
Knjižnica Laško 
 

vas ob praznovanju Cankarjevega leta  
 

vabi na  
 

 predavanje o 
 

 

Ivanu Cankarju 
in njegovih  

literarnih delih  
 

 

 
 

 

 

predaval bo 
 

ddr. Igor Grdina 
 

 
v petek, 20. aprila 2018, ob 19. uri 

v Knjižnici Laško 

 



Ddr. Igor Grdina, doma iz Šentjurja, doktor slovenistike in zgodovine, je znanstveni svetnik 

na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, sodeluje z Inštitutom za civilizacijo in 

kulturo ter kot redni profesor predava na Univerzi v Novi Gorici. 
 

Raziskuje predvsem zgodovino starejše slo-venske književnosti, kulturno zgodovino in 

politično zgodovino 19. st. Je avtor številnih monografij, objavil je nad 700 razprav, člankov 

in ocen ter kot predavatelj gostoval na uglednih evropskih univerzah. V naši knjižnici smo 

mu prisluhnili že večkrat. 
 

Letos mineva 100 let od smrti Ivana Cankarja, zato je ministrstvo za kulturo to leto razglasilo za Cankarjevo 

leto. Obeležile ga bodo številne ustanove in kulturni ustvarjalci – s ponovnimi izdajami Cankarjevih knjig, 

razstavami, predavanji, gledališkimi uprizoritvami, recitali ipd. 
 

S predavanjem ddr. Grdine se v Cankarjevo leto vključujemo tudi v Knjižnici Laško, hkrati pa obeležujemo 

slovenske dneve knjige, ki potekajo v tem tednu. 
 

Ivan Cankar (1876–1918) velja za najpomembnejšega slovenskega pisatelja; bil je tudi dramatik, pesnik 

in esejist. Uvrščamo ga med štiri znamenite predstavnike slovenske moderne (poleg Ketteja, Župančiča in 

Murna). 
 

Po ljubljanski realki je na Dunaju študiral tehniko, se prepisal na slavistiko, a je ni dokončal. L. 1899, ko je 

izdal pesniško zbirko Erotika (O. Župančič pa Čašo opojnosti), velja za začetek slovenske moderne. 
 

 
 

Njegovo najobsežnejše delo je roman Na klancu – ''spomenik'' materi, z motivi družinske usode in mladosti. 

Med proznimi deli moramo omeniti vsaj še romana Martin Kačur in Hiša Marije Pomočnice, povest Kurent in 

zbirko črtic Moje življenje. Vrh njegove proze predstavlja zbirka črtic Podobe iz sanj z motiviko vojnega 

trpljenja. Pisal je odlične in zelo kritične drame. Najbolj znane so Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Za 

narodov blagor, Kralj na Betajnovi in Hlapci. Ukvarjal se je tudi s publicistiko, kritiko in esejistiko ter bil 

aktiven kot politik in na področju nacionalnega vprašanja.  

Predavanje v knjižnici je ddr. Igor Grdina naslovil z 

''Na kolena svet, jaz sem Ivan Cankar!''. 
 

V njem nam bo predstavil pisateljevo osebnost v povezavi z njegovim umetniškim opusom. Posvetil se bo 

Cankarjevemu pogledu na svet, ki se je spreminjal. Po opustitvi prvotne vernosti je bil Cankar liberalno 

usmerjen, nato se je približal anarhizmu, nakar je sledila njegova socialistična faza. Leta 1909 pa je v Sarajevu 

vnovič odkril katoliško vernost, vendar s tem ni prenehal biti socialist.  
 

Za Cankarjevo pisateljevanje, zlasti za oblikovanje likov v posameznih delih, so bili pomembni tako člani 

njegove družine kakor izvoljenke, ki jim je posvečal posamezna dela. Odnosi med pisateljem in bližnjimi so 

bili vedno zelo zapleteni. 
 

Prav tako bo predavatelj pozornost posvetil Cankarjevi dejavnosti v različnih obdobjih. Sprva se je uveljavil 

kot pesnik, nato kot pisatelj in dramatik ter nazadnje še kot kritični intelektualec. Njegovo delo je imelo širok 

odmev; med sodobniki so se kot literarni ustvarjalci v mednarodnem prostoru z njim do druge svetovne vojne 

lahko primerjali kvečjemu Anton Aškerc, Oton Župančič in Vladimir Levstik. 
 

Za glasbeno obogatitev večera bo poskrbela Glasbena šola Laško-Radeče. 
 

Ivana Cankarja štejemo za ''največjega'' slovenskega pisatelja. Kljub temu pa je v naši kulturni in narodni 

zavesti preveč zapostavljen. 

Letos praznujemo Cankarjevo leto in po vsej državi želijo številni organizatorji z različnimi dogodki ljudi 

dodatno seznaniti s Cankarjevim življenjem in delom ter jih pritegniti k branju njegove literature. 
 

S predavanjem se tudi v Knjižnici Laško pridružujemo tem prireditvam.  
 

Ddr. Igor Grdina je odličen poznavalec Cankarja in iskriv predavatelj, zato si obetamo bogat in zanimiv 

večer. 

 

Iskreno vabljeni! 
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