
ID=7979722 (1933)

VRHNIKA, Cankarjev spomenik na razglednicah

Kmalu po Cankarjevi smrti, januarja 1919, se je na Vrh-
niki oblikoval odbor za postavitev spomenika (Od-
bor) znamenitemu rojaku. V desetletnih pripravah 
za realizacijo te naloge so se obrnili tudi na naše 
zdomce v Ameriki. Ti so se odzvali in v Detro-
itu ustanovili odbor za zbiranje prispevkov za 
spomenik. Ker so se ameriški Slovenci želeli v 
čim večjem številu udeležiti odkritja spomeni-
ka, je Odbor določil, da bo slavnostna otvori-
tev v poletnem času leta 1930.

Za mesto postavitve spomenika so določili pro-
stor ob Novi cesti, danes Tržaški, ob takratni 
Kmetski posojilnici (danes občinski stavbi). V 
Cankarjevi mladosti je bil to prostor, kjer so Je-
lovški spravljali hlodovino pripeljano iz goz-
dov, preden so jo odpeljali naprej, v razrez. To 
so bile znamenite Mesarjeve klade, po katerih je 
plezal in se na njih igral deček Ivan Cankar….

Na natečaju za oblikovanje spomenika je so-
delovalo 10 slovenskih kiparjev. Med enaindvajsetimi osnutki za Cankarjev spome-
nik, ki so jih razstavili 24. novembra 1929 v prostorih Kmetske posojilnice, so se v 
Odboru odločili za delo kiparja Iva Jurkoviča »Mislec«. Razložili so, da je 
ta osnutek najbolj všeč Vrhničanom, saj, da jih najbolj spominja na de-
jansko Cankarjevo podobo. Tu je Odbor prišel v hud spor s strokovno 
komisijo, ki je izbrala Dolinarjevega »Popotnika« in hkrati predlagala 
drugo lokacijo za postavitev spomenika in sicer pred pročeljem Črnega 
orla, v kateri je bila nekoč čitalnica.

Številnih slovesnosti ob odkritju spomenika in spominske plošče na hiši 
na Klancu, se je udeležila množica ljudi od blizu in daleč. V velikem šte-
vilu so na Vrhniko prišli tudi zdomci iz Amerike. Kulturne prireditve so 
potekale že 9. avgusta, najbolj slavnostna pa je bila nedelja, 10 avgusta 
1930. 

Odbor za postavitev Cankarjevega spomenika na Vrhniki je izdal po 
odkritju serijo 24 fotografij-razglednic z motivi z odkritja in Cankarjev 
portret, ki ga je narisal slikar Franc Kopač. Ta razglednica je že del zbir-
ke razglednic Cankarjeve knjižnice Vrhnika.
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