati. Zdelo se mu je, da je na stenah sobe napisano veliko besed in misli, 

ki ne bodo nikoli izbrisane. Le redkokatera soba, v kateri je prebil svoje dneve, je bila vesela, 

obsijana s soncem, prijazna in polna ljubezni. Med najlepšimi so mu v spominu ostale 

dunajske sobe. Kljub revščini pa je bila vsaka rdeča roţa na stenah zanj kakor podoba vroče 

misli, ki ni bila še nikomur povedana. Motiv revščine se v tej črtici kaţe s tem, da so bile 

sobe zelo majhne in tesne, saj za večje in razkošne pisatelj ni imel denarja. 

 

5.2.4 Socialna in moralna podoba revnih v ljubljanskem obdobju 

 

Cankar se je laţe poistovetil z reveţi in trpečimi kot pa z debelimi bogatini, ki so postopali po 

gostilnah in pili ţganje. Tematike v črticah iz njegove ljubljanske dobe se pogosto navezujejo 

na njegovo lastno ţivljenje, na njegovo mater in na dogodke, ki so mu ostali v spominu. Zelo  

pogost motiv v Cankarjevih črticah je kraja. Lahko gre za krajo denarja (Grešnik Lenart) ali 

hrane (Jabolko, Brezimenec, Mrovec in njegova slava, Črni piruh idr.). Velikokrat so ljudje 

zaradi slabih razmer in zato, ker ni bilo potrebe po delovni sili, ostali brez dela, ţenske so bile 

ponekod prisiljene v prostitucijo (Koncert na vrtu). Kljub vsemu temu je bil Cankar 

prepričan, da v vsaki še tako preprosti hišici obstaja prostor, v katerem se še berač počuti 

srečnega (Zaklenjena kamrica). 

 

V številnih Cankarjevih črticah ţe iz dunajskega obdobja beremo o kraji zaradi revščine 

(Pavličkova krona). Tudi povest Grešnik Lenart (Cankar, ZD 22, 1975: 55–140), ki je iz 

Cankarjeve ljubljanske dobe, govori o tem, kako Lenart izmakne denar gospodinjske 

pomočnice. Kot govori zgodba, je Lenart vzel denar, ga zvil in hitro spravil v suknjo. Odšel 

je, vendar je na sebi čutil poglede drugih, kot da bi vedeli, kaj se je zgodilo. Sprva je sklenil, 

da se v hišo gospodarja ne bo več vrnil, vendar si je pozneje premislil. Pomočnica ga je na 

poseben način pripravila do priznanja kraje. Prigovarjala mu je, da ima doma bolno mater, in 

da tisti, kdor vzame njej denar za kruh, vzame tudi siroti, njeni bolni materi, kruh izpred 

lačnih ust. V tistem trenutku je Lenart začutil, da mora napako priznati. Ko je vse priznal, je 

pomočnica v hipu spremenila odnos do njega. Oštela ga je, da nosi satanovo seme. Drugi, ki 

so prizor videli, so uporabljali iste izraze, ga primerjali s satanom in mu očitali kršenje sedme 

boţje zapovedi, ki zapoveduje: ne kradi. Gospodar je sprva molčal, pozneje pa mu je dal 
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vedeti, da je tisto, kar je storil enemu izmed njegovih, storil njemu samemu. Bralec bolj kot 

Lenartov greh obsoja pretkano dejanje pomočnice, ki Lenarta napelje do priznanja s tem, da 

izrablja njegovo čustvo do matere. Zaboli ga, da se nihče ne postavi zanj.  

 

Zgodba v črtici Krpa na čevlju iz leta 1914 (Cankar, ZD 22, 1975, Črtice (1914): 245–251) 

govori o revnem učitelju Mrvi, ki kljub veliki revščini, v kateri je ţivel, ni nikoli pretakal 

solz. Bil je lep in zmeraj zaljubljen. Dosegel je vse, kar so dosegli gospodje, čeprav ni bil 

gospod. Imel je lepo ţeno, prijetno sluţbo, spoštovanje in ljubezen mladine. Na zimo je 

premišljeval, da bi si kupil nove čevlje, saj so bili stari čevlji ţe ponošeni in imeli so veliko 

luknjo. Ker denarja ni imel, je čevlje raje odnesel k čevljarju, da bi mu jih zakrpal. Čez nekaj 

dni je odšel po čevlje in na njih zagledal veliko zaplato iz debelega usnja, ki je skorajda 

preveč bodla v oči. Ker ni imel drugih, je s temi čevlji naslednjega dne odšel v šolo. Vsi so 

gledali le njegove čevlje z veliko zaplato. Bilo ga je vedno bolj sram. Počutil se je, kot bi ob 

zobobolu vsi videli njegovo črno luknjo. Sam se ni več počutil kot spoštovan učitelj, ampak 

le kot krpa na čevlju. Učitelja je bilo sram svoje lastne postave in tega ni mogel na noben 

način prikriti. Joţica Čeh meni, da gre v črtici »za dunajsko podobo učitelja in simbol 

zakrpanega čevlja, ki se groteskno povečuje in pripelje mladega učitelja celo do blaznosti«. 

(Čeh, 2001: 194) 

 

V veliko črticah je Cankar v povezavi z revščino omenjal problem alkoholizma.
28

 Nekateri 

niti za hrano niso imeli denarja, a za kozarček ţganja se je vedno našlo. V črtici Zimsko cvetje 

iz leta 1910 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 22–35) Cankar opisuje, kako se je 

Maricelj vsak dan, ţe petindvajset let zapored, ustavljal v krčmi, ki je bila na poti iz mesta. 

Nekega večera je preveč pogledal v kozarec in zaradi vinjenosti spal s krčmarico.  

 

Motiv pomanjkanja hrane in problem lakote je Ivan Cankar večkrat slikal v svojih črticah. V 

črtici Brezimenec iz leta 1913 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 110–115) je 

opisal revnega človeka, ki se je rodil v popotnem vozu. Ţe od začetka ga nihče ni maral, še 

otroci ne. Mati mu je umrla, vsak dan pijani oče ni bil sposoben skrbeti zanj, zato ga je dal 

drugam, da so skrbeli zanj. Fant je bil tako nezaţelen, da niti imena ni imel. Vedno je bil 

                                                             
28

 Alkohol je omenjen tudi v črtici Večerne sence iz leta 1910 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Trenotki: 43–

45), v kateri Cankar opisuje pot od Ljubljane do Vrhnike, ki jo je ţe tisočkrat prehodil. Po poti se je ustavil v 

krčmi, kjer je bilo mlado in lepo dekle. Od čaše vina in lepih misli je pripovedovalec objel dekle okrog pasu, jo 

stisnil k sebi ter poljubil. V črtici Brezimenec (Cankar, ZD 21, Moja njiva: Trenotki: 110–116) se je oče po smrti 

svoje ţene otroku odpovedal, saj zaradi vsakdanje pijanosti ni bil zmoţen skrbeti zanj. 
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lačen, a nihče se ni zmenil zanj. Nikomur ni toţil o pomanjkanju hrane, raje je stradal molče. 

Stradal je tudi ljubezni in sočutja, vendar tega ni nikomur na glas povedal. Njegova hrana so 

bili navadno ostanki, ki jih je nabral po mizah. Ko se je najedel, je odšel. Nihče ga ni več 

videl. Gre torej za lik odtujenega, iz okolja izobčenega človeka. Mnogo je namreč takih ljudi 

na svetu, ki ţivijo podobno kot ta »brezimenec«, od ostankov, in pobirajo drobtine izpod 

mize bogatejših od njih. 

 

Irena Avsenik Nabergoj je črtico Brezimenec opisala takole:  

 

Govori o revnem, bistrem fantu, siroti, ki ga nihče na svetu ni ljubil ali se kakorkoli 

zanimal zanj. Ta fant je vse ţivljenje ţivel od »ostankov«. Nikomur se ni nikoli 

potoţil, stradal je kruha prav tako molče in brez ihtenja, kakor je stradal ljubezni in 

sočutja, ter ţivel od ostankov. Bil je kot »Lazar, ki pobira drobtine izpod farizejeve 

mize. (Avsenik Nabergoj, 2005: 430) 

 

Podoben motiv lakote in kraje hrane Ivan Cankar opiše v črtici Mrovec in njegova slava iz 

leta 1907 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Naša dolina: 144–159). V njej pripoveduje o 

tem, kako se je Mrovec hotel nauţiti slave, bil je namreč zelo častihlepen. Romal je od mesta 

do mesta in prosil za miloščino, če je bilo mogoče, je kradel, delo pa mu ni šlo preveč od rok. 

Vsako jutro se je zbujal lačen in ţejen. Pred velikonočnimi prazniki je romal skozi pusto vas, 

v kateri ni bilo videti človeka. Zagledal je hišo z odprtimi vrati, iz katere so z mize dišale 

krače in gnjat. Hitro je vzel, kar je bilo na mizi, to skril v suknjo in odšel naprej po cesti, kot 

da se ni nič zgodilo. Odšel je spat in na krajo skorajda pozabil. Zgodilo pa se je, da so ga 

napačno zamenjali z velikim razbojnikom in ga vklenili. Mrovcu se je zdelo dobro, da uţiva 

»slavo« velikega razbojnika, a to ni trajalo dolgo. Izkazalo se je namreč, da je šlo za pomoto, 

vrh tega ga je nekdo prepoznal kot tistega tatiča, ki je ukradel krače in gnjati, in znova so ga 

zaprli zaradi manjše kraje. Motiv hrane je uporabljen tudi v črtici Črni piruh iz leta 1915  

(Cankar, ZD 23, 1975, Črtice 1915−1918: 138–140). V njej beremo, kako je človek s svojo 

boleznijo okuţil naprošeno hrano, nato pa je to hrano prodajal in s tem okuţil tudi druge 

nebogljence. Ko se je dotaknil lupine pirha, je njegova bolezen segla v črni pirh. Kdor se je 

pirha dotaknil, je zbolel; ljudje, ki so to jedli, so bili vedno bolj lačni in ţejni, ţeleli so vsega 

zvrhano mero. »Predmetni simbol črnega pirha je postavljen v nasprotje z rdečim pirhom, ki 

izhaja iz krščanskega običaja in simbolizira novo ţivljenje, radost ob vstalem Kristusu,« meni 

Joţica Čeh. (Čeh, 2001: 200) 
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Cankarja je pretresla tudi usoda mladih deklet, ki so jih revščina in druge neprijazne 

ţivljenjske okoliščine privedle do prostitucije. O tem govori v črtici Koncert na vrtu iz leta 

1911 (Cankar, ZD 21, 1975, Moja njiva: Moji trenotki: 78–80). Prvoosebni pripovedovalec se 

je v pripovedi odpravil na vrt, kjer je bilo nekaj miz in zbirala se je godba. Goslarica je bila 

ob igranju zelo vesela in lepa. Pripovedovalec se spominja, kako je goslarico srečal po letu 

dnu. Ni več veselo igrala na gosli, ampak je bila oblečena kot vlačuga. Izgubila sluţbo in 

ostala na cesti. In zgodilo se je tisto, kar se je pogosto dogajalo neporočeni ţenski v druţbi, ki 

ţenskam ni dajala moţnosti, da bi se zaposlile in se poklicno uveljavile enako kot moški: 

goslarica se je spremenila v prostitutko.  

 

Cankar je na več načinov ţelel pokazati, da so v človekovi duši tudi stvari, ki lahko še tako 

nesrečnega berača naredijo srečnega. V črtici Zaklenjena kamrica iz leta 1916, objavljeni v 

zbirki Podobe iz sanj (Cankar, ZD 23, 1975: 73–75), Cankar poudari, da ima vsak človek v 

hiši svojega ţivljenja posebno kamrico, katere ključ vedno s seboj in ga ne pokaţe nikomur. 

V vsakem, še tako siromašnem ali bogatem stanovanju je nekje skrita kamrica, za katero 

nihče ne ve. Ta kamrica je tesna, prazna in gola, v njej visi le ena podoba in sveti večna luč. 

Kdor vstopi v kamrico, se v njej počuti mirnega in obţarjenega od boţjega plamena. Kamrica 

predstavlja za berača oziroma siromašnega človeka gosposko domovanje, ki je natlačeno s 

posebnim bogastvom. V kamrico človek vstopi ob urah trpljenja in se iz nje vrne potolaţen, 

očiščen in srečen.  

 

Gregor Kocijan o črtici meni:  

 

Zaklenjena kamrica je napisana preteţno kot premišljevanje o nečem, kar je v človeku 

skrito in kar v njem »oţivi« v kriznih trenutkih, ko mu je potrebna opora. Sicer pa naj 

bi bila to zakladnica vrednot, pomembnih za človekovo obstajanje. /…/ S podobo 

zunanje razkošnosti in kamrične revnosti pripovedovalec zariše nasprotje med 

zunanjo, materialno »nečimrnostjo« in duhovnim bogastvom »tesne, gole kamrice«, 

kjer človek dobi ţivljenjski mir in tolaţbo. Nasprotje med zunanjim bliščem in 

notranjim bogastvom v nadaljevanju variira s prispodobo zunanje uboţnosti in 

notranjega razkošja. Na zunaj nimajo kam »poloţiti glave«, njihova zaklenjena 

kamrica pa je »gosposko domovanje«. Zunaj »beraška bajta«, znotraj »zlate stopnice«. 

V trenutkih, »ko duša klone«, se zgodi, da se človeka dotaknejo doţivetja, ki mu zopet 
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dajo moč in pogum; morda je to »spomin na en sam obraz, na eno besedo, na 

misel…« in človek je ozdravljen, očiščen. (Kocijan, 1997: 187) 

 

5.2.5 Socialna in moralna podoba bogatih v ljubljanskem obdobju 

 

Cankar do bogatih ni nikoli gojil prijateljstva, niti jih ni opisoval kot ljudi, ki bi mu kdaj 

pomagali. V nekaj črticah je bogataše vseeno prikazal kot preproste ljudi, ki so lahko 

ljubosumni (Rumene roţe, Blago z Dunaja, Grobovi idr.), se prepirajo (Prepir v krčmi, 

Vojska na Prisojnici idr.), berejo preprosto literaturo (Ciganska sirota) ali po neumnosti 

zbolijo (Kako se je useknil gospod Mozolec, Bilka v viharju) in drugo. 

 

Cankar slika bogataše kot preproste ljudi, ki so lahko ljubosumni. V črtici Rumene roţe iz leta 

1913, objavljeni v zbirki Moja njiva, v ciklu Trenotki (Cankar, ZD 21, 1975: 81–84), beremo 

prav o tem motivu. Cankar govori o paru, poročenem šest mesecev. Gospod je po pošti dobil 

zavojček, v katerem so bile napol razcvetele rumene roţe in listek njegove nekdanje simpatije 

Anke. Ob odpiranju zavojčka se je gospod tresel, saj ni vedel, kako se bo na to odzvala 

njegova ţena. Ta sprva ni bila jezna nanj in je roţe ţelela dati v vazo. Ko je gospod poloţil 

roţe v vazo, so te napolnile prostor z lepimi spomini, polnimi sonca in smeha. V spomin si je 

priklical Ankin mladi in neţni obraz. Ţena pa je kar nenadoma pobesnela in zagrabila roţe, 

da bi jih vrgla v smeti. Zvečer, ko se je vrnil domov, je bil šopek v smeteh. Hitel je iz smeti 

pobirat dele šopka; ţeno je ob tem preklel in ji očital, da ima sedaj krvave roke. Ţena se je 

zavedala, da njeno dejanje ni bilo pravilno, da je bilo zelo nepremišljeno in zgolj iz 

ljubosumja storjeno. Zajokala je in se spomnila svoje mladostne ljubezni, ki ji je ravno tako 

veliko pomenila. 

 

V tej črtici gre za motiv minljivosti in odmiranja, piše Čehova:  

 

Takšne so zdaj tudi roţe, metafore ljubezni; rumene, ovenele, pomečkane. Izhodišča 

njihove odmirajoče vegetacije (ovenelost, gnitje, propadanje, rumena barva) se 

preslikujejo na ţe umrlo ali prepozno razkrito ljubezen. Črtica Rumene roţe obudi 

spomin na nekdanjo ljubezen. Ostarel gospod prejme v paketu nekdanje prijateljice 

šopek ţe ovenelih rumenih roţ. Rumena barva jesenske zrelosti, proces gnitja in 

personifikacija roţ govorijo o minuli, ţe umrli ljubezni. (Čeh, 2001: 163) 
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Ţenske so v Cankarjevem času večkrat naročale blago z Dunaja, ker so ga doma le redko 

dobile. Tako v črtici Grobovi iz leta 1914 (Cankar, ZD 22, 1975, Črtice (1914): 205–208) 

pripovedovalec omenja, kako je neka ţena naročila blago iz Dunaja. Moţ je bil ljubosumen, 

da si je naročila blago tako od daleč. Ljubosumje je v Cankarjevih delih ljubljanske dobe 

pogosto, tako s strani moškega kot ţenske. Večkrat je zaslediti tudi avtobiografske prvine. 

V črtici Blago z Dunaja iz leta 1917 (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 155–158) je 

zgodba podobna. Ţena namreč priteče v kuhinjo in moţu pove, da je dobila paket z Dunaja, 

paket treh bluz, ki jih je naročila pred časom. Moţa ni zanimalo nič drugega, kot le tovarna, 

pri kateri je bluze naročila. Tako je sam našel na škatli ime tovarne, jo zaradi tega oštel in jo 

pregnal iz hiše. Kmalu se je kesal svojega vedenja in objeta sta odšla spat. Moţ je pokazal 

ljubosumje, ker je mislil, da je njegova ţena prejela darilo oboţevalca ali ljubimca iz Dunaja. 

 

Ob opisovanju gospodov se drţi podobnih opisov kot iz dunajske dobe. V zgodbi Gospod 

Matevţ in njegova zgodba iz leta 1913, objavljeni v zbirki Moja njiva, v ciklu Trenotki 

(Cankar, ZD 21, 1975: 85–93), prvoosebni pripovedovalec opisuje Matevţa, prijetnega in 

dobro rejenega gospoda, ki je bil nekoliko osivel, zalitih lic, dobrodušnih oči z naočniki. 

Skorajda preveč zgovoren se je zdel pripovedovalcu. Njegov dom sicer ni bil gosposki, bival 

je v starinskem poslopju z mračnimi veţami, strmimi stopnicami in vlaţnimi hodniki. 

Zgodbe, ki jih je govoril, so bile precej nejasne in nelogične, čeprav naj bi bil gospod Matevţ 

izobraţen. V črtici Profesor Maslovina in drugi iz leta 1916 (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice 

(1915–1918): 262–268) je Cankar opisal profesorja. Na videz naj bi bil podoben morskemu 

psu zaradi redkih brk in okroglih lic, nosil je zlate naočnike. Na okroglem zavaljenem telesu 

je nosil pisan telovnik in dolgo veriţico od vratu do pasu. Vedno je razlagal in oznanjal 

novice, ki jih prebral v časopisu. Cankarjevi opisi bogatih gospodov so si v črticah podobni; 

skoraj vedno gre za dobro rejene gospode okroglih in zalitih lic, s klobukom ali naočniki. Na 

tak način je Cankar videl gospoda in ga ţe na cesti prepoznal po videzu. Podobno Cankar 

prikaţe dunajsko gospodo v črtici V tujini v zbirki Moja njiva: Ob svetem grobu (Cankar, ZD 

21, 1975: 266–272). Prvoosebni pripovedovalec jih je opazoval, kako so sedeli pred 

kavarnami, v senci, zadovoljni in dobro naspani so pili dišečo jutranjo kavo. Na drugi strani 

pa so pred krčmami sedeli dobro rejeni, tolsti in debelolični ljudje, ki so cmokaje jedli golaţ 

in pili sveţe pivo. Malo naprej je v predmestnem parku videl ogromno brezposelnih delavcev, 

jetičnih šivilj in lačnih otrok, za katere ni bilo nobenemu mar, še posebno ne dunajskim 

velikašem, ki so še naprej uţivali v pitju sveţe jutranje kave. Cankar nam ţeli prikazati 
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nasprotje med dunajsko gospodo, ki sedi v senci in pije jutranjo kavo, medtem ko so na drugi 

strani mesta dunajski delavci in proletarci, ki se borijo za preţivetje iz dneva v dan.  

 

Pogosti motivi v Cankarjevih zgodbah, v katerih nastopajo ljudje iz višjih slojev, so prepiri in 

spori. V dveh črticah gre za satirično obravnavo razprtij, ki nastanejo zaradi malenkostnih 

vzrokov, a se razširijo v večjo napetost brez posebne potrebe. V črtici Vojska na Prisojnici iz 

leta 1910, objavljeni v zbirki Moja njiva, v ciklu Naša dolina (Cankar, ZD 21, 1975: 133–

143), Cankar opisuje spor med sodnikom Adamuro in ţupanom Barjancem. Sprla sta se 

zaradi nestrinjanja o tem, kakšen je šepavi Lukeţ, cesarjev namestnik, in katere so njegove 

naloge v deţeli. Ţupanu so vsi očitali bahavost in to, da bi se rad povzdignil nad cesarja. 

Sovraštvo se je razširilo po vsej deţeli. Tako sta nastala dva tabora, na eni strani tisti, ki so 

bili za sodnika in ki so govorili, da je ţupan potuhnjen, grabeţljiv in krvoločen. Na drugi so 

bili ljudje za ţupana in proti sodniku; po vsej deţeli so razglašali, da je sodnik moril, poţigal 

in obešal v imenu reda in pravice. Preklinjanje in številni pretepi so se razlegali po vsej 

deţeli. Namesto da bi vsak podal svoje mnenje o cesarjevem namestniku, če je le-ta primeren 

za to delo in katere so njegove zadolţitve, se je vnel v mestu hud spor. 

 

V črtici Prepir v krčmi iz leta 1912, objavljeni v zbirki Moja njiva, cikel Naša dolina 

(Cankar, ZD 21, 1975: 160–169), Cankar govori o prepiru, ki je nastal v krčmi zaradi 

različnih mnenj o tem, ali leti po krčmi komar, muha ali brencelj. Prepir je potekal med 

velikaši ob tamkajšnji reki Močilnici. Zanje je veljalo, da so poznali le prijaznost in lepe 

besede, na prepire niso nikdar niti pomislili. Tokrat je bilo drugače, saj so se sprli brez 

pravega razloga. Vsak je bil namreč svojega mnenja glede tega, kaj leti po krčmi. In  prepir je 

sproţil še druge besede, slišati je bilo vse, od tatu, do sleparja in  nečistnika. Steklenice so 

letele po zraku in nastal je celo pretep. Naslednje jutro je bilo spet vse po starem. Iz obeh 

črtic vidimo, da je tudi med velikaši lahko prišlo do pretepa, spora in nestrinjanja, čeprav naj 

bi šlo za ugledne in izobraţene ljudi. 

 

Gregor Kocijan o omenjeni črtici piše:  

 

Nepomemben povod (ali brenči muha, komar ali brencelj) sproţi nesoglasje, ki je 

prikrito, pritajeno vedno navzoče, in to povzroči, da si »močilniški velikaši« zmečejo 

v obraz vse, kar si mislijo drug o drugem. V ţivahen, nasprotujoč in včasih kar 

prostaški pogovor se zapletejo: davkar, notar, nadučitelj, dacar in poštar. Mečejo si v 
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obraz nemoralo, ki jo skrivajo, in njihove obtoţbe nemalokrat zvenijo kot neresnične 

in zlonamerne izjave, ki skušajo sogovornika oblatiti. Pripovedovalec zelo slikovito 

predstavi to druščino v »trenutku resnice« in zadevo počasi stopnjuje, dokler je proti 

koncu pripovedi ne pripelje do vrhunca z zmerjanjem »Slepar!«, »Tat!«, »Nečistnik!« 

in z natančno opisanim pretepom, v katerega prepirljivci vključujejo nič hudega 

slutečega krčmarja. /…/ Vse to razgreto in s posmehljivostjo obdano dogajanje je 

vpeto v idejo hinavščine, ki je predstavljena z nasprotjem med nadučiteljevimi 

privzdignjenimi izjavami o medsebojnem soţitju in sceno v krčmi. (Kocijan, 1997: 

151) 

 

V povesti o grešniku Lenartu Grešnik Lenart iz leta 1913/1914 (Cankar, ZD 22, 1975: 130–

131) nam Cankar Lenartovega gospodarja, pri katerem ţivi, predstavi kot strogega 

gospodarja, ki skrbi za svoje zaposlene. Ko izve, da je Lenart dekli ukradel denar, je sprva 

besen in le molči. Pozneje mu očita, da je tisto, kar je storil dekli ali komurkoli drugemu,  

storil gospodarju samemu in mu reče: 

 

Zakrknjen kakor si, Lenart Negoda, hudodelec, te ne zavrţem. Ker satan je v krvi; 

izlegel se je iz očeta in matere, v otroku pa se je razrastel. Zato ti ne odtegnem svoje 

roke, te ne pahnem v brezno, kakor mi je zaukazano po vseh človeških postavah. 

Pismo pravi: kar si storil enemu najmanjših mojih, ti bo tisočkrat poplačano. In če bi 

tisti najmanjši bil sam črv strupen, kakor si! Lahko še stopiš v to pošteno hišo, v to 

hišo krščansko, kadar boš lačen. Toda sam veš, ker dejanje ti priča in oči ti same 

razodevajo, da nagnusnemu grehu tvojemu ni prostora med nedolţnimi dušami. Kadar 

prideš, sinko moj, pridi s klobukom v roki, prikloni se tudi kanarčku v veţi. Sedel boš 

pa tam v kotu za durmi; na kolenih boš drţal svoj lonček in pogledal ne boš nikamor 

drugam, nego v svojo sramoto. (Cankar, ZD 22, 1975: 131)  

 

V črtici Zgodba o nepoštenosti iz leta 1914 (Cankar, ZD 22, 1975, Črtice (1914): 163–168) je 

gospodar prikazan drugače. Gospod Luka Jeran otroku preda goldinar, ki naj bi ga odnesel 

naprej drugemu človeku. Vendar otrok namesto upoštevanja navodil denar porabi zase, med 

drugim si kupi štruklje. Od kesanja za dejanje, ki ga je brez premisleka storil, odvrţe vse, kar  

je kupil, po parku. Odpravi se h gospodu Jeranu in mu pove, kaj se je zgodilo z denarjem. 

Gospod ga okara, da ni storil prav in mu reče, naj v prihodnje tega ne dela več in mu da denar 

za nove štruklje. V tej črtici je prikazan bolj človeški in usmiljen odnos do revnega otroka.  
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Na preprostost višjih slojev je Ivan Cankar opomnil tudi v črtici Ciganska sirota iz leta 1914 

(Cankar, ZD 22, 1975, Črtice (1914): 169–173), v kateri se pripovedovalec spominja, kako se 

je prebudil iz sanj in stopil v kuhinjo, kjer ni bilo takrat nikogar. Na mizi je leţala knjiga z 

naslovom Ciganska sirota. Vrnil se je v sobo in razmišljal, kdo v hiši bere te vrste knjigo, 

trivialno, zabavno literaturo. Gospa Mici je bila bolj domača z Dostojevskim, gospod Angel 

je poznal Prešerna ţe skoraj na pamet, Ana je ţelela govoriti in pisati prijetno slovenščino in 

gospod Nande se je zanimal le za politiko. Druţina je bila torej precej izobraţena. 

Naslednjega večera je slišal, kako sta gospodinja in gospod Nande brala vsak svoj izvod 

knjige. Pripovedovalec se je odpravil spat, vendar tudi sam ni mogel zaspati, saj mu je v glavi 

odmevala zgodba ciganske sirote. Kot vidimo iz črtice, so tudi višji sloji brali ceneno 

zabavno literaturo, pa čeprav le skrivaj. Tudi njih so zgodbe ganile, včasih so celo zajokali ali 

zaihteli. 

 

Kako lahko ljudje kljub izobraţenosti po neumnosti zbolijo, beremo v dveh Cankarjevih 

zgodbah. V prvi zgodbi Bilka v viharju iz leta 1915 (Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–

1918): 148–151) Cankar govori o gospodu, ki si je po malomarnosti zastrupil palec na nogi. 

Bil je izredno duhovit in izobraţen človek. Vsakdanji kruh mu je dajala politika, ki jo je ljubil 

z vsem srcem. Z roko je ves čas boţal mrtvi ostanek stegna in se pri tem rahlo smejal. V 

članku, ki ga je napisal, je bila vsaka druga beseda noga. Govoril je, da ne čuti nobene 

bolečine več. Mrtvo nogo vidi ţe povsod. Zaveda se, da mu je zastrupila srce, pamet in vso 

lepoto ţivljenja. V drugi, podobni črtici z naslovom Kako se je useknil gospod Mozolec 

(Cankar, ZD 23, 1975, Črtice (1915–1918): 159–168) Cankar govori o gospodu Petru 

Mozolcu. Ta je prišel v kavarno in sprejeli so ga, kot bi prišel gospodar v hišo, sodnik v 

dvorano ali učitelj v šolo. Natakarice so se mu priklanjale in se mu smejale. Vsi so se ozirali 

za njim. Usedel se je v naslanjač in miza je bila ţe pogrnjena. Vsa kavarna je ob njegovem 

prihodu molčala. Gospod Mozolec je iz suknje potegnil robec in si z njim obrisal brke in usta, 

ko je pojedel. Robec je bil zelene barve in posut s pikicami. Prijel ga je še enkrat, ga pribliţal 

obrazu, nagnil glavo, zamiţal in se useknil. Ko je odšel, so luči za njim ugasnile in sivo jutro 

je pogledalo na okna. Vsi obrazi v krčmi so bili povsem bledi in mrtvaški. Niso namreč mogli 

verjeti, da se je lahko gospod, kot je bil Peter Mozolec, useknil v javnosti pred vsemi, saj se 

taka dejanja za gospode v javnosti niso spodobila. 
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6 PRIMERJAVA MED CANKARJEVO KRATKO PROZO Z MOTIVI 

REVNIH IN BOGATIH IZ DUNAJSKE IN LJUBLJANSKE DOBE: 

SOCIALNI IN MORALNI VIDIK 

 

Cankar je snov revnih in bogatih obravnaval ţe v svoji mladostni kratki prozi. Ţe v 

preddunajskem obdobju, torej v njegovi mladostni dobi, ko je njegova mati še ţivela, je 

pisatelj zapisal nekaj črtic o njej, a večino del z motivom matere je ustvaril po njeni smrti. Ob 

liku matere pogosto razgrinja revščino druţine, prav ta podlaga pa še bolj poudari notranjo 

moč in nezlomljivost na zunaj krhke in telesno šibke matere, ko po odhodu svojega moţa 

prevzame vso skrb za številno druţino na svoje rame.  

 

Cankar je ţe v mladostni kratki prozi opisoval tudi teţave revnih delavcev, preprostih kmetov 

in umetnikov. Opisuje, kako se je njegova revna mati trudila zanj vse do svoje smrti. 

Spominja se, kako mu je v šolo nosila oprano perilo, kako si je zanj vedno odtrgala hrano od 

ust in skrbela zanj, kadar je zbolel, predvsem pa obuja spomine na njeno bolezen in umiranje. 

Materina smrt je pisatelja hudo prizadela in tako ni presenečenje, da je v več delih obnavljal 

in opisoval svoj spomin na mater. Cankar v več mladostnih črticah, ki so prekrite s čustvi, 

opisuje revščino svoje matere, o uboštvu pa govori tudi v povezavi z drugimi ljudmi. Ţe v 

mladostni kratki prozi poudarja nasprotje med revnimi umetniki, ki jih druţba ne ceni dovolj 

in veljajo le za nepotrebne ljudi v druţbi, in o tem, kako druţba ceni birokrate, uradnike in 

pisarje. Vzrok za obravnavo te literarne snovi je Cankarjeva lastna ţivljenjska izkušnja trdega 

boja za vsakodnevno preţivetje kot poklicnega pisatelja. Ţe v mladostni kratki prozi Cankar 

pokaţe na nemoralnost predstavnikov višjega druţbenega sloja, ki na zunaj dajejo videz 

visoke moralnosti; na farizejsko dobroto samovšečnih, postavljaških dobrotnikov iz višjega 

druţbenega sloja, ki na videz pomagajo revnim, v resnici pa so sebični ljudje, ki jim ni mar za 

osebne in skupne probleme drugih, temveč jih vodijo njihovi lastni interesi, njihovo hlepenje 

po časti, priznanju in videzu visoke etičnosti. V številnih delih mladostne kratke proze 

pisatelj »opisuje neznačajnost slovenske malomeščanske elite; slika jo slabšalno, ostro in 

zbadljivo – kot samozadovoljne, stremuške ljudi, ki jih zanima le njihovo lastno bogatenje in 

vpliv, pri tem pa so brezbriţni do druţbenih problemov in še posebej do ljudi iz niţjega 

druţbenega sloja«. 
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Ţivljenjske stiske revnih ljudi in razočaranje nad njihovim ţivljenjem so med najpogostejšimi 

temami v Cankarjevi kratki prozi iz dunajskega obdobja. V dunajskem obdobju Cankar v 

svoji kratki prozi s snovjo revnih in bogatih izraţa še ostrejšo kritiko malomeščanske elite. V 

svojih delih pisatelj izraţa odpor do gospode in bogatašev kot do ljudi, ki revnim ne 

pomagajo in do njih ne gojijo sočutja; ki ne marajo revnih otrok, še posebej, če so 

nezakonski. Bogate gospode opisuje kot elegantno oblečene, dobro rejene in rdečega obraza; 

večkrat so označeni kot lenuhi. Čeprav ob praznikih naklonijo nekaj pozornosti reveţem, pa 

Cankar ne verjame v njihovo iskrenost; ve namreč, da bo po praznikih vse po starem, nikogar 

več ne bodo zanimale potrebe revnih in lačnih. 

 

Stiska, ki jo čutijo reveţi, se včasih pokaţe tudi kot agresivnost. Revni liki v Cankarjevi 

dunajski kratki prozi se dan za dnem borijo za preţivetje, prenašajo udarce in marsikdaj svoj 

obup utapljajo v ţganju (Kovač Damjan, Zdenko Petersilka, Gospodična, Ministrant Jokec, 

Sosed Luka, Siromak Matija, Za kriţem idr.). Med opisi revnih ljudi v Cankarjevih delih 

zasledimo tudi telesno iznakaţene, ki zaradi svoje hibe ne morejo dobiti dela, druţba pa jih 

izloči in osami kot manjvredne (Budalo Martinec in Povest o dolgem nosu).  

 

Cankar v svojih črticah večkrat opisuje ţelje revnih in obuboţanih ljudi po boljšem ţivljenju. 

Za nekatere pomeni boljše ţivljenje ţe rezina kruha, za druge kozarec vina, za nekoga je to 

odhod na delo v tujino ali poroka z bogatašem. Predvsem mlada dekleta iz revnih druţin 

sanjajo o tem, kako bi dobila bogatega gospoda, ki bi jih odpeljal na lepše in izboljšal njihovo 

ţivljenje (Gospodična). Toda vse to so le iluzije, ki se ne uresničijo. Socialna in moralna 

podoba revnih in bogatih se v dunajskem obdobju kaţe tudi v zgodbi Sosed Luka, v kateri so 

realistično upodobljeni preprosti kmečki značaji; v tem primeru gre za Lukovo hrepenenje po 

denarju. 

 

Med pomembnimi temami v črticah s snovjo revnih in bogatih je nasilje. V črticah Cankar 

opisuje nasilno vedenje cerkovnika, poskus posilstva hčerke, pretepe v krčmah, pretepe v 

druţinskem krogu in umore ljudi zaradi različnih razlogov. Črtice s temi motivi so: Jure 

Ministrant Jokec, Pavličkova krona, Zdenko Petersilka, Jakobovo hudodelstvo, Kovač 

Damjan, Sosed Luka, Krivica, Gospod Vavra in druge. Značilna motiva številnih črtic sta še 

bolehanje za jetiko in smrt. Jetičnost srečamo v črticah Zdenko Petersilka, Krivica, 

Pavličkova krona, Kovač Damjan, Jakobovo hudodelstvo in v nekaterih drugih. 
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Tudi v ljubljanskem obdobju vsebuje Cankarjeva kratka proza snov revnih in bogatih. Veliko 

njegovih črtic ima v ospredju problem revnih in njihov boj za preţivetje. Tematike v črticah 

se veliko navezujejo na njegovo lastno ţivljenje, na njegovo mater in na dogodke, ki so mu 

ostali v spominu. Zelo pogost motiv v Cankarjevih črticah je kraja. Lahko gre za krajo 

denarja (Grešnik Lenart) ali hrane (Jabolko, Brezimenec, Mrovec in njegova slava, Črni 

piruh idr.). Velikokrat so ljudje zaradi slabih razmer in zato, ker ni bilo potrebe po delovni 

sili, ostali brez dela, ţenske so bile ponekod prisiljene v prostitucijo (Koncert na vrtu).  

 

Tudi v ljubljanski kratki prozi je Cankar v povezavi z revščino omenjal problem alkoholizma. 

Nekateri niti za hrano niso imeli denarja, a za kozarček ţganja se je vedno našlo. Slikal je like 

odtujenih, iz okolja izobčenih ljudi, ki ţivijo od ostankov in pobirajo drobtinice izpod mize 

bogatejših ljudi (Brezimenec) .  

 

Zanimivo se v njegovi ljubljanski kratki prozi kaţe tudi socialna in moralna podoba bogatih, 

med drugim v črticah Rumene roţe, Gospod Matevţ in njegova zgodba, V tujini, Profesor 

Maslovina in drugi, Vojska na Prisojnici, Prepir v krčmi, Grešnik Lenart, Zgodba o 

poštenosti, Ciganska sirota, Grobovi, Blago z Dunaja, Bilka v viharju, Kako se je useknil 

gospod Mozolec in v številnih drugih. Cankar do bogatih ni nikoli gojil kakšnega prijateljstva, 

niti jih ni opisoval kot ljudi, ki bi mu kdaj pomagali. V nekaj črticah je bogataše vseeno 

prikazal kot preproste ljudi, ki so lahko ljubosumni, se prepirajo zaradi malenkostnih 

razlogov, berejo trivialno literaturo ali po neumnosti zbolijo.  

 

V ljubljanskem obdobju je Cankar z avtobiografskimi črticami razkril tudi podobo samega 

sebe v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi, in sicer s številnimi črticami, v katerih 

opiše dogodke iz otroštva, ki so mu ostali v spominu in v njem pustili pečat. Gre za črtice z 

naslovi Slamniki, Večerne sence, Zgodba o poštenosti, Zgodba o nepoštenosti, Boţična 

zgodba, Tiha smrt, Moje ţivljenje, Grešnik Lenart, Listje, Moje izbe in druge.  

 

Pisatelj Ivan Cankar skozi vsa tri obdobja ustvarjanja, torej v mladostnem, dunajskem in 

ljubljanskem obdobju, kaţe ostro nasprotje med poniţno dobroto, naivnostjo, 

potrpeţljivostjo, osamljenostjo, izločenostjo in vero prizadetih siromakov ter zlobo in 

sebičnostjo neobčutljivih posameznikov ali druţbe. 
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7 SKLEP 

 

V diplomski nalogi z naslovom Podobe revnih in bogatih v Cankarjevi kratki prozi najprej 

prikazujem ţivljenjske razmere Ivana Cankarja in njegove druţine, predvsem njegove matere, 

kot se odraţajo v njegovi kratki prozi. Zanima me, na kakšen način so teţke razmere nanj 

vplivale in kako so odmevale v njegovem ustvarjalnem delu. Ker je Cankarjev celotni 

ustvarjalni opus z motiviko revnih in bogatih preobseţen za prikaz v diplomski nalogi, se 

omejujem predvsem na obravnavo njegove kratke proze od njegovega mladostnega obdobja, 

torej od njegovih začetkov ustvarjanja, prek dunajskega obdobja, v kateri se ta motivika 

najbolj dramatično kaţe, pa do njegove ljubljanske kratke proze, v kateri nam pisatelj prikaţe 

besedila s spominsko snovjo iz otroštva in ţivljenja njegove druţine, še posebej matere.  

 

Metodologija diplomske naloge zajema najprej obširen pregled motivov in tem revnih in 

bogatih v Cankarjevi kratki prozi, s poudarkom na opisih in izpovedih revnih in bogatih 

likov. V nadaljevanju sledi kronološki pregled te motivike skozi tri Cankarjeva ustvarjalna 

obdobja oziroma analiza besedil kratke proze z motiviko revnih in bogatih iz pisateljeve 

mladostne, dunajske in zatem ljubljanske dobe. Sledi primerjalna analiza teh del ter presoja 

pomena snovi revnih in bogatih v Cankarjevem ustvarjalnem opusu. Ker so nekatera 

Cankarjeva dela avtobiografska, se naloga osredotoča tudi na tista dela, ki razkrivajo 

avtobiografske prvine (otroštvo, vpliv matere, vpliv očeta, ţivljenje na Dunaju, ipd.). 

 

Diplomska naloga je razdeljena na sedem poglavij. V prvem poglavju z naslovom Podobe 

revnih in bogatih likov v Cankarjevi kratki prozi kot izraz nasprotij v druţbi predstavljam 

opise in izpovedi revnih in bogatih likov v Cankarjevi kratki prozi: opise prehrane revnih in 

motive kraje; opise romanj in izpoved revne deklice Francke v romanu Na klancu; opise 

praznovanj in »bogate« sanje revnih otrok; beraška oblačila revnih in opise matere; siromake 

brez doma; pisateljevo pogosto slikanje bolezni revščine; motive beračenja in like beračev; 

nedosegljivost izobrazbe za revne ljudi; like nezakonskih otrok in zgodbo Cankarjeve matere 

ter podobe druţinskega ţivljenja revnih.  

 

V drugem poglavju z naslovom Značilnosti in vplivi v Cankarjevi kratki prozi o revnih in 

bogatih predstavljam značilnosti in vplive v Cankarjevi kratki prozi o revnih in bogatih. 

Zanima me, ali se v Cankarjevem ustvarjanju o revnih in bogatih poleg avtobiografskih 

vplivov kaţejo tudi vplivi slovenske in evropske literature; posebej pa raziskujem tudi 
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avtobiografske prvine v Cankarjevih delih s to snovjo. Zanima me vpliv matere v 

Cankarjevem pisanju o revnih in bogatih, ki se kaţe ţe v njegovem mladostnem obdobju 

ustvarjanja, v tistih delih, ki so prepletene s snovjo revščine; posebej pa predstavljam 

pisateljeve podobe revnih otrok in njihovega trpljenja. 

 

Od tretjega do petega poglavja predstavljam Cankarjeva dela kratke proze s snovjo revnih in 

bogatih po treh zaporednih obdobjih njegovega ustvarjanja, od mladostnega obdobja, preko 

dunajskega do ljubljanskega obdobja.  

 

V tretjem poglavju predstavljam začetke Cankarjevega pisanja o revnih in bogatih v njegovi 

mladostni kratki prozi (1892−1899). Tako tretje poglavje z naslovom Začetki Cankarjevega 

pisanja o revnih in bogatih v njegovi kratki prozi (1892−1899) ponuja vpogled v izvor in 

vplive snovi revnih in bogatih v Cankarjevi kratki prozi na samega Cankarja in njegovo 

ţivljenje. Predstavlja motiviko sanj in hrepenenj revnih dobrih ljudi v pisateljevih zgodnjih 

črticah, poudarja nasprotje med revnimi umetniki, s katerimi se je Cankar poistovetil, in 

bogatimi birokrati, ter prinaša pisateljevo kritično podobo farizejskih dobrotnikov, za katere 

meni, da so vse prej kot dobri ljudje, za katere se predstavljajo. 

 

Četrto poglavje z naslovom Pregled Cankarjeve kratke proze s podobami revnih in bogatih iz 

dunajske dobe (1899−1909/1910) najprej prinaša kratko predstavitev značilnosti avtorjevega 

pisanja v dunajskem obdobju, nato pa se osredotoči na njegove opise, izpovedi in zgodbe o 

revnih in bogatih v njegovi kratki prozi iz dunajskega obdobja. Prikaţe podobe otroka v 

kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi; podobe delavcev v kontekstu razmerja med 

bogatimi in revnimi; podobe Ivana Cankarja v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi 

ter pisateljeve prikaze ljubezni v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi. 

 

Peto poglavje z naslovom Pregled Cankarjeve kratke proze z motivom bogatih in revnih iz 

ljubljanske dobe prinaša analizo motivov in tem v besedilih s snovjo revnih in bogatih iz 

Cankarjeve ljubljanske dobe. Podobno kot prejšnje poglavje, tudi to poglavje prikaţe 

naslednje tematike: podoba matere v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi; podobe 

otroka v kontekstu razmerja med bogatimi in revnimi; podoba Ivana Cankarja v kontekstu 

razmerja med bogatimi in revnimi. Upošteva spoznanja prejšnjih poglavij ter dodaja nove 

ugotovitve in primerjalne povezave.  
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Šesto poglavje z naslovom Primerjava med Cankarjevo kratko prozo z motivi revnih in 

bogatih v treh ustvarjalnih obdobjih povzema ugotovitve o razvoju snovi revnih in bogatih 

skozi čas. Sledi Sklep, v katerem so predstavljeni najpomembnejša spoznanja in povzetek 

diplomskega dela. 

 

Temeljno gradivo raziskave so Cankarjeve črtice, novele in povesti iz vseh treh osrednjih 

obdobij njegovega ustvarjanja: preddunajskega (1891/92−1899), dunajskega (1899−1909/10) 

in ljubljanskega (1909/10−1918). V Cankarjevi kratki prozi raziskujem, kako je pisatelj 

opisoval značaje revnih in bogatih literarnih oseb ter nasprotja med njimi glede na socialne 

razmere. Raziskujem, s čim je motiviral dejanja literarnih oseb, ali je za odločitve literarnih 

likov porabil tudi razloge iz ţivljenja druţbe, iz odnosov med gospodo in delavci, kmeti in 

niţjimi sloji, bogatimi in revnimi (v prvem poglavju).  

 

Ker veliko del Cankarjeve kratke proze s tematiko revščine razkriva tudi avtobiografske 

prvine, navajam nekatera pomembna biografska dejstva, opise iz ţivljenja pisatelja in njegove 

druţine, ki predstavljajo pisatelja in njegov rod v okolju in času ter kaţejo, kako si je 

izoblikoval svojo podobo. O tem, da so socialne razmere močno vplivale na vsebino 

Cankarjeve kratke proze, pričajo med drugim nadvse zanimivi opisi, karakterizacije in 

izpovedi likov revnih in bogatih v pisateljevih črticah, povestih in novelah. Cankar je slikal 

podobe tako niţjih kot višjih slojev v drugi polovici 19. oziroma v začetku 20. stoletja. Med 

revnimi in bogatejšimi liki se v njegovi kratki prozi kaţejo razlike na veliko področjih: v vrsti 

prehrane, v obiskovanju romarskih krajev, v doţivljanju cerkvenih praznikov; v oblačilni 

kulturi; v osebni higieni prebivalcev in posledično v razvoju številnih bolezni, v beračenju in 

prosjačenju; v šolanju in izobraţevanju, v pojavu nezakonskih otrok, v ţivljenju druţine; v 

stanovanjski kulturi.  

 

Cankarjeva kratka proza razkriva zelo skromno prehrano revnih likov, tudi Cankarjeve 

številne druţine. Večino hrane je morala mati naprositi pri sosedih oziroma pri vrhniški 

gospodi. Tudi o pitju vina je Ivan Cankar pisal v svojih delih; tako v povezavi z revnimi kot 

tudi v povezavi z bogataši. Alkohol, tako vino kot ţganje, v njegovih delih povzroča 

negativne posledice pri literarnih likih. Vinjenost druţinskega očeta ima v Cankarjevi kratki 

prozi pogosto močno negativen vpliv na otroke.  
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V številnih Cankarjevih delih kratke proze se pojavljajo motivi kraje, pijančevanja, nasilja, 

uboja, samomora, izhodišče za ta dejanja pa je hrana, ki si je siromak ne more privoščiti, ali 

pijača, ki reveţa pelje v propad samega sebe. Ti motivi pogosto so povezani s temo 

izgubljene ali neizpolnjene ljubezni, izgubljenih ali neuresničenih ţivljenjskih sanj, vse to pa 

vsebuje Cankarjevo kritiko socialnih nasprotij v tedanji druţbi.  

 

Tudi romanja po romarskih poteh do boţjepotnih cerkva nam svoj način razkrivajo socialne 

okoliščine in občutja siromakov. Najznačilnejši zgled romanja v Cankarjevi literaturi je 

zagotovo romanje siromašne deklice Francke, ki naj bi predstavljala lik Cankarjeve matere, in 

njen tek za vozom v romanu Na klancu. Cankarjev opis romanja mladega revnega dekleta v 

romanu Na klancu velja za eno osrednjih uresničitev teme hrepenenja revnih ljudi po boljšem 

ţivljenju v slovenski literaturi sploh. 

 

Hrepenenje revnih otrok in njihova stiska sta upodobljena tudi v več besedilih Cankarjeve 

kratke proze z motivi praznikov. Karakterizacije in izpovedi likov revnih otrok so v teh 

pripovedih čustveno oblikovani in pogosto avtobiografsko zaznamovani. Največje cerkvene 

praznike (boţič, velika noč) in druge osebne praznike (god) so praznovali vsi, tako bogati kot 

revnejši sloji, vsak na svoj način in po svojih zmoţnostih. Cankar je v svo jih delih pozoren na 

te razlike, ki še posebej odmevajo v doţivljanju in čustvovanju otrok.  

 

Tudi v Cankarjevih opisih oblačenja revnih in bogatih se razkriva njegova kritika krivične 

druţbe; še posebej razločno se to odrazi v slikanju skromne obleke njegove matere, ko jo kot 

otrok zaradi tega nekoč celo zataji (Mater je zatajil, Njegova mati, Greh).  

 

Pisatelj v svojih delih pogosto omenja jetiko, bolezen, ki se je širila zlasti med revnimi 

delavci v Ottakringu. Najbolj pa je Cankarja prizadela smrt njegove matere, ki je umrla za 

tifusom; v številnih delih piše, da je bila revščina tista, ki jo je zapeljala v prezgodnji grob. 

Ivan Cankar je beračenje večkrat upodabljal v svojih delih. Prizadelo ga je, da je morala 

njegova mati pogosto beračiti in se poniţevati pred bogatimi ljudmi. Tudi Cankar sam je 

doţivel občutje osramočenosti, ko je na dan blagoslavljanja jedil šel k svojemu prijatelju 

prosit za hrano za svojo sestro (v črtici Bobi). V avtobiografskem ciklu Moje ţivljenje Cankar 

piše o tem, kako jim je pogorela hiša v velikem poţaru. Ko so izgubili hišo, se je za druţino 

začel pravi kriţev pot, romali so od enega stanovanja do drugega in vsak dan posebej so 

morali skrbeti za preţivetje. Največjo teţo ob vsem tem je nosila njegova mati.  
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Cankar je kljub dobremu uspehu v šoli v svojih delih šolo predstavljal kot sovraţnico 

siromakov. V ciklu Moje ţivljenje omenja zgodbe iz šolskih let, v katerih ne more prikriti 

občutljivosti zaradi druţinske revščine in poudarja slab odnos, ki so ga otroci revnih staršev 

deleţni tudi v šolskih klopeh. Cankarjeva mati Neţa je kljub temu, da ni imela šolske 

izobrazbe, svojega sina Ivana podpirala v vseh odločitvah, ki jih je sprejel v zvezi s šolanjem. 

Cankar je kljub revščini uspel kot pisatelj. 

 

Cankar je v svojih delih pozoren na stiske otrok brez staršev ter otrok, ki ţivijo samo z 

materjo ali samo z očetom, ter poudarja problematiko nezakonskih otrok in njihovih mater. 

Tudi Cankarjeva mati Neţa je ţe pred poroko s krojačem Joţefom imela nezakonsko hčer, za 

katero ni izdala imena očeta. V očeh trţanov na Vrhniki je to veljalo za veliko sramoto. 

Rodila je v hlevu in v pomoč ji ni bila mati, ampak tuja ţenska. Cankar v svojih delih kaţe, 

kako slab odnos so ljudje gojili do nezakonskih otrok in njihovih mater ter kakšne krivice so 

zaradi tega morali trpeti v ţivljenju. Cankar je le redko prikazal zgodbo srečne druţine z 

obema staršema in otroki. V svojih delih pogosto obravnava motive enostarševske druţine, 

opisuje pa tudi otroka pri rejencih oziroma otroka brez staršev v uboţni hiši. Pogosto 

obravnava motiv matere, ki sluţi ali prosjači, berači, medtem ko njen moţ popiva po krčmah.  

 

Lika ţene in matere sta v Cankarjevih delih večinoma predstavljena pozitivno. Na drugi 

strani je moški kot oče ali moţ pogosto predstavljen kot pijanec, ki je do druţine brezbriţen 

ter ne skrbi za ţeno in otroke. Zdi se, da se v črticah s tako tematiko Cankar spominja 

izkušnje iz domače druţine, v kateri je njegov oče ob propadu svojega krojaškega posla in ob 

preveliki zadolţitvi zapadel v alkohol in zapustil domače, mati pa je ostala sama. Vseeno je 

tudi ţena in mati lahko tista, ki se v obupu vdaja pijači, in nasprotno: oče je predstavljen kot 

lik, ki bi napravil vse za svojega otroka (Pavličkova krona).  

 

Če pogledamo na pisanje o revnih in bogatih s kronološkega vidika, lahko ugotovimo, da je 

najraznovrstnejše motive o tej snovi Cankar ustvaril v svoji dunajski dobi.  

 

V mladostni prozi je  ob liku matere pogosto razgrinjal revščino druţine, še bolj pa poudarja 

moč in nezlomljivost na zunaj krhke in telesno šibke matere, ko po odhodu svojega moţa 

prevzame vso skrb za številno druţino na svoje rame. Cankar je ţe v mladostni kratki prozi 

opisoval tudi teţave revnih delavcev, preprostih kmetov in umetnikov. Ţe v mladostni kratki 

prozi poudarja nasprotje med revnimi umetniki, ki jih druţba ne ceni dovolj in veljajo le za 
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nepotrebne ljudi v druţbi, in o tem, kako druţba ceni birokrate, uradnike in pisarje. Vzrok za 

to obravnavo te literarne snovi je Cankarjeva lastna ţivljenjska izkušnja trdega boja za 

vsakodnevno preţivetje kot poklicnega pisatelja. Ţe v mladostni kratki prozi Cankar pokaţe 

na nemoralnost predstavnikov višjega druţbenega sloja, ki na zunaj dajejo videz visoke 

moralnosti; na farizejsko dobroto samovšečnih, postavljaških dobrotnikov iz višjega 

druţbenega sloja, ki na videz pomagajo revnim, v resnici pa so sebični ljudje, ki jim ni mar za 

osebne in skupne probleme drugih.  

 

Zlasti ob prihodu na Dunaj se je Cankarjevo pisanje razvilo v smeri socialnokritične snovi. 

Socialna resničnost revnega dunajskega predmestja Ottakringa je v Cankarju obudila spomin 

na revščino njegove mladosti in na krivice, ki jih je doţivljala njegova revna druţina. Na 

Cankarjevo pisanje o revnih in bogatih je močno vplivala pisateljeva mati. Tudi tovrstni 

motivi sodijo v okvir Cankarjevih del z avtobiografskimi prvinami in so pomembni za 

razumevanje Cankarjevega pisanja o revnih in bogatih. Mati se je s svojo osebnostjo in 

ţivljenjskim nazorom vtkala v samo osnovo njegovega ustvarjanja. Njen preprosti, 

nezapleteni odnos do sveta in ţivljenja je občutil pisatelj in ga razgrinjal v svojih številnih 

delih. Cankarjeva umetnost dunajskega obdobja ni bila zazrta vase; namesto izgubljanja v 

pesimizmu je v njej prevladovalo uporništvo proti vsakršni krivici.  

 

Motivi revnih in bogatih so v njegovi kratki prozi s časom dobivali vse globlji pomen, teme 

so iz motivov ustvarile tudi simbole, nastalo je veliko črtic z izpovedno snovjo. Veliko 

Cankarjevih besedil s snovjo revnih in bogatih, zlasti v njegovi zadnji, ljubljanski ustvarjalni 

dobi, vsebuje avtobiografske prvine, še posebej različne osebnoizpovedne črtice o njegovi 

revni materi, pa tudi tiste, ki prinašajo opise ţivljenja v revnem predmestju Ottakringu, ali pa 

takšne, ki slikajo njegovo otroštvo v avtobiografskih ciklih ljubljanske dobe.  
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