Ivan Cankar

Ob 20-letnici njegove smrti
Hlapci!
Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni,
ustvarjeni za hlapčevanje.
Gospodar se menja, bič pa ostane in
bo ostal vekomaj, zato ker je hrbet
skrivljen, biča vajen in željan!
(Ivan Cankar: Hlapci)
Jesen se je priplazila od nekod, z njo
megla, težak vzduh in umiranje. Sok ni pri
hajal več do končičev, pa je jel list hirati in
rumeneti in nekega dremotnega dne ga je
veter odtrgal od veje, v loku se je polagoma
spustil navzdol in sprejela ga je trudna zem
lja.
Sin Klanca in Vrhnike je klonil — umrl
je Ivan Cankar.
Dvajset let je minilo od dne, ko je pre
nehalo biti srce velikega duhovna, ki je poni
žanemu narodu kazal pot k luči, k soncu.
Dvajset let je minilo, ko je umolknila pe
sem kovača, ki je hlapčevske hrbte ravnal in
grehe odkrival.
Dvajset let je minilo . .. umrl je nebog
ljeni otrok, ki se je pehal vse življenje od
jutra do večera, ves lačen in ubog. Pehal se
je ob trdi skorji, ob nerazumevanju in bla
tenju in ustvarjal umotvore. Ni stopal po
izhojeni poti, že pri prvem kantonu je zapu
stil ravno cesto in zagazil v močvaro med po
nižane in razžaljene, med one, ki hlepe po
svetlobi in kruhu. Postal je njih klicar in vod
nik. T ežak križ si je naložil na rame, nosil
ga z veliko ljubeznijo in vse življenje se je
vila njegova cesta samo po klancu navzgor
med trnjem in kamenjem. T ežka je bila ta
pot, a ni omagal, ker je verjel v svojo moč in
se tudi zavedal velikega poslanstva, ki mu ga
je sam Bog namenil.

In na tej poti je srečaval in se bratil z
vsemi mogočimi ljudmi. Krepko je stisnil ra
skavo roko kovača Kalandra, dal dobro be
sedo Pisku, ni se ognil dacarju, ne kramarju,
poštarju, notarju — ni se ognil učitelju. Glo
boko je pogledal vsakomur v oči, ga pretehtal
in ga prikazal v luči brez vse hinavščine in
brez farizejstva. Dolino Šentflorijansko je ho
tel očistiti navlake in gnilobe, ki se je bohotila
po vseh kotih in koncih. Ni se zmenil za po
lena, ne za škripanje, ki ga je povzročala nje
gova beseda.
Viden činitelj v provinci je učitelj, in ni
čuda, da ga je Cankar opazil in se z njim
druži skoraj v vseh delih. Važno mesto mu
jo zlasti odkazal v svojih dramatskih delih,
in to predvsem v Hlapcih, saj so tu glavni
akterji učitelji. Hlapci so nastali v tistih me
secih v letu 1909., ko je bil pisatelj v gosteh
pri sarajevskem nadškofu dr. Stadlerju. Ideja,
ki jo je utelesil v tem delu, pa se je rodila ob
Trubarjevih proslavah, ki so se leto prej
vršile pri nas. Obnašanje nekaterih veličin in
prvakov ob teh proslavah, ki so romali kar v
procesijah v brezznačajnosti, in pa mnogošte
vilne selitve učiteljev iz ene politične orga
nizacije v druge, ki so bile sedaj sila v modi,
je dalo pisatelju pobudo, da to vsesplošno
brezznačajnost in hlapčevstvo dramatski kon
kretizira. Dr. Izidor Cankar pa pravi še v uvo
du k 14. zvezku Cankarjevih izbranih spisov,
v katerem se nahajajo tudi Hlapci, sledeče:
»Hlapci so bili mišljeni kot satirična drama s
tendenco proti brezznačajnosti slovenske in
teligence, toposti kmetskih mas, divjemu go
spodarjenju narodnonapredne in katoliške
politične stranke. Da se je pisatelju posre
čilo prikazati del doline Šentflorjanske v
vsej nagoti, nam priča močna kritična raz
gibanost v vseh tedanjih leposlovnih revijah
in časopisih obeh taborov. Razumljivo, saj
bič, ki je neusmiljeno opletal na levo in
desno, ni bil po godu nikomur. Razgibali pa
so Hlapci tudi učiteljske vrste. Učiteljstvo
obeh taborov je močno prisluhnilo in povzdig

nilo besedo. Velik del je delo z navdušenjem
pozdravilo, in ti so kazali s prstom na drugo
stran, češ, taki ste. Drugi krog učiteljstva pa
je delo zanikalo in s posebno deklaracijo ob
sodilo, ker se je človek v osebi Ivana Can
karja drznil grdo in ostudno blatiti učitelj
stvo.«
Danes gledamo Hlapce z drugimi očmi,
ker se zavedamo, da je v tem delu zajeta vsa
naša zemlja, kar je Cankar poudaril z mottoni,
ki ga je dal tej knjigi: »Namen umetnikov je
bil od nekdaj, je ter ostane, da naturi tako
rekoč ogledalo drži; kaže čednosti nje prave
črte, sramoti nje pravo obličje, stoletju in
telesu časa odtis njega prave podobe.« Nepri
stranskega se je prikazal pisatelj v tem delu,
saj ne prizanaša nikomur in še one ljudi, ki
izhajajo iz tabora, katerega pripadnik je bil
sam, postavlja na zatožno klop (Pisk).
Samo nekaj obrazov, ki naj nam pokaže
jo, kako živo in verno je risan naš stan v plo
dovih Cankarjevega peresa: Jerman, učitelj
idealist in revolucionar, svetal lik, ki stopa po
poti, da bi vodil in dvignil narod. Nikogar
nima, da bi se naslonil, razen kovača Kalan
dra, a proti njemu so vsi z župnikom na čelu.
Jerman se postavlja po robu vsem, kar hoče
nasilno oklepati duha, in kar hoče svobodne
ga človeka ponižati na stopnjo hlapca in suž
nja. Bije se boj. Župnik ceni silo in vrline,
obljublja in grozi, vendar Jerman hodi ravno
pot in se ne vda niti, ko mu vežejo culo za
pot na Goličavo. Zamaje se njegova sila, moč,
in njegova vera šele ob klicu: Mati ti umira!
Pretresen izroča Kalandru vodstvo, sam sega
po samokresu. Kot največji prototip Jermana
je prikazal pisatelj Komarja. Je to najpodlej
ša duša, lažnik ifi pijanec, zahrbtnež in po
tuhnjenec, obrekovalec in denunciant lastnih
tovarišev. Izrodek učiteljskega stanu — gnil
izpuščaj na zdravem telesu. Zanimiv je tudi
nadučitelj, je to mož voljnega hrbta, ki se
krivi na vse strani, 'menda samo zato. da se
obdrži in da se ne zameri nikomur. Je to si
jajen predstavnik včerajšnjih, današnjih in

jutršnjih političnih komedijantov. In Hvastja,
ta nemirna in preplašena duša, družinski oče
treh otrok, njemu je polna skleda alfa in orne
ga vsega življenja. In učiteljice Lojzka, Geni,
Minka, ali živite še danes med nami? Prva
hodi po poti Jermana in je tudi njega pomoč
nica in rešiteljica, druga se sama označuje s
preprostimi besedami: Naprednjaštvo je do
bro, nazadnjaštvo je dobro, najboljše pa so
pečene piske — jaz nisem za mučeništvo ro
jena. Minka pa je predstavnica tistih, ki ho
dijo danes po zborovanjih in plesih, jutri pa
s paternoštrom in molitvenikom v roki.
Poleg Jermana pa je najbolje očrtan in
prikazan učitelj Martin Kačur v istoimenski
knjigi. Večni popotnik in idealist, ki ga vo
zijo iz kraja v kraj samo zaradi tega, ker
hoče koristiti drugim in darovati ljudem to
malo kar ima. Krepko ga je orisal pisatelj z
besedami, ki jih je nanizal v miselno jedro v
zadnjem poglavju te povesti: Šel je nekoč
mlad fant, napotil se je v svet, z labkim ko
rakom in njegovo srce je bilo polno upanja.
Pa ni bilo samo upanja polno, neizmerna lju
bezen, vseobsežna je bila v njem. Šel je in je
ponudil od svojega bogastva, od svoje lju
bezni ljudem. »Glejte, razbojnika, ponuja nam
ljubezen — kamenjajte ga.« Zgrnili so se okoli
njega in so metali nanj kamenje in blato,
dokler se ni zgrudil... T akrat pa se je zgo
dilo čudo: Pest blata je padla v njegovo srce,
in blato se je razlivalo zmerom višje in je
zalilo srce do vrha. T ežko je bilo, tako, da
njegovi koraki niso bili več prožni in lahki ka
kor poprej, hrbet mu je klonil, glava se mu je
pobesila. In zgodilo se je drugo čudo: Od
tistega trenutka, ko je bilo padlo blato v nje
govo srce, ni hrepenel več v višave, ne v da
ljave; ljubil je močvirje, temo vlažnega gozda,
mračne zaseke, gluhe in pozabljene, skrite
med hribi. In zgodilo se je tretje čudo; ljudje,
ki so ga kamenjali nekoč, so stali zdaj kraj
gozda v gorkejšem soncu, ob močvirju, na
trdnejši zerrflji, nad zaseko, višje v klancu,
in so kazali nanj: »Glejte, ki nima ljubezni v

srcu.« In ko je zaslišal njih smeh, se mu je
storilo inako. .. Martin Kačur je pod pezo
življenja klonil, klicar in kladivar je žalostno
poginil ob plotu v snežnem zametu. Bog se ga
usmili. In Bog se usmili nas, ki smo njegovi
potomci.
—o—
Besedo o šoli, ki jo je izrekel Cankar.
Šola pred vojno — kaj bi o tem, predobro jo
poznamo vsi, saj smo okusili njene dobrote
in hibe, šli skozi njeno svetlobo in temo. Ali
tako močno ni nikogar oplazila in tako ostro
jo do danes še ni nihče obsodil kakor Cankar.
Pravi: »Šola je bila moj najhujši sovražnik.
Še sedaj sem take misli, da so za zmerom za
vržene in izgubljene ure, ki sem jih kdaj ze
haje predolgočasil na oguljeni klopi. Imel sem
vedno občutek, da je šola z vsemi svojimi
pritiklinami ena sama velika krivica, ki je ni
bil nihče nalašč postavil na svet, temveč je
kakor podedovan greh od vsega začetka po
nevedoma storjen in od roda do roda neusmi
ljeno kaznovan. Ječa in prisiljena delavnica
klestita odraslo drevje — šola pa krivenči,
pretvarja in pači voljne mladike tako, da
jablan ni več jablan, temveč zopernaturna
spaka. Kdor je bil kdaj okusil ječo, sanja še
v poznih letih vzdihovaje o zaklenjenih du
rih, o trdi postelji, o samotnih nočeh; človek
sanja o zdavnaj preboleli bolezni; najhujše
pa so šolske sanje, ki preganjajo siromake do
sivih las in do smrti.«
Strašna je ta obsodba tedanje šole, ob
sodba njenega ustroja, njenega delovanja, nje
nega življenja. Cankar odločno zanikuje po
slanstvo tedanje šole, odreka ji pravico delo
vanja, še več, obsoja njen obstoj in jo pri
merja podedovanemu grehu.
Zakaj? Zato, ker tedanja šola ni imela
nikakih stikov z življenjem, bila je le mučil
nica, zgrajena na trhlih temeljih vladajočega
sistema, brez etičnih, socialnih in gospodar
skih osnov, ki naj bodo prvine hrane za zali
vanje nežnih mladik. Pravi, da ta šola je imela

namen, da zaplanka še to malo razuma, in da
je bila ustanovljena za posel, da vzgaja c. kr.
uradnike. V to šolo ni posijalo nikoli sonce,
sama tema, suha in pusta beseda se je izpre
hajala med štirimi stenami. Ostro je obsodil
tudi ozkosrčno miselnost, ki je vladala v tej
šoli — otepal se je okostenelih stavkov, ki so
otesnjevali otroško dušo. Najhujše muke pa
mu je prizadejala krivica. Nekoč je bil po
nedolžnem obdolžen, da je porezal mlada dre
vesca — in tudi obsojen. Pravi: »In iztegnil
je belo sluzasto roko, in šel sem ihteč. Zakle
nili so me nato samega čez poldne. Lačen
nisem bil, toda hudo žalosten. Ko je zazvo
nilo poldan, me je nenadoma minula mehkob
na žalost in vsega se me je polastil divji srd.
Tresel sem se kakor v vročici, kričal, teptal z
nogami, bil z drobnimi pestmi po klopeh, za
lučil tablico na tla, da se je razletela' na
drobne kose, razlomil pisalnik, raztrgal ves
papir, kolikor sem ga našel in dosegel — nato
pa sem begal po široki izbi, nazadnje pa sem
omahnil in zaspal.«
Proti temu podedovanemu grehu pa po
stavlja ono znamenito enajsto šolo, ono pravo
šolo življenja, ki mu je nudila vse, po čemer
je hrepenela mlada duša. Pomen te Rusojeve
šole podčrtava z besedami: »Mnogokaj sem
študiral v svojem življenju, ali tako bogate
in koristne učenosti, kakor mi jo je dala
enajsta šola pod mostom, nisem zadobil ni
kjer in nikoli.«
V letu 1914. je napisal Cankar vrsto pod
listkov, ki so pozneje izšli v knjigi Moje živ
ljenje. Res je, da se v tej knjigi ne javlja
Cankar kot pedagog, in da ne tolmači in daje
napotkov za delovno šolo ter razvija misli o
kompleksih in strnjenosti, vendar pa bo vsak
veren bralec odkril bisere v školjki, ki mu
bodo nudili dosti snovi za razmišljanje. Na
kazan mu bo tisti tajni labirint, ki naj vodi
od srca vzgojnika do srca otroka. Zavonjal
bo aromo. ki naj jo izraža duša učiteljeva po
božji milosti.
—a—

