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Nekaj besed o Ivanu Cankarju



Rodil se je Na klancu na Vrhniki kot osmi otrok obrtniško-proletarske družine.
Oče  je  služil  kruh  kot  krojač,  kjer  pa  se  ni  dolgo  obdržal  in  je  prekinil
proizvodnjo ob prihodu trgovine s konfekcijo v Vrhniko. Zapustil je družino in
odšel delat v Bosno. Mati je zelo težko preživljala družino, imela je srečo, da ji
je pri tem pomagala vrhniška gospoda. Leta 1882 se je Cankar vpisal v osnovno
šolo na  vrhniškem  hribu.  Z  odličnim  uspehom  se  je  leta  1888 s  pomočjo
vrhniških  veljakov  vpisal  na  ljubljansko  realko.  Stanovanje  je  dobil  pri
očetovem bratrancu Šimnu, a se je kasneje od njega zaradi pomanjkanja denarja
odselil in si poiskal cenejše stanovanje. Čeprav je zelo stradal, je kdaj pa kdaj
odšel med počitnicami v Pulj, kjer je imel sorodnike.

Po  maturi,  ki  jo je opravil  leta  1896, je odšel  na  Dunaj študirat  stavbarstvo.
Kmalu si je premislil in se prepisal na slavistiko. Ob tem je tudi izgubil podporo
kranjskega deželnega zbora, ki je znašala 20 goldinarjev. Leta 1897 se je preselil
v Pulj, ker mu je umrla mati. Čez čas se je vrnil na Dunaj, kjer je ostal do leta
1909.  Dve  leti  prej  (1907)  je  sicer  hotel  vstopiti  v  politiko  kot  kandidat
socialdemokratov na deželnih volitvah, a mu ni uspelo. Po odhodu z Dunaja je
živel v Sarajevu, kjer je živel pri bratu - duhovniku, kasneje pa se je dokončno
preselil v Ljubljano.

12.  maja 1913 je  imel v  ljubljanskem Mestnem domu znamenito predavanje
Slovenci  in  Jugoslovani,  po  katerem  je  bil  aretiran  zaradi  izjave,  ki  je
zagovarjala  jugoslovansko  politično  zvezo.  Naslednje  leto  je  bil  nato  znova
aretiran,  tokrat  na  Vrhniki,  zaradi  domnevnih  simpatij  do  Srbov.  Ne  da  bi
zadevo preiskali, so ga zaprli na  Ljubljanski grad, kjer je bil izpuščen šele  9.
oktobra. Medtem mu je v avgustu umrl oče. Leto kasneje je odšel k vojakom v
Judenburg na Zgornjem Štajerskem, kjer so ga že čez en mesec odpustili zaradi
bolezni.

Poleti  1918 je nekaj časa prebival na  Bledu, proti koncu oktobra pa se je pri
padcu po stopnicah hudo poškodoval. Kot kraj njegove smrti beležimo Cukrarno
v Ljubljani. Pokopali so ga na ljubljanskih Žalah v t.i. grobnici moderne, kjer so
pokopani tudi Josip Murn, Dragotin Kette in Oton Župančič.
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Ta črtica se mi je zdela malo mračna. Zgodba pripoveduje o materi 
samohranilki, ki preživlja pet otrok. Mati je odšla po kruh, da bi 
nasitila svoje otroke. Ni je bilo dolgo časa in to so ji otroci zamerili, 
saj so mislili, da jih je zapustila. Mati se je potem pozno ponoči vrnila 
s hlebcem kruha. Tega je zelo težko izprosila od peka, saj je bila brez 
denarja. Doma so jo čakali lačni otroci. V odlomku se pokaže tudi 
socialni vidik sprejemanja kruha. Imeti kruh  je pomenilo blagostanje. 
Najbogatejši so imeli beli kruh, revnejši črnega ali koruznega.

Skodelica kave

Črtica govori o Ivanu Cankarju, ki se je pred petnajstimi leti  prišel
domov za tri tedne. Prve noči ni mogel spati v izbi, zato se je preselil
pod streho. Postlal si je v senu in zaspal. Nekega dne je želel kave.
Slišal je korake po stopnicah in zagledal mati, ki drži skodelico kave v
roki.  Gledal jo je,  kako se smehlja kot otrok.  Vendar je  z zlobnim
glasom rekel: ''Pustite me na miru.'' Ni bila se na vrhu stopnic, videl jo
je samo do pasu. Ni se zganila , gledala je prestrašeno. Vzel je kavo in
jo popil. Zvečer ji je hotel povedati tisto ljubeznivo besedo, ampak je
nikoli ni.

Gospod stotnik

Hladno jesensko jutro je stala v dolgi ravni vrsti  kompanija mladih
mož. Vsi so bili še tako mladi, skoraj podobni otrokom. Stotnik je bil
hraber  za  eno glavo  večji  od  vseh.  Izbiral  je  samo najhrabrejše  in
najlepše može, ki so stali v vrsti. Zbral jih je, odšli so v meglo, videl
se je samo še stotnikov črni plašč.

                                  

Poanta:



Knjiga mi je bila zalo temačna hkrati pa tudi poučna saj sem spoznal,
da  je  bilo  nekoč življenje  zelo  težko  in  tudi  zelo  revno,  čeprav  je
večina  ljudi  je  bilo  v  Cankarjevem  času  neizobraženih  je  Cankar
napisal veliko črtic.

                                   
                                      Oznaka:

Ivan Cankar: V knjigi je prikazan, kot obubožan in ubog otrok, ker je 
že v svojem otroštvu bil prisiljen k delu. Starejši ko je, bolj se začne 
osamosvajati in pričenja živeti svoje življenje.

Cankarjeva mati: Zaradi izredne ljubezni do nje, je Cankar svojo mati 
postavil v središče te zgodbe, vendar je v knjigi prikazana kot suženj 
otrok, saj je Cankar v zgodbi izrazil materino požrtvovalnost.

Cankarjevi bratje in sestre: nastopijo v črtici Sveto obhajilo in so 
prikazani podobno kot Cankar. Najstarejša Cankarjeva sestra najbolj 
skrbi za ostale, medtem ko njihova mati išče kruh.

Jože: je eden od Cankarjevih bratov, ki je glavna oseba v črtici Mater 
je zatajil. Prikazan je kot občutljiv otrok, ki se sramuje mame, saj se je
v črtici pred svojo materjo skril, ker je bila revno oblečena.

Kraj in čas dogajanja:

Črtice se dogajajo na dveh krajih, Vrhniki, v kateri je Cankar preživel 
svoje otroštvo) in Ljubljani, kamor se Cankar preseli po končanem 
študiju. Čas dogajanja sega od druge polovice 19. stol. do prve 
polovice 20. stol.

                                    


