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Knjiga Gledališče za mesto s podnaslovom Kratka zgodovina slovenskega 
gledališča v Trstu od l. 1850 do leta 2000 Bogomile Kravos je namenjena 
širši italijanski publiki. Pritegnil jo bo, ali morda nekoliko zmedel, že 
sam naslov, v njem pa besede, kot so »gledališče«, »slovensko gleda-
lišče«, mesto »Trst«. Odvisno od stopnje seznanjenosti z lastno (ita-
lijansko) zgodovino bo knjiga za marsikoga večje ali manjše odkritje. 
Zagotovo ga ne bo pustila ravnodušnega.

»Gledališče«, »slovensko gledališče«, mesto »Trst«: v teh »ključ-
nih besedah« zavzema posebno mesto umetniški pojav »gledališče« 
z dodatkom »slovensko«. Že naslov obljublja, da se bomo nepoučeni 
bralci srečali z nekoliko manj znano kulturo slovenskega naroda, z 
zvezdico v sozvedju evropske kulture. Bralec bo vsekakor odkril, da 
gre za avtonomno zvezdico, s svojo individualnostjo in svojim ble-
skom. Pot, po kateri nas pelje avtorica, je svojevrstna: odkriti bralcu 
zgodovino slovenske kulture skozi prizmo gledališča. Pot je uspešna 
prav zato, ker je gledališče prostor neposrednega soočanja s širokim 
krogom občinstva. Ta posebni pogled je prisoten že na prvih straneh 
knjige, ko avtorica opisuje uprizoritev J. N. Štepaněka kot spodbudo k 
dvigu narodne samozavesti slovenskega dela prebivalstva mesta Trst.

V celotni strukturi knjige je dosledno ohranjena zgodovinska 
perspektiva. O tem zgovorno pričajo naslovi posameznih poglavij: 
»Slovenci v Trstu po letu 1848«, »Posledice požiga Narodnega doma 
(1920–1927)«, »Podtalno gledališče. Trideseta leta«, »Gledališče v 
povojnem obdobju (1945–1965)«, »V pričakovanju uradnega statusa 
(1965–1978)«, »Nove perspektive (1978–2000)«. V vsakem poglavju 
se na ozadju zgodovine odvija obravnava posamičnih razvojnih faz. 
V prvem delu avtorica opozarja na neprekinjeno zanimanje sloven-
skega prebivalstva v Trstu za gledališče, kar privede, na začetku 20. 
stoletja, do ustanovitve »Dramatičnega društva v Trstu« in, kmalu 

1 
Recenzija je bila prvič 
objavljena v ruščini 
v italijanski reviji 
Europa Orientalis 
XXXV (2016), 
585–588 (http://www.
europaorientalis.
it/rivista_indici.
php?id=50).
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zatem, do redne dejavnosti »Narodnega doma«. Raziskava Bogomile 
Kravos podrobno opisuje vrsto ključnih vprašanj: pomembno vlogo 
Narodnega doma kot središča slovenske nacionalne kulture, sestav-
ne prvine celostnega gledališkega fenomena (igralce, avtorje besedil 
in njihove uprizoritve, gledališko kritiko, odzive gledališke publike, 
odnose z uradnimi ustanovami in, širše, z različnimi družbenimi sloji 
gledališke publike). Natančno je predstavljen in analiziran zapleten 
proces izoblikovanja gledališke kulture z vidika različnih dejavnikov: 
šolanja mladih igralcev-začetnikov na v ta namen organiziranih tečajih 
pod vodstvom takrat priznanih dramaturških avtoritet (na primer, 
Leona Dragutinovića), pomena gledališkega repertoarja, povezovanja 
z drugimi gledališkimi skupinami, gostovanj.

Posamična poglavja so rezultat poglobljenega in izčrpnega razi-
skovalnega dela avtorice Bogomile Kravos. V kratki recenziji se sicer 
ni mogoče podrobneje ustaviti ob vsakem poglavju posebej, vendar je 
potrebno poudariti, da knjiga nazorno prikazuje zgodovinsko ozadje, 
na katerem se izoblikuje gledališka kultura. Gre predvsem za svo-
jevrsten položaj mesta Trst, za konkretni prostor, v katerem se odvija 
gledališka zgodba. Po prvi svetovni vojni se Trst, nekoč pomembno 
mesto avstroogrskega cesarstva, znajde v položaju perifernega mesta 
zmagovitega italijanskega kraljestva. Prejšnje prijateljske in družinske 
vezi z Ljubljano se prekinejo in potrebno je vzpostaviti nove, nelahke 
odnose z Rimom. Gre za obdobje, ko kraljevina Italija pade v objem 
fašizma. Avtorica poglobljeno in objektivno predstavi bralcu obdobje, 
ki sega nekje od 20. let prejšnjega stoletja do konca 2. svetovne vojne.

Poglavje »Gledališče in podtalje« je prikaz antifašističnega upora 
slovenskega prebivalstva v Trstu. Gre za del zgodovine, ki je malo ali 
sploh neznan širšemu krogu bralcev zunaj meja slovenske kulture. 
Italijanski bralec bo na teh straneh seznanjen s težkimi pogoji, v katerih 
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slovensko gledališče v Trstu vendarle nadaljuje svoje delo. Pod silo 
razmer se mora seliti v podtalje neuradne kulture, kar vpliva tudi na 
žanrske uprizoritvene izbire (kratka besedila, skeči, enodejanke, tudi 
s satiričnim podtekstom proti fašističnim oblastem, branje verzov, 
glasba, petje kot varnejše nadomestilo politično nevarnih »zapisanih« 
besedil, celo balet). Da je bila za Slovence v Trstu situacija zelo težka, 
priča dejstvo, da so bili tudi taki, povečini »nedolžni« nastopi, pod 
stalnim udarom fašistične oblasti. Če pogledamo na takratno sodobno 
dogajanje v Evropi, lahko trdimo, da je fašistično moralno in fizično 
nasilje v mestu Trst primerljivo z dejanji, ki jih poznamo v nacistični 
Nemčiji. V evropski zgodovini je slovenski tržaški antifašistični upor 
zapisan kot vrednota, ki zasluži priznanje. Prav tako je borbo za oh-
ranitev slovenskega jezika, ki ga je italijanska oblast zatirala in celo 
prepovedala, mogoče primerjati s položajem nacionalnih jezikov po 
versajski mirovni pogodbi. Po drugih delih Evrope je namreč mnogo 
jezikov dobilo drugačen teritorialni status (na primer, ruščina oz. ro-
munščina v Besarabiji/Moldaviji). V težkih letih preureditve Evrope 
po prvi svetovni vojni je tržaško občinstvo kljub vsemu ohranilo svojo 
ljubezen do gledališča. Izreden uspeh je takrat, na primer, doživela 
znamenita igralka Eleonora Duse na svojem gostovanju v Trstu.

Politični in nacionalni konflikti so se nadaljevali tudi po sklenitvi 
versajske mirovne pogodbe. Kot dokazuje raziskava Bogomile Kravos, 
se je konflikt nadaljeval tudi v Trstu. Zaradi fašističnega zatiranja nje-
govega slovenskega dela, je bilo treba na novih osnovah postaviti delo za 
utrjevanje slovenske kulture. V to delo je bilo vključeno tudi gledališče, 
ki se je krepilo ne samo zaradi obnovljenega repertoarja, ampak tudi 
zaradi sistematičnega uvajanja gledališke kritike. V novih, nehvalež-
nih pogojih se v sami gledališki ustanovi spremenijo tudi možnosti za 
nemoteno administrativno delo. Opaziti je tudi nekaj nesoglasij znotraj 
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gledališča samega. V glavnih obrisih je mogoče trditi, da so bili konflikti 
predvsem ideološke narave.

Zgodovinski pogled dobi svoj epilog leta 1977, ko italijanska oblast 
dodeli slovenskemu gledališču v Trstu status »stalnega gledališča« 
(teatro stabile). Priznanje ni zanemarljivo, saj se je takrat za pridobi-
tev tega statusa zavzemalo, največkrat neuspešno, veliko italijanskih 
gledališč. V tem, nekoliko bližjem časovnem obdobju, se slovensko 
gledališče v Trstu sooča z novimi problemi in si zastavlja nove naloge oz. 
»novo perspektivo«, kot je naslovljeno eno od poglavij knjige. V novem 
zgodovinskem ozračju avtorica izpostavlja to, kar je bilo za tiste čase 
»novo« in »pomembno«: premik v smer satiričnega žanra z uvajanjem 
zanimivih poskusov v »kabaretnem« slogu in osvežitev komedijskega 
žanra. Te spremembe moramo brati tudi v luči ostrih besed, ki jih je 
proti vse večji podrejenosti gledališke dejavnosti komercialnim zahte-
vam izrekel znameniti režiser Giorgio Strehler (Tržačan po rodu).

Repertoar določa podobo gledališča, podoba pa se zrcali tako v iz-
branih tekstih kot v odrski realizaciji. V knjigi Bogomile Kravos po 
zgodovinskem pregledu ustreznega obdobja sledi za vsako sezono opis 
repertoarja, seznam uprizorjenih del, njihovih režiserjev, scenografov, 
kostumografov in število ponovitev, kar izčrpno priča o dejanskem 
obsegu takratnega gledališkega delovanja. V podatkih se zrcali spre-
minjajoče se zgodovinsko ozadje. Če povzamemo navedene sezname 
(na 87 straneh!), se nam razkrije slika, pred katero se lahko prikloni-
jo mnoga gledališča, ne samo v Italiji. Sporočilnost, ki nam jo nudijo 
podatki, je raznolika in povsem naravno je, da vodino vlogo igra slo-
venska dramatika. Če upoštevamo večnacionalni obraz mesta Trst in 
nekdanjo skupno pripadnost avstroogrskemu cesartvu, je razumljiva 
tudi nezanemarljiva prisotnost nemških gledaliških besedil, čeprav 
ne sodijo v vrh evropske dramatike (na primer, teksti F. Schönthana, 
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Ugrabljene Sabinke; Raupacha, Mlinar in njegova hči; Schönherra, Žena 
vrag, in dr.). Podobno lahko trdimo tudi za repertoarne izbire italijan-
skih gledaliških besedil.

V glavnem je mogoče trditi, da osnovni repertoar zasluži visoko 
oceno zaradi kompetentnosti izbora. Gre namreč za izjemno širok re-
pertoarni obseg: prisotna so dela iz antike (Sofoklej, Kralj Ojdip; Ajshil, 
Sedmerica proti Tebam; Plaut, Amfitruo, Hvalisavi vojak) in obvezni pok-
loni Shakespearu (Beneški trgovec, Kar hočete, Romeo in Julija, Hamlet, 
Othello, Kralj Richard III.), Molièru (Skopuh, Tartuffe, George Dandin ali 
kaznovani soprog, Namišljeni bolnik) in Goldoniju. Slovensko gledališče 
v Trstu namenja prav posebno pozornost evropski dramatiki 19. in 20. 
stoletja. Slovenski gledalci v Trstu so lahko gledali Aleksandra N. Ostrov-
kega (Donosna služba), Ivana S. Turgenjeva (Tuji kruh), večkrat uspešno 
uprizorjenega, in seveda Leva N. Tolstoja (Moč teme, Živi mrtvec), prav 
tako večkrat uprizorjenega z velikim uspehom. Uprizorjena je bila tudi 
francoska dramatizacija njegovega romana Vstajenje. Ruska dramatika je 
bila sploh stalni gost slovenskega gledališča v Trstu, večkrat z Ženitvijo 
in Revizorjem Nikolaja V. Gogolja, še posebno pa z Antonom P. Čehovom 
(Tri sestre, 14 ponovitev v sezoni 1968/69 in 13 v sezoni 1997/98), Češnjev 
vrt (24 ponovitev v sezoni 1978/79 in 27 v sezoni 1992/93), Utva (19 pono-
vitev v sezoni 1957/58) in Striček Vanja (29 ponovitev v sezoni 1988/89). 
Odlično poznavanje ruske dramatike dokazujejo uprizoritve del Gorkega 
Na dnu, Vasa Železnova, Barbari in, kot zanimivost, postavitev vesele 
komedije Valentina Katajeva Krog s kredo (vzdržala je samo eno sezono s 
13 ponovitvami). Umetniški vodje so pozorno sledili tudi novostim sov-
jetskega gledališkega življenja in uprizorili svojčas modnega dramatika 
Alekseja N. Arbuzova (Irkutska zgodba, Staromodna komedija), čeprav 
je ta avtor doživel svoj krst na odru tržaškega slovenskega gledališča z 
zamudo, ko se je njegov sloves v domovini že izpel.
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Tržaški gledališčniki so bili prav tako odlično seznanjeni z vrhunci 
evropske dramatike. V različnih obdobjih so na repertoarju Ibsen (Nora, 
Hedda Gabler), klasični Schiller (Kovarstvo in ljubezen, Razbojniki), Su-
dermann (Čast), Victor Hugo (Lukrecija Borgia), D’Annunzio (Gioconda), 
Strindberg (Pelikan), De Filippo (Filumena Marturano) in Pirandello 
(Henrik IV., Le pomisli, Giacomino). Slovensko gledališče v Trstu je bilo 
usmerjeno tudi v iskanje sozvočja z novimi gledališkimi smernicami, 
ki so se pojavljale v različnih evropskih kulturah. Na tržaškem odru 
so bile nove smernice uprizorjene z izvirnimi pristopi: O’Neill, Dol-
gega dneva potovanje v noč; Ionesco, Stoli; Beckett, Čakajoč na Godota; 
Mrožek, Tango; T. Williams, Tramvaj Poželenje; Brecht, Mati Korajža; 
Saint-Exupéry, Mali princ.

V knjigi Bogomile Kravos slovensko gledališče v Trstu zaživi v 
polnosti tudi z izpostavljanjem dragocenega prispevka posameznih 
osebnosti, ki so v njem delovale: igralcev, režiserjev, njihovih asisten-
tov in sodelavcev (Avguste Danilove, Leona Dragutinovića, Milana 
Skrbinška, Jožeta Babiča in dr.). Avtorica izoblikuje njihov portret z 
ljubeznijo in toplino. To še posebno velja za začetno obdobje gledali-
škega delovanja, ko je v ansamblu prevladal entuziazem in se je pot 
utirala z jasno zavestjo o ustvarjalnem doprinosu k rasti slovenske 
kulture. Navsezadnje, kot pravi avtorica, so »Tržačani znani po svojem 
pogumu in podjetništvu«. ❦
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Tatiana Nicolescu

Tatiana Nicolescu is a Romanian historian of literature and translator, 
born in Chişinău. She was a professor at the University of Bucharest, also 
teaching at Moscow University during the 1970s. She specialized in Russian 
literature in Bucharest and in Romanian literature and language in Mos-
cow. Since 1988 she has been a visiting professor at the University Institute 
of Modern Languages in Milan, Italy. Selected books: Opera lui Gogol în 
România (Bucureşti, 1959); Ivan Bunin (Bucureşti, 1971), Андрей Белый 
и театр (1995).


