
Narativnost in dekadenca v 
Cankarjevih Dunajskih večerih



Dve izdaji Erotike

Erotika, 1899 Erotika, 1902



Razdelki v Erotiki:

• Helena,

• Iz lepih časov,

• Dunajski večeri,

• Romance.



Dunajski večeri v dveh izdajah

Erotika, 1899

Osem oštevilčenih besedil: sedem 
pesmi in eno prozno besedilo. 

Erotika, 1902

• dve novi pesmi, 

• izpust proznega besedila,

• spremenjen vrstni red pesmi,

• v pesmi o Venus izpuščena 
zadnja kitica.



Raziskovalni vprašanji:

1. Kakšno zgodbo je mogoče konstruirati ob branju Dunajskih večerov?

2. Kako se v Dunajskih večerih kaže Cankarjev odnos do dekadence?



Lirski cikli (Reinhard Ibler, Vita Žerjal Pavlin)

• Paradigmatski: med pesmimi so poudarjeni odnosi ekvivalence.

• Sintagmatski: imajo siže. 



1. pesem (V sanjah težkih spava mesto)

• dogajalni kraj in čas: mesto, noč;

• govorec: prvoosebni (posreduje misli daljne ljubice);

• perspektiva: vsevedna;

• trije liki: govorec, odsotna ljubica, spremljevalka (oglasi se v zadnji 
kitici);

• motivi: ljubezenski trikotnik, moška nezvestoba, krivda;

• zvrst: epsko-lirska romanca;

• malo dogajanja, toda bralec lahko pesem narativizira.  



2. pesem (Ah ne, ne hodi več od tukaj)

• govorka: ženska (izjema!), ki nagovarja ljubčka; lahko bi bila 
spremljevalka s konca 1. pesmi;

• motiv: krivda muči žensko (paralelizem s 1. pesmijo);

• vstavljena zgodba: ženska pripoveduje, kako se ji ponoči prikazuje 
mati; v njenih besedah prepozna očitek, da je povzročila materino 
smrt;  

• zvrst: balada.



3. pesem (Vzduh opójen, težák; bledih luči 
svit)
• govorec: prvoosebni; v zadnji kitici se oglasi ženska (struktura 

dialoga!);

• začetek: opis vzdušja v nočnem lokalu;

• fragmentarno dogajanje: osredni dogodek/pripetljaj je govorno 
dejanje - nagovor in opis „krasne grešnice“;

• konec: sprememba v dogajanju: ženska prekine moškega, zahteva, naj 
ji naroči kavo;

• prizor iz nočnega življenja. 



4. pesem (Ne vstajaj, ne vstajaj! ... Ah moj 
bog, — kakó)
• začetek: in medias res;

• prvoosebni govorec nagovarja ljubico in jo sprašuje, zakaj jo je strah;

• grozljivo, baladno vzdušje: opis nenavadnih glasov in črnega drevesa;

• konec: pomirljiv, nakaže vzrok za strah (ljubica ima moža in otroka);

• motiva strahu in prešuštva;

• prizor iz vsakdanjega življenja.



5. Pesem (Pod oblačnim, sivim nebom)

• osnovna struktura je ponovno dialoška (dialog med moškim in 
ljubico);

• prvoosebni govorec navede pogovor iz nedoločene preteklosti 
(retrospektiva);

• paralelizem motivov: medsebojni očitki moškega in ženske: z 
nepošteno strastjo sta drug drugemu pogubila dušo; 

• ponovijo se motivi zapuščenega dekleta iz prve pesmi, otožne matere 
iz druge pesmi in prevaranega moža iz četrte pesmi (kohezivna 
vloga!);

• prej nakazani očitki vesti v tej pesmi dosežejo vrhunec. 



6. besedilo: (Prišel sem o mraku k svoji ljubici)

• pesem v prozi (Bernik) / vinjeta (Cankar) / črtica (Aškerc);  
• v časopisni objavi naslov Zadnji večer;
• zunanjega dogajanja je malo, v ospredju je razpoloženje prvoosebnega 

pripovedovalca;
• karakterizacija skozi opis: estetska občutljivost pripovedovalca;
• vstavljeno pismo: pripovedovalec čuti nelagodje zaradi nekdanje 

zaljubljenosti in svojega sloga;
• prepoznanje: pripovedovalec se prvič zave odcvetelosti svoje ljubice:

„Zdelo se mi je, da vidim nocoj prvikrat njen rumenkastobledi, od strasti in življenja 
upali obraz, njene globoke, meglene oči, polne sramu in utrujenosti, – da čutim  
prvikrat njeno zoprno mehko, opolzko telo, njene mokre, težke lase, – da slišim njen 
tihi, boječi, odživeli glas in njene pridušene vzdihe …“ (ZD I, 66) 



7. pesem (In dvíga in širi se vroče obzorje)

• apokaliptična podoba razpaljenega neba, utrujene zemlje, 
poosebljenega drevja, ki ječi, razpenja in krči roke …;

• prvoosebni govorec;

• motiv usodne ženske: strah vzbujajoča ženska (Venus), ki govorca 
ogroža s svojo pohotnostjo, vendar je tako prevzet, da jo časti kot 
suženj;

• motivno-tematski prelom (označen s pomišljaji): govorec občuti strah 
in stud. Razlogi niso pojasnjeni (morda preteklo življenje ali 
neuresničene fantazije);

• napoveduje temo zadnje, osme pesmi. 



8. pesem (O tebi sem sanjal vse dolge večere)

• prvoosebni govorec na videz nagovarja žensko, ki se dolgo ni zmenila 
zanj; 

• v zadnjem verzu razkrije, da je ta ženska „mirna poslednja noč“, torej 
smrt.  



Zgodba Dunajskih večerov

• Kratek povzetek: Prvoosebni govorec vara svoje dekle in uživa v 
senzualnosti, dokler ne doživi streznitve in zahrepeni po smrti.

• Primerjava z drugo izdajo: 

- Skupni učinek izpustov in prerazporeditve je bolj izrazit pripovedni 
lok, manj je zastranitev (odpadeta motiv gnusa nad čutnostjo in 
hrepenenje po vzvišeni ljubezni). 

- Osnovna zgodba ostane nespremenjena, čeprav sta dodani dve novi 
pesmi. 

- Novi pesmi dodatno motivirata vedenje prvoosebnega govorca oz. 
njegovo spremembo iz grešnika v človeka, ki hrepeni po smrti. 



Dekadenca

• Na motivni ravni: senzualnost. Izstopata motiva lepe grešnice in 
usodne ženske.

• Dekadenca kot življenjska drža: pobeg iz vsakdanje trivialnosti v 
esteticizem, kult izjemnega, morbidnost in pesimizem (G. Vajda). 
Cankar je čutnost estetiziral, gre za poskus pobega v sanje oz. poezijo, 
kjer je greh izenačen z lepoto. 


