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»J-{layci!Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapeevaniet
Gospodar se menja, bičya ostane in bo ostat na vekomaj, zato ker je hrbet

skrivtjen, biča vajen in že(jan!« (J-{{ayci)

»Da.ne mislim. čisto nič,
kako sem svojoyrvo kri yrefir:,

kako sem stopii yreefnje s čistim srcem,
yokaza{jim, umetnik, svoje srce -
in ti soy(juvafi nanj! - O domovina,
ti si kakor viasuqa: kefor te (jubi,

ga zasmehuješ!«
(Pofiuišanie v efofini šentf{orianski)

::r:r ~_

»Zazdeio se ji je, da ne doide nikoii voza in nikofi židane rute in da bo
zmerom vse tako yusto in žaiostno. Če bi tekla do konca sveta in do konca
živ(jenja, bi ne dohitela. voza ne zidane rute, ne masleneqa. kruha. ... vse

veselje yreef njo in ona zadaj z okrvavelimi noqami.« (Na klancu)

»Yefikokrat v svojem življenju. sem storil' krivico eioveku, ki sem ga (jubi[
Taka krivica je kakor grefi zoyer svetega duha: ne na tem ne na onem svetu

ni odpuščena. Ne izbris(jiva je, nepozabljiva. Časifiyočiva cfofga{eta, kakor efa
je bi{a uqasniia v srcu, izgubila se, utopila. v nemirnem živ(jenju. Nenadoma,

sredi veseie ure, aii yonoči, ko seprestrašen. v zdramiš iz fiuefih sanj, pade v
dušo težak spomin; zaboti in zapese s totiko siio, kakor efaje bi{grefi šefe v

tistem trenutku storjen.« (Skocfeficakave)

»In. še mi raziozite, kako da ravnam zdaj s svojim delom; kam bi z njim: v
zem(jo je zakopano, yač za klaftro gfoboko - kako naj ga izkopijem? Kako naj



wa

Naj ti bodo navedeni citati iz del~lv~J~~cjia~n·k"a!!!rJ·n·a"vdihin izhodišče za razmišljanje o

tem velikanu slovenske kulture in nj vi liter ni zapuščini. V letu 2018 namreč
obeležujemo 100. obletnico Cankarjeve s . zat limo prisluhniti tvojim mislim o
človeku, ki je s svojimi literarnimi umetni i držal ogledalo slovenski družbi in
hrepenenje pojmoval kot človekovo osnovno gonilno silo.

ga povezem v euro, na ramo zadenem? :Mojin štirideset {et - kako naj jin
spravim; kako zauživam. na zapeeku? '« (J{{ayee Jernej in njegovayravicaJ

Slovenski bralec ob Cankarju pač ne more ostati ravnodušen - ali ga obožuje ali
(načelno?) zavrača. Kakor koli že, velika kakovost njegovega dela ostaja nesporno
dejstvo. Pomisli! Ali Cankar drži ogledalo tudi sodobni slovenski družbi? So njegovi
romani, dramska dela, povesti, črtice ... še vedno aktualni in zato večni? Ali nam
lahko pomagajo (po)iskati odgovore na zapletena družbena, politična, socialna in
temeljna bivanjska vprašanja? Nas navdihujejo ali so le spomenik svoje dobe?

ln ti? Kako ti doživljaš, razumeš in vrednotiš Cankarjevo literaturo? Kako presojaš
mesto, ki ga Cankar zaseda v slovenskem kulturnem prostoru in zgodovini? Z
veseljem bereš njegova dela ali se ob tem počutiš kot Francka, ki teče za vozom?

Zapiši svoje misli o Ivanu Cankarju v pismu, naslovljenem nanj. Razmišljanje
podkrepi s predstavitvijo vsaj enega Cankarjevega dela, ki ga dobro poznaš. Pismo
oddaj svoji profesorici slovenščine, prinesi v kabinet slovenščine ali pošlji na e-naslov
lara.stele@gjp.si najkasneje do srede, 10. 1. 2018.

Komisija, ki jo sestavljajo Lara Stele Šalamon in Nataša Šipek, profesorici
slovenščine, ter Urša Kastelic Vukadinovic, profesorica španščine in slovenščine ter
šolska knjižničarka, bo izbrala najboljša pisma, ki bodo nagrajena. Prispevki bodo
objavljeni tudi v šolskem Literarnem zborniku, nekateri pa vključeni v program šolske
prireditve pred slovenskim kulturnim praznikom.
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Ravnatelj:
Anton Grosek

Tvoje pismo že nestrpno pričakuj
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