
 
 
 
 

Alojzija Zupan Sosič:  
 
 

Ljubezen v dveh romanih Ivana 
Cankarja 

 



Zakaj Ivan Cankar (1876–1918)?  
 

Avgust Berthold: Ivan Cankar, 1911 



 
Roman Na klancu (1902)  
 

Na klancu - Cankarjeva spominska hiša  



- zgodba o družini Mihov, oče Tone in mati Francka ter trije otroci: Tone, 
Francka, Lojze. Tone obuboža zaradi krojača z narejenimi oblekami 
(konfekcija), pije in se izgubi v svetu. Za družino skrbi mati, živijo v 
revščini na Klancu. Edini up je sin Lojze, ki gre v Ljubljano študirat; 
- realizem (kritika kapitalizma) + simbolizem (poseben slog, ženska kot 
pomembna ali glavna oseba, simboli židana ruta, tek za vozom, 
romanje); 
- materinska in otroška ljubezen. 

 



Roman Hiša Marije Pomočnice 

 
- zgodba o štirinajstih dekletih, ki v bolnišnici čakajo na smrt. Glavna 
literarna oseba je Malči, naslonjena na resnični lik sestre (Amalija) 
Cankarjeve zaročenke Štefke Löffler z Dunaja, kjer je  živel pr. dvanajst 
let; 
 
 



Ottakring, Dunaj 



Štefka Löffler 



-estetika vznika iz razcepa med materialnim 
in duhovnim svetom ter povezave  

eros-tanatos (belina, čistost, spiritualnost, 
primer sv. Agate). 
 



Inovacije v slovenskem in evropskem 
prostoru: 
  

Roman Na klancu (1902)  
 
- roman je prvi proletarski roman in »pravi« 
ljubezenski roman (prvi je roman Tujci, 1901), 
poleg ljubezenskega in proletarskega je še spoj 
družbenokritičnega in psihološkega romana;  

 



- ženska kot avtonomno bitje; 
-materinska ljubezen črpa iz kulta Marije in 
svetniške avreole; drugačna  

  trpljenjska dimenzija; 
- tek na mestu. 

 



Roman Hiša Marije Pomočnice 
 
- materinska in otroška ljubezen sta še vedno 
pretočni, a že seksualni (Malčina mati, Brigita) → 
demitizacija materinske in otroške ljubezni; 
- prepletenost in zapletenost ljubezni: telesnost, 
spiritualnost, simbolističnost, provokativnost 
(Brigita);  
 



- manj znane ljubezni: avtoerotična (Tina) in lezbična 
(Tončka); 
- sublimacija femme fragile v etične in estetske podobe 
(Lojzka); 
- spolne zlorabe: posilstvo, spolne usluge (Tončkin oče), 
pedofilija (Lojzkin oče), incest (Tončka);  
- šokantnost erotičnih prizorov; 
- podoba patološkega stanja kot nove oblike lepote → 
spiritualna ljubezen prispeva k polisemičnosti. 
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