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O avtorju
IVAN CANKAR

 Rodil  se je 10. maja 1876 v kmečko družino na Vrhniki
 1882 je začel hoditi v osnovno šolo na Vrhniki
 1896 je odšel na Dunaj študirati tehniko
 1907 je kandidiral za župana, vendar ni bil izvoljen
 1913  imel predavanje  obsojen na 7 dni zapora  
 Umrl je 11. 12. 1918 v Cukrarni
 pokopan na Žalah v »skupni grobnici moderne«.



SLIKA: “Cankarjeva kocka”

 »Cankarjeva kocka«, spominsko obeležje 
pred Cankarjevim domom v Ljubljani

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cankarjev_dom


DELA
 Poezija
  ~ Erotika (1899, 2. izdaja 1902)

 Proza
   ~ Tujci (roman) (1901) 
   ~ Na klancu (roman) (1902) 
   ~ Hiša Marije Pomočnice (roman) (1904) 
   ~ Potepuh Marko in kralj Matjaž (povest) (1905) 
   ~ Martin Kačur (roman) (1906) 
   ~ Sosed Luka (novela) (1909) 

 Dramatika
   ~ Hlapci (drama) (1910) 
   ~ Lepa Vida (drama) (1912) 

 Esejistika
   ~ Krpanova kobila (esej) (1907) 
   ~ Bela krizantema (esej) (1910) 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Erotika_(Cankar)&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1899
http://sl.wikipedia.org/wiki/1902
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tujci&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1901
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_klancu&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1902
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hi%C5%A1a_Marije_Pomo%C4%8Dnice
http://sl.wikipedia.org/wiki/1904
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Potepuh_Marko_in_kralj_Matja%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1905
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Ka%C4%8Dur&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1906
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosed_Luka&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1909
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hlapci
http://sl.wikipedia.org/wiki/1910
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lepa_Vida
http://sl.wikipedia.org/wiki/1912
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krpanova_kobila&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1907
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bela_krizantema&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1910


KOSTANJ POSEBNE SORTE

 Izšla je v zbirki PODOBE IZ SANJ(1917)

   Sestavljajo jo 31 zbirk črtic
 Uvod
 29. črtic
 Epilog (konec)

 Je ČRTICA
 lirična
 refleksivna
 impresionistična
 simbolistična



OBNOVA

V samotni naravi daleč od ljudi je živel kostanj. Vsi ljudje so ga hodili gledat, 
saj je bil drugačen od vseh drugih kostanjev.  Vsak njegov list je bil 
znamenje moči, dobrote in vere. 

Nekoč se je enooki babnici Marjeti sanjalo, da leze sem ter tja po kostanju 
zlat hrošč. Kmalu je bilo toliko hroščev, da je primanjkovalo listov, zato se 
je en hrošč spotaknil in padel naravnost v njeno naročje in ji lezil vse do 
nosu. Marjeta je kihnila in zlatega hrošča ni bilo nikjer več. Nato se je 
vzdramila in in premislila svoje sanje.

Malo pred polnočjo se je Marjeta napotila z rovico in motiko na pokopališče. 
Kopala je vse do ranega jutra. Ko jo je dohitel sončni vzhod, je Marjeta 
zavpila na ves glas ter zbežala  vse do vasi, na pokopališču pa  pustila 
orodje.

Vaščanom je razložila kaj je videla in vsi so šli pogledat kar je rekla.
Okrog kostanja je bila razkopana in razorana zemlja, kopičile pa so se 

človeške lobanje. Stali so bledi in bili so čisto tiho. Ko so šli nazaj proti vai 
se je oglasil mož in rekel: “zdaj se je izkazalo, odkod ta moč, ta ljubezen 
in mladost” – oj prijatelji, ljubi moji, to nam bodo še cveteli kostanji!



ZGRADBA
 Je črtica  kratka pripoved
 Zvrst: pripovedna proza
 Simbolika:
 - kostanj je znamenje oz. simbol življenjske moči.
 - Marjetin popačen obraz: simbol strašne resnice kakršno prinese vojna.
 - zlati hrošči: simbol bogastva
 - pokopališče: simbol morije ki jo je prinesla prva svetovna vojna.
 - Zlati hrošči, ki se kot cekini sončijo na kostanjevih listih: simbolizirajo 

bogastvo. Znamenje le tega je zlato, po tem pa tudi njegova barva.
 - Grozljiva podoba, ki se skriva pod kostanjem: To neskončno pokopališče je 

simbol morije*, ki jo je prinesla prva svetovna vojna
 Simbolna je celotna pripoved saj se kaže kot sanjska podoba, za katero se 

skriva resničnost.
 Sporočili:
- ''Zdaj se je izkazalo od kod ta moč, ta ljubezen in ta mladost''!:
Pove nam, da iz smrti raste življenje oziroma, da je smrt pogoj za življenje.
- ''Oj, prijatelj, ljubi moj, to nam bodo še cveteli kostanji'':
To je napoved za množične smrti, ki jo prinaša vojna. Po vsem umiranju bo 

zmagalo življenje.
 Glavni “junak” je poosebljen kostanj, ki je prikazan tako kot ga doživlja pripovedovalec



IDEJA

  IDEJA:

   zaupaj v življensko moč in vse tiste vrednote,ki jih 
simbolizira cankarjev kostanj.to pa so 

dobrota,ljubezen vztrajanje.
 -ideja:iz smrti raste življenje.,smrt je pogoj za 

življenje.,idejo lahko razumemo tudi kot napoved,da še 
bolj množično smrti ki jo prinaša vojna,ali pa kot 
obljubo,da bo po vsem umiranju zmagalo življenje.torej 
je ideja črtice zaupaj v življensko moč in vse tiste 
vrednote,ki jih simbolizira cankarjev kostanj.to pa so 
dobrota,ljubezen vztrajanje.



MOJE MNENJE

 Takoj ko sem jo začela brati, mi je postala zanimiva. Ko 
sem prebrala celotno črtico sem prišla do sklepa, da 
tudi danes veliko ljudi išče nekaj za v oporo, nekaj na 
kar bi bili lahko ponosni nekaj iz česar bi črpali moč in 
iskali uteho. Velikokrat so to naši bližnji kar pa vedno ni 
najbolje saj nas lahko razočarajo. Ali pa vera, včasih 
ljudje v veri iščejo preveliko oporo in postanejo kot da 
bi bili malo »verskoblazni«. Zdi se mi pa da bi vsak 
moral imeti nekakšen steber na katerega se lahko 
nasloni ob vsakem trenutku in ob vsakršni težavi. Saj 
to je res pomembno, da kar koli se pripeti veš, da je 
tam nekaj kar je le zate, kar ti bo vedno nudilo oporo 
ne glede na nič.



VIRI

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar
 http://baza.svarog.org/slovenscina/canka

r_podobe.php
 http://z.delo.si/produkcija/dom_branje/?i=

knjiga&knjiga=12
 http://www.dijaski.net/?stran=slo&sub=db

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar
http://baza.svarog.org/slovenscina/cankar_podobe.php
http://baza.svarog.org/slovenscina/cankar_podobe.php
http://z.delo.si/produkcija/dom_branje/?i=knjiga&knjiga=12
http://z.delo.si/produkcija/dom_branje/?i=knjiga&knjiga=12
http://www.dijaski.net/?stran=slo&sub=db
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