
Ivan Cankar in Vrhnika 
Nekaj utrinkov ob praznovanju petdesete obletnice Cankarjeve knjižnice  

 
 
 

Ivan Cankar. Ime, ki ga Slovenci dobro poznamo. Vrhničani 
in okoliški prebivalci še nekoliko bolje. Vsak dan se 
srečujemo z istimi stavbami in kraji, kamor je zahajal tudi 
naš največji pisatelj. O njem vemo takorekoč vse. Njegovo 
Skodelico kave smo poslušali v osnovni, romane prebirali v 
srednji šoli, mnogi pa smo v njem odkrili mojstra pisane 
besede. Pa vendar ne bo odveč, če tudi na teh straneh še 
enkrat na kratko povzamemo njegovo življenjsko pot in 
nekaj besed namenimo njegovi bogati književni zapuščini. 
Morda boste prav ob branju naslednjih vrstic spet začutili 
željo, da si preberete katero od Cankarjevih del. 

 

 
 
 

 
 

Življenjska pot 
 
Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, v hiši na Klancu, kot osmi otrok propadajoče obrtniško-
proletarske družine. Oče je bil tržaški krojač, ki pa je svojo obrt opustil,  ko so na Vrhniki 
odprli trgovino s konfekcijo, zato je zapustil družino in odšel kot sezonski delavec v Bosno. 
Mati je težko preživljala zelo veliko družino, vendar pa je bil mladi Ivan zelo nadarjen, zato 
mu je pomagala vrhniška gospoda.   
Leta 1882 je začel hoditi v osnovno šolo na vrhniškem hribu. Končal jo je leta 1888 z 
odličnim uspehom ter se jeseni s pomočjo vrhniških veljakov vpisal na ljubljansko realko. 
Stanoval je pri očetovem bratrancu Šimnu, vendar se je kasneje selil, saj je potreboval cenejše 
stanovanje. Ves čas ga je spremljalo pomanjkanje in stradanje.  
Leta 1896 je po maturi odšel na Dunaj študirat tehniko, saj je dobro risal, a se je kmalu 
prepisal na slavistiko in s tem izgubil denarno podporo kranjskega deželnega zbora. Jeseni 
1897 mu je umrla mati, zato je nekaj časa živel pri sorodnikih v Pulju. Kasneje se je vrnil na 
Dunaj in tam ostal vse do leta 1909. Vmes je 1907 kandidiral na deželnih volitvah na 
socialdemokratski listi, vendar ni bil izvoljen. Nato je nekaj časa živel pri bratu - duhovniku v 
Sarajevu ter se kasneje dokončno vrnil v Ljubljano, kjer je živel v gostilni na Rožniku. 12. 
maja 1913 je imel v ljubljanskem Mestnem domu znamenito predavanje Slovenci in 
Jugoslovani. Sodišče ga je zaradi izjave v prid jugoslovanski politični zvezi obsodilo na teden 
dni zapora in na povračilo stroškov. Avgusta 1914 je bil aretiran, ker naj bi izražal simpatije 
do Srbov. Brez preiskave so ga zaprli na ljubljanskem gradu in ga izpustili šele 9. oktobra.  
1915 so ga poklicali k vojakom, moral je v Judenburg na avstrijskem Štajerskem. Zaradi 
bolezni je bil že čez približno mesec dni odpuščen. Leta 1917 pa je zapustil Rožnik in se 
preselil v Ljubljano. Poleti 1918 je nekaj časa prebival na Bledu, proti koncu oktobra pa je 
padel po stopnicah in se hudo poškodoval. Umrl je 11. decembra v Cukrarni. Pokopan je na 
ljubljanskih Žalah; skupaj z Murnom, Kettejem in Župančičem, v tako imenovani »skupni 
grobnici moderne«.  



Rojstni kraj v Cankarjevih delih 
 
Ko je obiskoval ljubljansko realko, je pogosto hodil domov na Vrhniko, kjer je preživljal tudi 
počitnice, kadar ni šel k sorodnikom v Pulj. Bila so obdobja, ko obiski doma niso bili preveč 
pogosti ali jih sploh ni bilo, toda kraj je bil usidran v pisateljevi zavesti in podzavesti, zato ni 
čudno, če je spominjanje nanj neprestano vpletal v svoje pisanje. Vedno znova se je v 
pripovedih vračal na Vrhniko. Opisoval je svoja vesela in žalostna doživetja  in likom v svojih 
delih je velikokrat ustvaril življenje, v katerem so odsevale njegove lastne izkušnje.  
 
V Cankarjevih delih je kar nekaj predelov in krajevnih točk, ki jih je razmeroma pogosto 
omenjal ali se jih vsaj bežno dotikal, spominjal, poudarjal ali se nanje skliceval. Po raziskavah 
Franceta Dobrovoljca, dobrega poznavalca Cankarjevega ustvarjanja, je cerkev sv. Lenarta 
pod Klancem v svojem opusu omenjal najmanj osemnajstkrat, Sv. Trojico najmanj 
osemindvajsetkrat, farno cerkev sv. Pavla pa najmanj sedemindvajsetkrat. Klanec je v romanu 
Na klancu (1902) dobil tudi simbolične razsežnosti in postal pojem za socialno bedo. Postal je 
podoba kraja, ki jo je ob spominu na resničnost zarisala Cankarjeva domišljija, polna bolečine 
zaradi družbene krivičnosti.   
 
 
Stara cesta, cerkev sv. Lenarta v ozadju. 

V romanu Na klancu se tako vse dogaja v kraju, ki 
spominja na Vrhniko ali njeno bližnjo in daljno okolico. 
Francka je šla služit v Leševje, slikovit opis njenega 
sprehoda po okolici pa bi bil lahko kombinacija pogleda 
na Močilnik in na sotesko Pekel (pri Borovnici), na 
začetku romana roma na Goro, tj. Žalostno goro pri 
Preserju. Pogled na Goro je ožarjen s Franckinim 
hrepenenjem in od tam je lep razgled po barju, ki se 
končuje v borovniškem in vrhniškem kotu. Barje z 
ravnino, travniki in močvirjem si je Cankar dodobra 
vtisnil v spomin in njegovo podobo večkrat uporabil. 
Vrhniške razmere odseva tudi kratka pripoved Slavnostni 
govornik; črtica Oče in sin se zagotovo dogaja na Vrhniki, 
enako velja za kratko povest Dve družini in za kratke 
pripovedi Domov, Domá, Lavrin, Gospod Ognjišček in 
gospod Mravljinček, Njegova mati, Gomila, Sreča, Ob 

smrtni postelji, Nj. visokost v Beli vasi itd. Belo vas je opisal z nekaj ironije in jo predstavil 
kot upravno središče s trško uradniško gospodo, ki jo dobro poznamo iz poznejših 
Cankarjevih del. Prepešačeno razdaljo od Vrhnike do Ljubljane in obratno je Cankar večkrat 
popisal; tega se je spominjal tudi v poznih letih. Najzgovornejši so sestavki Mladost, Moje 
življenje, Večerne sence, Ottakring in Hoja v šolo. 
V Cankarjevih pripovedi najdemo še mnoge druge opise, v katerih so bolj ali manj 
razpoznavni posamezni predeli Vrhnike in njene okolice. Srečamo se z Močilnikom (Smrt in 
pogreb Jakoba Nesreče, Brlinčkov Miha in Tičkov Grega), s Starim mlinom nad Vrhniko 
(Nina), lazom pod Sv. Trojico (Naš laz), tudi Sestanek na Rušah je lociran nekje v vrhniški 
okolici (omenjena je Strmica), nadalje z "enajsto šolo pod mostom" čez Ljubljanico (Moje 
življenje), s cesto z Vrhnike v Logatec (Novo življenje), z gostilno "Na stari šrangi" na 
Drenovem griču (Sosed Luka), s Tičnico za Sv. Trojico (Tičnica). Tudi Globel v romanu Križ 
na gori (1904) je zagotovo posneta po kakšnem kraju blizu Vrhnike. V vrsti pripovedi zaživi 



vrhniška okolica s svojimi lazi, njivami, globačami, kolovozi, samotnimi kmetijami (npr. 
Moje življenje, O prešcah, Jure, Za križem, Grešnik Lenart).  
Roman Martin Kačur (1906) s tremi Kačurjevimi življenjskimi postajami (Zapolje, Blatni dol, 
Laze) prav tako odseva Cankarjevo poznavanje in doživljanje okolja, ki mu je bilo znano iz 
zgodnjih let ter iz poznejšega bivanja in obiskovanja. Iz popisovanja npr. Blatne vasi sicer ni 
prepoznati obrisov resničnega kraja, ni pa dvoma, da se je Cankarjeva domišljija napajala pri 
vrhniških in okoliških značilnostih tudi takrat, ko je snovala najrazličnejše podrobnosti 
šentflorjanske doline (V mesečini, Zgodbe iz doline šentflorjanske, 1908, farsa Pohujšanje v 
dolini šentflorjanski, 1908, Pravična kazen božja).    Cankarjev slog pa med literarnimi 
teoretiki še danes velja za enega največjih dosežkov slovenskega pripovedništva in njegov stil 
pisanja so poimenovali kar »cankarjanski slog.« 

»O Vrhnika, blagoslovljeni kraj!« kadar kaže mrak v tvoje tiho naročje, se zganejo lepe in 
skrivnostne sanje v Močilniku. Za velikim oltarjem v cerkvi svete Trojice zabuči pokopano jezero; 
kdor leže na mrzli kamen, pod tisto strahotno lobanjo za oltarjem, sliši zamolklo pesem skritega 
jezera. In ko vstane, ko ugleda to čudežno vrhniško dolino in to belo nebo nad njo, se zamisli v 
čudno tihotne zgodbe, ki jih uho ne slišalo in oko ne videlo. Bela megla se vzdiga iz Močilnika, 
vijoč se, trepetajoč hrepeni proti nebo, v veličastnem kelihu prinaša zvezdam nezaslišane 
skrivnosti…« 

Aleš iz Razora (1907) 
 



Cankarjeva obeležja na Vrhniki 
 
Ob sprehodu čez Vrhniko lahko na nekaterih stavbah opazimo plošče z besedili, ki odkrivajo 
delčke Cankarjevega življenja. Najdemo jih kar na enajstih mestih, in sicer:  
 
 
Na klancu 1 

Na tem mestu je nekoč stala lesena hišica, s slamo krita in 
prislonjena na živo skalo v bregu. 1834 jo je kupil Jakob 
Cankar – pisateljev ded. V njej se je 1876 Jožetu in Neži rodil 
Ivan Cankar. Ko je bil star tri leta, je hiša pogorela. Cankarjevi 
je zaradi revščine niso mogli obnoviti, zato so od takrat 
gostovali po opuščenih hlevih in manj primernih stanovanjih. 
Pogorišče je kupila Marija Polanšek in na njegovih temeljih 
dala postaviti večjo zidano hišo s »črno kuhinjo«, ki je bila na 
zunaj približno enakega videza kot danes.  

"Mihovi so se preselili na klanec, tja, kjer so gledale umazane 
koče z mrkim in zavidnim pogledom dol na bela poslopja. Na 
klancu jih je stanovalo mnogo, ki so živeli prej doli v tistih lepih 
hišah; skrili so se in so se borili v temi za življenje. Strašen boj je 

bil - lica so plahnela, oči so se vdirale, gledale so iz globokih jam nezaupno in pričakovale so 
strahoma, ko se je bližalo poslednje zlo, goli, ostudni, neusmiljeni glad. Velika družina je bila, v 
tesno ogrado jih je nagnala ista skrb, nič ni bilo skritega med njimi. Življenje je bilo enako, tudi 
obrazi so bili podobni in, kar so govorili, je bilo zmerom isto - ena sama strašna skrb v tisočerih 
besedah ... Propali obrtniki, kmetje, ki so jim prodali kočo in zemljo, pijanci, ki niso bili za 
nikakršno delo in so sami čakali, da poginejo kakor živina, v jarku, za plotom - vsi so se skrili 
na klanec, v nizke koče z nizkimi okni in slamnatimi strehami. Klanec se je vil po kameniti 
grapi; na obeh straneh se je dvigalo nevisoko pusto hribovje, poraščeno samo z neplodnim 
grmičevjem in posuto z belim kamenjem, tako da je bilo podobno od daleč velikanskemu 
pokopališču." 

Na klancu (1902) 
 
 
Cankarjev trg 2 – Hotel Mantova - nekdanja gostilna Mantova 

Ko je Cankarjevim leta 1879 pogorela hiša, so 
našli borno zatočišče v opuščenem hlevu, ki je 
stal na južnem delu dvorišča stare gostilne 
Mantova. Od tod je mali Ivan opazoval »milo 
vabeče mesarjeve klade« in hodil plezat po 
njih.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Pot k Trojici 2, Mali klanec – »Pri Brenčiču

mrt 
Moje življenje. 

 

Cankarjev trg 1 – »pri Malavašiču« 

 pod mostom«; jeseni 1882 pa je 

ejo svetla bogastva. Ozre se na 
siromašno zibel v kotu in oko mu je motno, senca gre preko srca.« 

Moje življenje (1920) 

 

« 

V tej hiši so Cankarjevi stanovali v letih 1884-
1885. Vhod vanjo je bil na levi strani. Tu je 
umrl 84-letni Ivanov ded Jakob, njegovo s
pa je pisatelj popisal v delu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sredi zime v januarju 1880 so se Cankarjevi 
preselili v Jelovškovo hišo, ki je stala ob cesti 
pri sodišču, danes je ni več. Že naslednje leto 
se je družina selila v Kotnikov hlev, ki je 
pozneje postal skladišče Malavašičeve 
trgovine. Tu so stanovali do leta 1884. Od tod 
je mladi Ivan šel na prvo pot učenosti – v 
»enajsto šolo
začel hoditi tudi v ljudsko šolo. 

 »Mnogokaj sem študiral v svojem življenju, ali 
tako bogate in koristne učenosti, kakor jo daje 
svojim učencem enajsta šola pod mostom, nisem 

zadobil nikjer in nikoli. Kakšna čuda prečudna hrani ta goli, posušeni prod! Očem, ki jih iščejo, 
srcem, ki verujejo vanje, se kažejo čud ob vsakem pogledu, ob vsakem koraku. Polomljen star 
vijak, obroč kolesa, preluknjan ponev, počeni lonci, vilice s poldrugim klinom, pipec brez ročnika 
– sam Bog nebeški vedi, odkod se je bilo vse to nabralo v Ljubljanico! Ali vsaka stvar posebej je 
bila čudo prečudno in je imela svoj važen pomen. Šimičevemu Lojzetu se je celo posrečilo, da je 
našel denarnico, res ni bilo nič v njej, denarnica je pa vendarle bila. Čudes največje pa so bili 
kapeljni, ki so se skrivali pod mokrim kamenjem kraj zadnjih rahlo pljuskajočih valčkov vode. 
Lovili smo jih z vilicami, žeblji ali pa z golo roko ter jih pekli na žerjavici, kar tam v šoli, ki je 
bila skrita neumnim očem. Zgodilo se je časih, da je bila glava osmojena, repek pa še moker; toda 
bili so dobri in sočni, kakor na sosedovem vrtu pobrana jabolka. Enajsta šola, Bog s teboj! Milo 
se mi stori, kadar se spomnim nate, zibel življenja in spoznanja. Ko človek shodi, se mu odpirajo 
korak za korakom prostrani svetovi, se mu razkrivajo, ga obsiplj

 



Stara cesta 11 – »Pri Tirolcu« 

V pritličju na desni strani te hiše je bilo stanovanje 
Cankarjevih od leta 1886 do 1890. Od tod je Ivan leta 1888 
odšel na ljubljansko realko. 

"Šel sem peš do mesta. Lepo in toplo jesensko jutro je bilo. 
Dišalo je blago od pokošenih senožeti; jablane ob cesti so bile 
polne rdečega sadja; par tenkih belih oblačkov se je počasi 
izprehajalo po čistem sinjem nebu, od juga proti severu, kakor 
da bi me spremljali za kratek čas. Ne spominjam se, da bi bil 
hodil kdaj z materjo ob takem jutru.  
V spominu sem se razgovarjal z njo. Tam sva stala takrat, ko 
je dala mojemu potrtemu srcu na pot božji in svoj blagoslov. 
Tam sva se poslovila nekoč, ko je deževalo in sva gazila blato, 
da sva bila obadva oškropljena do kolen; pa nisva čutila dežja 

in ne videla blata, ker nama je bilo srce pretežko in oko od solz zamegleno. Tam pod tistim 
mladim hrastom sva nekoč počivala, ker sva bila trudna od soparne vročine in od žalostnih misli. 
Tam sva se poslovila takrat, ko sem bil prvi dan v mestu in je moje veliko, veselo upanje tako 
nenadoma usehnilo v strahu pred črno prihodnostjo." 

Hoja v šolo  
 
 
Stara cesta 13 – »Lenarčičeva hiša« 

V tej hiši je bivala Cankarjeva babica Marija 
Pivkova. Po očetovem odhodu v Srem se je 
družina preselila k njej in tu ostala do leta 1894. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voljčeva cesta 17 – »Pri Mikšu« 

Sem so se Cankarjevi vselili leta 1894 in ostali tu 
do začetka leta 1896. Poleti 1894 je prijatelja 
Ivana obiskal Dragotin Kette, ki je peš potoval v 
Ilirsko Bistrico k sorodnikom. 
 
 
 
 
 



Voljčeva cesta 25 – »Pri Andrejazu« 

Od začetka leta 1896 je tu v eni sobi živela 
Cankarjeva družina, kuhinja je bila skupna za vse 
stanovalce. V črtici Sreča pravi Cankar, da je bilo 
to stanovanje »zadnja postaja do občinske 
ubožnice in vsak se ga je branil.« 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vas 8, »Pri Tičku« - Ob potoku 5  

Proti koncu leta 1896 se je Cankarjeva družina 
preselila v zadnje skupno stanovanje »k Tičku«. 
Tu sta v dveh dneh (22. in 23. septembra 1897) 
umrli Cankarjeva babica in mati. V tej hiši je 
Cankar doživel Skodelico kave.  

»Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne vem, kako 
mi je prišlo na misel; zaželel sem si je. Morda le 
zategadelj, ker sem vedel, da niti kruha ni doma, 
kaj šele kave. Človek je v sami razmišljenosti 
hudoben in neusmiljen. Mati me je pogledala z 
velikim, plahim pogledom in ni odgovorila. Pust in 

zlovoljen, brez besede in pozdrava sem se vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan 
in Breda in kako sta bila obadva plemenita, srečna in vesela. 
»Roko v roki, obadva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v rosi umita ...« 
Začul sem tihe korake na stopnicah. Prišla je mati; stopala je počasi in varno, v roki je nesla 
skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem trenutku. Skozi 
vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost materi v oči; večje so bile in čistejše, 
vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor 
otroku, ki prinaša vesel dar. 
Jaz pa sem se ozrl in sem rekel z zlobnim glasom: 
»Pustite me na miru! ... Ne maram zdaj!«  

(Skodelica kave) 
 
 



Očetova trgovina, Stara cesta 55 

V tej, danes močno predelani stavbi, je imel 
Cankarjev oče v letih 1877-1878 trgovino z 
manufakturo. Pri tem je doživel popoln 
gospodarski polom, ki je bil v veliki meri 
vzrok za poznejšo revščino Cankarjeve 
družine, od katere si ni več opomogla. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cankarjev laz 

 »Tudi mi smo imeli svoj laz. Naš laz je bil naš 
laz – naše polje, naš svet, naše najmilejše 
bogastvo!« To je zapisal Cankar v črtici Naš 
laz, kjer obuja spomine na mater in zadnjo ped 
zemlje, ki jo je imela družina v lasti do leta 
1886. Laz leži 300 m severozahodno od cerkve 
sv. Trojica na Košacih – poleg vojašnice. Ob 
poti stoji hrastova klop z napisom: Cankarjev 
laz, 1886. 
 
 
 
 

 
 
Najlepše obeležje Vrhniki pa je Cankar zapustil v Alešu iz Razora, kjer svoj rojstni kraj 
opisuje takole:  
"Vrhnika, prečuden kraj! V mehkem domotožju mi zakoprni srce ob misli nate. Kdo te je videl 
z bdečimi očmi, kdo te je spoznal? Šli so mimo, videli so bele ceste, bele hiše, in so šli dalje. Jaz pa 
sem ti pogledal v obraz kakor ljubljenemu dekletu in zdaj je moje srce bolno po tebi ... 
Kraj ravni pod gozdom, pod temnim, mogočnim Raskovcem sedi jata golobov; bele peroti se 
leskečejo v soncu. Tam je Vrhnika. Čez bore, čez hoje, od tihega Krasa, od morja šumi burja, 
plane v ravan, postane, vztrepeče, osupla in utolažena ob toliki lepoti. Bela kakor nevesta se sveti 
na holmu sveta Trojica, razgleduje se po sončni ravni, po tihem, sanjajočem močvirju, do Žalostne 
gore in do Krima. Zamolkla pesem, kakor vzdih iz globoke zemlje, od visokega neba, pretrese 
jasno tišino; na Žalostni gori je zapel veliki zvon, ki kraljuje od Krima do Ljubljanskega vrha. 
Pod pesmijo, nad ravnijo trepetajočo, se lesketajo vasi, ugašajo in se vžigajo v čisti beloti: blešči se 
jim pod mladim soncem; kakor ob prostranem jezeru leže, bele, tihe; a iz jezera, v tišini 
sanjajočega, se vzdigajo samotni otoki, nizke, s slamo krite kolibe, gruče brez in vrb in visokih 
jagnedi."  

Aleš iz Razora (1907) 
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