
JANKO KERSNIK
JARA GOSPODA

NOTRANJA ZGRADBA

 
Slovenščina



JANKO KERSTNIK

 Rojstni kraj: Lukovica
 Eden najvidnejših 

pisateljev 19. stoletja
 Iz bogate meščansko-

plemiške družine
 Dejaven v politiki
 Dela: 
 romani: Rokovnjači, 

Ciklamen, Agitator
 Zbirka kratke pripovedi 

Kmetske slike

1852-1897

Slika 1: Janko Kersnik 
Vir:http://sl.wikipedia.org/wiki/
Slika:Janko_Kersnik_sred.jpg (dostopno 
dne, 15.9.2013)



UTEMELJITEV NASLOVA

 JARA GOSPODA: neprava, vzvišena 
gospoda, ki se je dokopala do 
materialnega bogastva, zato se obnašajo 
kot „smetana“ družbe. V resnici so postali 
domišljavi, sebični, moralno oporečni in 
duhovno prazni MALOMEŠČANI

Slika 2: Poroka točajke Ančke s 
sodnikom Andrejem Vrbanojem
Vir: http://sers.s-sers.mb.edus.si/gradiva/
w3/Slo_Nov_Dell/Izvorna/037_jara_jospoda
/datoteke/Jaragospoda.jpg (dostopni dne: 
15.9.2013)



ZGODBA

 I: Začetek v krčmi  Dobijo novico o novem sodniku 
Andreju Vrbanoju. Notar Valentin in Adjunkt se 
spominjata starih časov izpred 15 let, ko se je Andrej 
zaljubil. 

 II: Zbrali so se pri Orlovih. Grofova mlajša hči Maruša 
se pogovarja z Andrejem o njeni starejši sestri Julki.

 III: Valentin in Pavel še vedno obujata spomine. 
Valentina še vedno zanima kaj se je zgodilo tisti dan 
med Pavlom, Julko in Andrejem.

 IV: Vas se pripravlja na sprejem župnika. Pavel se je 
na začetku razburjal ker je mislil da je ta sprejem za 
novega sodnika. Gredo v krčmo. Tja vstopi sodnik 
Andrej, kateri se takoj sporeče s tem novim župnikom. 



ZGODBA

 V: Andrej, Valentin in Pavel sedijo v krčmi. Andrej in 
Pavel se začneta zbadati. Pogovarjajo se o preteklosti. 
Ko k mizi pristopi točajka Ančka, nastopi konflikt med 
Andrejem in Pavlom.

 VI: Župnik pri maši naznani Andrejevo in Ančkino 
poroko. 

 VII: Pavel in Valentin se vračata domov. Razmišljata o 
Ančkinem vstopu v visoko družbo.

 VIII: Bliža se stota obletnica ustanovitve mesta. Pavla 
razžira srečen zakon med Ančko in Andrejem.  

 IX: Meščani so odšli na pohod na bližnjo gorico. Tam so 
se igrali različne igre. Ančka in Pavel se odtujita od 
skupine. Pavel jo začne osvajati. 



ZGODBA

 X: Na proslavi se spet srečata Ančka in Pavel. Ančka se 
mu potoži o govoricah o njunem poljubljanju. Pavel jo 
znova osvaja. 

 XI: Ančka in Andrej se prepirata. Pavel pride mimo in 
pozdravi Ančko. Kasneje si Andrej in Pavel očitata, da sta 
zaljubljena v isto dekle. 

 XII: Andreju nekdo pošlje anonimno pismo v katerem zve 
za njuno razmerje. Pavel očita Andreju kako lahko 
verjame govoricam. Andrej pa kaznuje Pavla in mu pove, 
da je odslej Ančka njegova žena. 

 XIII: Minilo je 10 let. Vsi trije so šli po svoji poti. Andrej 
postane svetovalec na manjšem sodišču, Pavel postane 
sodnik v mestu, Ančko pa postane brezdomka. 
Spremljamo dogodek na sodišču. 



DOGAJALNI ČAS IN 
PROSTOR

 Zgodba se dogaja v 19. stoletju v 
malomeščanskem okolju na trgu Groblje

Slika 3: slika je 
simbolična 
vir:http://www.kungota.si/U
serFiles/Image/zgkungota.j
pg (dostopno dne 
15.09.2013)



PRIPOVEDOVALEC IN ZGRADBA

 Pripovedovalec je tretjeosebni, torej avtor Janko 
Kersnik

 Sintetično-analitična zgradba 
 Sestavljeno iz predzgodbe (imenovanje sodnika), 

zgodbe (sodnikov prihod, poroka z Ančko, stoletnica 
trga), vrha (anonimno pismo) in epiloga (10 let 
kasneje; Pavlova obsodba Ančke, Ančkina smrt, 
Pavlovo kesanje  ponovna vzpostavitev moralnega 
reda)

 Delo je kritika trškega malomeščanstva in njegove 
morale  ljudje so zavistni, sebični, duhovno plitvi in 
površinski, v mladosti so verjeli v ideale, ki so jih 
kasneje opustili



KNJIŽEVNE OSEBE

 sodnik Andrej Vrbanoj
 adjunkt Pavel
 točajka Ančka Kračeva
 notar Valentin
 župnik

točajka ANČKA sodnik ANDREJ 
VRBANOJ

nepremišljen zakon

adjunkt PAVEL
notar VALENTIN

bivši sošolci
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