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Cankar v številkah
- Romantične duše (1897, 1922, 1922)
- Jakob Ruda (1898, 1900, 1900)
- Za narodov blagor (1900, 1901, 1906)
- Kralj na Betajnovi (1901, 1902, 1904)

- Pohujšanje v dolini šentflorjanski 
(1907, 1907, 1907)
- Hlapci (1909, 1910, 1919)
- Lepa Vida (1911, 1911, 1912)



Uprizoritve Cankarjevih dram v slovenskih poklicnih 
gledališčih 1900-2018



„Stvar je največja hudobija, kar sem jih doslej 
napisal.“



POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI

• KRIŠTOF KOBAR, 
imenovan PETER

• JACINTA

• ZLODEJ

• POPOTNIK

• ŽUPAN, ŽUPANJA

• DACAR, DACARKA

• EKSPEDITORICA

• UČITELJ ŠVILIGOJ

• NOTAR

• ŠTACUNAR, 
ŠTACUNARKA

• CERKOVNIK

• …



FARSA



Zlodejev monolog (odlomek)

»Zdaj bi rad vedel – ali je to, kar pravi, da 
je: ali je več, ali je manj? In ali je sploh? In 
če on ní, kar je, – kdo je, kar on ni? In če je 
storil, kar bi ne smel storiti, če ni, kar bi bil 
– kaj bi porekel tisti, ki bi bil, kar pravi tisti, 

ki ní, da je! In če bi tisti, ki je, dasi ní, 
nenadoma nastopil in bi rekel tistemu, ki 
ní, dasi je: ti, ki si, dasi nisi … o, zavozlána 

logika!«



Prvi prizor

Za mizo sedé rodoljubi iz doline šentflorjanske: notar, dacar, štacunar, cerkovnik, 
županja, ekspeditorica itd. Župan stoji. 

VSI so ogorčeni in delajo hude obraze.

ŽUPANJA: Ampak taka reč!

EKSPEDITORICA: Joj, taka reč!

DACAR: Hudó čudna reč!

ŽUPAN: Ti pa kar molči, gobezdalo dacarsko, ki sámo nisi nič boljše! … Torej, ljudjé 
božji, tako in tako! Vse kaže in mnogotera znamenja pričajo, da se je prikradlo 
pohujšanje v dolino šentflorjansko. Tam si je postlalo, ob potoku, v tistem brlogu, ki 
je bil od nekdaj pribežališče vsega smradljivega. Pravi, da mu je Peter imé in da je 
umetnik. Že to je črno znamenje! Doline šentflorjanske ni blagoslovil Bog zato, da bi 
redila in pitala umetnike, tatove, razbojnike in druge postopače! Dolina 
šentflorjanska je živela brez umetnikov doslej, pa bo izhajala tudi poslej! Mi vemo, 
kar vemo: da je umetnost zakrpana suknja nečistosti in drugih nadlog!

VSI kimajo z žalostnimi obrazi.

DACAR zacmoká: Zdaj pa k ženski!



Pogovor Petra in Jacinte

Peter: /…/ Nekoč sem bil umetnik; in življenje

je bilo moj model in moja snov, 

sodnik in publikum. Zdaj sem umetnik

in publikum obenem. Blagor meni!

Pijača sem, ki se opaja sama,

in sonce sem, ki sije samo sebi,

in ogenj sem, ki sebi sam gori,

nikomur na veselje, ne na žalost!

Dobiček pa je ta: sovražil sem

in ljubil; zdaj se smejem, ker sem sam!



Motivno-tematski sklopi

a) dolina kot podoba samozadostne skupnosti, 
ki ni pripravljena sprejeti ničesar novega, tujega, 
drugačnega, zaznamuje jo strah pred vdorom 
individualnega, razmišljujočega in ustvarjalnega;  
b) prebivalci šentflorjanci kot tipizirani 
predstavniki trškega malomeščanstva, navzven 
moralni, trdni in krepostni, navznoter  neizživeti, 
radovednost in prikrite strasti jim neprestano 
razvnemajo domišljijo; 
c) pohujšanje je le druga beseda za umetnika, ki 
v dolini nima mesta in je izobčen kot moralno 
sporen in škodljiv. 
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