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Prispevek obravnava dele` ju`noslovanskih motivov in vsebin v slovenski dramatiki
v drugi polovici 19. stol. S predstavitvijo del Viktorja Lipe`a Car Lazarjeva smrt (1860),
Josipa Klemen~i~a Zeta carja Lazarja ali Bitva na Kosovem polji (1870), Josipa Jur~i~a
Veronika Deseni{ka, Ivana Vrhovca Zoran ali Kme~ka vojska na Slovenskem (1877) in
Antona A{kerca Tujka (1899) potrjuje, da so slovenski avtorji slovanskim in predvsem
ju`noslovanskim zgodovinskim temam namenjali veliko pozornost ter da so pomenile del
takratnega slovenskega kulturnega obzorja.

slovenska knji`evnost, ju`noslovanska zgodovina, Dramati~no dru{tvo, 19. stoletje

This paper discusses certain South Slavic themes in Slovene dramatic writing from the
second half of the 19th century. Through a presentation of the works Viktor Lipe` Car
Lazarjeva smrt (The Death of Tsar Lazar) (1860), Josip Klemen~i~ Zeta carja Lazarja (Tsar
Lazar’s Son-in-Law) ali Bitva na Kosovem polji (The Battle of Kosovo Field) (1870), Josip
Jur~i~ Veronika Deseni{ka, Ivan Vrhovec Zoran ali Kme~ka vojska na Slovenskem (Peasant
Army in Slovenia) (1877) and Anton A{kerc Tujka (Foreign Woman) (1899) it affirms that
Slovene authors paid considerable attention to Slavic, especially South Slavic historical
topics, and that these topics formed an important part of the Slovene cultural horizon.

Slovene literature, South Slavic history, Dramatical Society, 19th century

V bogatem in izvirnem ju`noslovanskem ustvarjanju lahko skozi pretekla stoletja
zasledujemo vse oblike umetni{ke besede: nastale in razvile so se lirske, epske,
dramske in pou~no zabavne umetnine in besedila.1 Iz prvotnih spontanih lirskih in
skromnej{ih glasovnih in besednih skupin so se v ritmu, po obliki in po vsebini posto-
poma uveljavili danes znani literarni sklopi, zvrsti in `anri. Dramske oblike in vsebine
so se skozi znane zgodovinske procese uveljavljale v kon~nem obdobju konstituiranja
dvatiso~letnega evropskega aristotelovskega slovstva2 in kot skupni nasledek doteda-
njega razvoja ter sinkreti~nega ustnega izro~ila v razgibanih kolih in rejih, jurjevanjih
in kresovanjih itn. na tra~ansko-ilirsko-slovanskem polotoku Haemosu3 ter hkrati kot
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1 Besedilo je nekoliko skraj{ana oblika obse`nej{ega besedila, ki je dostopno pri avtorju.
2 Na temeljih tedanjih znanih spoznanj je nastal humanisti~ni ideal judovsko-gr{kega civilizacijskega kroga

v spoznanjih gr{kih mislecev, ki jih je strnil in uveljavil filozof Aristotel iz Stagire v obliki anti~nega
ideala, nerazdru`ljivega trojstva Resnice, Dobrega in Lepega, h kateremu stremi sleherno ~love{ko bitje.
Zavestno ali ne so temu napotku, »kalonu«, sledili tudi na{i predniki.

3 Najve~ji evropski polotok med ^rnim morjem, Donavo, So~o, Ilirskim in Belim morjem so Grki imenova-



nadaljevanje danes pozabljenega slovanskega starocerkvenega srednjeve{kega prika-
zovanja nekaterih dogodkov iz Kristusovega `ivljenja, ki se je pod imenom »rapre-
zentacija«, pozneje (skozi 19. stol.) »crkveno prikazanje«, dokon~no uveljavilo
v nekdanjih anti~nih kulturnih sredi{~ih na vzhodni oz. slovanski obali Ilirskega morja
v 13. in 14. stol.; na severozahodnem ju`noslovanskem oz. dana{njem o`jem sloven-
skem etni~nem ozemlju (na takratnem Kranjskem in Koro{kem) pa se je v 17. stol.
uveljavila latinska (jezuitska) verska drama in nato v predelu Alp tudi izvirna sloven-
ska ljudska dramska oblika: slovenska besedila Raj ali Hoja s paradi`em, [kofjelo{ki
pasijon in raznotera dela koro{kih bukovnikov.4

Navezavo na klasi~no gr{ko gledali{ko tradicijo je v Evropi spodbudilo obdobje
razsvetljenstva in tako je v tem obdobju nenadomestljivi mentor in mecen celotnega
novej{ega slovenskega duhovnega razvoja, baron @iga Zois pl. Edelstein, v svojem
ljubljanskem znanstvenem lai~nem krogu spodbudil tudi ustvarjalno dramsko delo-
vanje v slovenskem jeziku (Jernej Kopitar, Valentin Vodnik, Anton Toma` Linhart
idr.), ki se je nato nadaljevalo z raznovrstno dejavnostjo Dramati~nega dru{tva za
Kranjsko (od 1867 do 1892)5 oz. z avtorskimi odzivi na njene pobude in razpise.6

V obdobju slovenskega narodnega prebujanja in romanti~nega literarnega ustvarja-
nja so se ob {tevilnih pesni{kih umotvorih pojavila tudi dramska besedila: ob »volji do
prisvojitve klasi~ne dramatike« (Koblar 1972: 46) tudi »`elja po doma~i zgodovinski
drami, ki bi vzporedno s politi~nimi prizadevanji budila slovensko narodno zavest«
(prav tam). Tako je v drugi polovici 19. stoletja7 nastalo ve~ dramskih del predvsem
z zgodovinsko vsebino, v njih pa so se najpogosteje pojavljali usodni slovenski in slo-
vanski dogodki in ljudski junaki. Ob prevodih najpomembnej{ih tujih dramskih bese-
dil je nastalo ve~ izvirnih besedil, med njimi nekaj del z ju`noslovansko tematiko, ki
je bila Slovencem dobro znana in med bralci zelo priljubljena. Taka je bila tragedija
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li Haemos, kar pomeni Krvavo gorovje. Od 1463 do 1887 je bil skoraj cel pod oblastjo Turkov, ki so
njegovo starodavno gr{ko ime prevedli in ga poimenovali Bal-Kan; po prenehanju njihove nadvlade se je
zaradi razli~nih pobud, predvsem pa zaradi nepou~enosti, to tur{ko ime ohranilo in se {e vedno uporablja.
Slovensko se imenuje Hem ali Hemos, tudi Hejmos.

4 Primerjaj tudi France Koblar, 1972: Slovenska dramatika I. Ljubljana. 8–9.
5 Prav tam: 68.
6 Korde`evi pobudi za slovensko narodno gledali{~e (1848 in 1850) je sledilo delovanje slovenskih ~italnic

v Trstu in Mariboru (1861), nato v Tolminu, Gorici, Ptuju in Celovcu, ki so prirejale tudi gledali{ke
prikaze; velik premik je prinesla ustanovitev, razpisi in delo Dramati~nega dru{tva (1967–1892). Poklicno
in trajno delovanje slovenskih gledali{~ lahko spremljamo od l. 1892, ko je bilo ustanovljeno prvo slo-
vensko narodno oz. de`elno gledali{~e v Ljubljani, sledilo je drugo slovensko poklicno gledali{~e v Trstu
(1907) in tretje v Mariboru (1919). Med ustvarjalne nadaljevalce ljudske in verske tradicije (rej, prika-
zanja, jezuitski kolegiji, Linhartovi kranjski komedijanti, Drabosnjakov ljudski oder, kompanija Franca
Jo`efa Gogale) so se v Ljubljani, Trstu, Mariboru in drugod zapisali {tevilni nadarjeni dramaturgi,
ravnatelji, re`iserji in igralci, na primer Ignacij Bor{tnik, Rudolf Inemann, Fran Govekar, Friderik Juvan-
~i~, Anton Verov{ek, Milan Skrbin{ek, Hinko Nu~i~, Osip [est, Ciril Debevec, Bratko Kreft, Oton
@upan~i~, Branko Gavella, Bojan Stupica, Pavel Golia, Josip Vidmar in mnogi drugi ugledni slovenski in
tuji ustvarjalci.

7 »Vpra{anje zgodovinske dramatike se odpre v 60. letih, se nato ponavlja v desetletje, zdaj kot narod-
nopoliti~na osve{~enost, zdaj kot te`nja posameznih ustvarjalcev, da bi po svetovnih zgledih ustvarili tudi
slovensko klasi~no dramo.« (Koblar 1972: 46.)



v verzih v {estih dejanjih Viktorja Lipe`a z naslovom Car Lazarjeva smrt (Slovenski
glasnik v Ljubljani 1860), ki prina{a snov iz srbske knji`evnosti, ustnega izro~ila in
juna{kih pesmi, ki jih je v prvi polovici 19. stol. na Dunaju (1815) pod naslovom
Prostonarodna slavenoserbska pjesnarica in Narodna srbska pjesnarica ter v Leip-
zigu (Lipskem) (1823) pod naslovom Srpske narodne pjesme, I–IV, objavil Vuk
Karad`i} in so bile med Slovenci dobro znane.

Lipe` v delu, v katerem »na klasiko spominjata zgodovinska snov in jambski verz«
(Koblar 1972: 46), prikazuje dru`bene razmere na dvoru srbskega kneza Lazarja Hre-
beljanovi}a pred znano Kosovsko bitko l. 1389. Boj, ki je dolo~il dolgoletno usodo
srbskega in drugih ju`noslovanskih ljudstev, je postal osrednji dogodek njihove narod-
ne zgodovine, narodni mit, literarna legenda. O njem govori ustno ljudsko izro~ilo,
pojejo {tevilne pesmi, poro~ajo cerkveni spisi, `itja, kronike, rodoslovi, popisuje ga
Benedikt Kuripe{i~ (1531), opevajo ga juna{ke baro~ne in romanti~ne pesnitve; znani
in neznani avtorji poudarjajo nenavadne podrobnosti in vzroke za nesre~o in `alost po
tej krvavi in okrutni bitki, ki je spremenila usodo kr{~anskih in ju`noslovanskih
prebivalcev Hema za ve~ stoletij.

Dr. France Koblar je v svoji znani {tudiji Slovenska dramatika (1972) o Lipe`evi
tragediji zapisal:

Dejanje je bolj podobno pretrganim prizorom kot zapletajo~i se drami, vse je prepojeno
z romanti~no ~ustvenostjo, zlasti ko pesnik pripoveduje o tragi~ni usodi ju`nega slo-
vanstva ob porazu na Kosovem 1389. [...] Lipe` imenuje svoje delo »dramati{ko
drobtino v enem dejanju«, vendar ima ta enodejanka {est prizori{~, obstaja iz samo-
govorov in poro~il v starem klasi~nem na~inu.

In dalje:

Delo je nastalo ob zanimanju za srbsko ljudsko pesem, predvsem pa iz ~ustvovanja
tedanje mladine, ki jo je osvajala jugoslovanska ideja. Ni brez pomena, ~e vemo, da je
Lipe` zaradi svojega narodnega mi{ljenja leta 1860 izgubil slu`bo kot profesorski
za~etnik v Mariboru; pozneje je na{el namestitev na Hrva{kem, kjer je ostal do upoko-
jitve. (Koblar 1972: 46.)

Omembe vredni so tudi pisateljski poizkusi nem{kega literata, gledali{kega igralca
v nem{~ini in sloven{~ini ter prevajalca Pre{ernovih pesmi, Franza Penna iz Ljub-
ljane, ki je o slovanskem, slovenskem in hrva{kem zgodovinskem dogajanju napisal
`aloigro v {tirih dejanjih Der Untergang Metullums (Padec Metula)8 in za na{o temo
zanimivej{o tragedijo Ilja Gregori~, v kateri je na zgodovinsko snov iz srednjeve{ke
dobe naslonil sodobne narodne in politi~ne ideje ter v besedilo vklju~il priljubljene
slovenske in ju`noslovanske ljudske pesmi: Hajd’mo, bratje, hajd’, junaci; Naprej,
zastava Slave; Prijatli, obrodile so …; @ivi, `ivi duh slovenski.

Kronolo{ko je tem dogodkom sledilo obdobje ~italni{ke dramatike, ki je izbirala
rodoljubne in domovinske slovenske teme,9 v katerih je slavila predvsem slovanstvo,
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8 »Nekdanji Japodi so bili prikrojeni tako, da so v njih odmevala jugoslovanska politi~na gesla.« (Koblar
1972: 49.)



zvestobo narodu in slovenski jezik. U~itelj Ljudevit Tom{i~ je v Karlovcu napisal
»ideolo{ko dija{ko dramo« (Koblar) Lahkoumna Emica ali mladost – norost in jo
objavil v Slavjanskem Jugu v Zagrebu l. 1868. Zgodba se razvija v Zagrebu, kjer dva
slovenska {tudenta dvorita istemu dekletu.

Idealisti~no dramsko delo kot izraz slovenske narodne manifestativnosti v 60. letih
19. stol. je spisal mladi bogoslovec Anton Jegli~, poznej{i rimokatoli{ki {kof v Ljub-
ljani, pod naslovom Slavija. To je alegori~na gledali{ka igra: »Ta idealisti~na melo-
dramska alegorija obsega velik del na{e miselnosti v 60. letih: ~love~ansko zavest in
spravo med narodi. Vendar vse bolj ~utimo tedanje politi~ne razmere: nem{ko oholost
in osvajalnost, nem{kutarsko sebi~nost in potuhnjenost, pa tudi slovensko te`enje po
napredku.« (Koblar 1972: 65.)

Obdobje verske dramatike, ki je sledilo v takratnih slovenskih pokrajinah, je
prineslo hkratno nadaljevanje jezuitske drame, {kofjelo{kega pasijona in Drabosnja-
kovih ljudskih iger, vendar ni prineslo ju`noslovanskih tem: usmerjeno je bilo
v svetopisemske prizore in `ivljenje bo`je dru`ine. Nov zagon je v slovensko literarno
ustvarjanje prineslo Dramati~no dru{tvo (1867), ki je pod predsedstvom Luke Svetca
nadaljevalo zamrle poskuse Leopolda Korde`a in njegovega Gledali{kega dru{tva
(1848/1850). Sprejelo je pet programskih nalog, na prvem mestu pospe{evanje slo-
venske dramske knji`evnosti in izdajanje besedil izvirnih slovenskih iger: Fran Lev-
stik je zato k sodelovanju vabil Frana Erjavca, Josipa Jur~i~a in Josipa Stritarja.
Najprej se je odzval Stritar kot ocenjevalec prispelih dramskih rokopisov. Njegovo
stali{~e do usmerjenosti Dru{tva lahko strnemo v maksimo »Lep predmet v ~isti
narodni obliki – to je dovolj«; iz pisnega poro~ila o prejetih rokopisih (skupaj 11
dram) pa, da so bile ju`noslovanske vsebine v njih `ivo prisotne: med njimi Zeta carja
Lazarja ali bitva na Kosovem polji, `aloigra v 5 dejanjih, in Veronika Deseni~ka,
`aloigra v 5 dejanjih (Slovenski narod, 1874, {t. 231).

Ob ju`noslovanskih in slovanskih temah in likih, ki so takrat naravnost preplavili
slovenski kulturni, literarni in dramski prostor, je tudi v delih, ki so prihajala iz
slovanskega sveta ali so se omejevala na o`ji slovenski, kranjski teritorij, razvidno
dominantno slovansko ~ustvo, kot nam to izpoveduje tragedija Slavomil in Jovana, ki
jo je pod imenom Jaka Premisl vlo`il Jakob Bedenek. Ljubezensko povest ob naslov-
nih imenih Jovane in Slavomila napolnjujejo stara slovanska imena: Zvonimir, Rodo-
ljub, Zagorska, Jerica, Prostoslav ...

Iz Stritarjevega poro~ila ob prvem nagradnem razpisu Dramati~nega dru{tva za
Kranjsko sledi, da je velik uspeh dosegla tragedija Zeta carja Lazarja ali Bitva na
Kosovem polji, ki jo je v Ljubljani spisal gimnazijec Josip Klemen~i~ pod psevdonim
Josip Kleni~.10
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9 Ob francoskih, angle{kih, nem{kih, poljskih in ~e{kih delih romanti~nega realizma, ki jih navaja prva
slovenska dramska bibliografija Josipa Nollija iz l. 1868, je narodni buditelj Janez Bleiweis natisnil in
nekoliko priredil @upanovo Micko.

10 Iz Kovorja na Gorenjskem, poznej{i klasi~ni filolog z Dunaja in gimnazijski profesor v Petrogradu.



Tragedija je zlo`ena v peterostopnih jambih in se po snovi naslanja na Lipe`evo Car
Lazarjevo smrt, le da so motivi raz{irjeni in razpleteni. V bistvu se je pisatelj oprl na
Kosovski cikel ter zajel iz njega nasprotje med Vukom Brankovi}em in Milo{em
Obili}em […] Milo{ se obrekovanja ho~e oprati, se poslovi od `ene, odide v tur{ki
tabor, zabode sultana Murata in sam umre (Koblar 1972: 82).

In dalje:

Verzi so dokaj lepi, prepleteni z mnogimi izreki […] Vrednost dela ni tolika v umet-
ni{ko dovr{eni zgradbi kakor v zadovoljivi re{itvi {iroko razpotegnjene zgodovinske
drame. (Prav tam.)

Vsa predstavljena dramska besedila je preseglo umetni{ko besedilo drugega Lev-
stikovega prijatelja, Josipa Jur~i~a, odmevna tragedija Tugomer, »iz dobe bojev Polab-
skih Slovencev s Franki«, ki nadaljuje slovansko motiviko v slovenski dramatiki in
pomeni osrednje delo slovenske dramatike v drugi polovici 19. stol.

Ne vemo, ali je Jur~i~ poznal Klemen~i~evo rokopisno tragedijo Zeta carja Lazarja –
zelo verjetno jo je poznal – o~itno je, da se tragedija izdajalca in tragedija ljudstva
v Tugomerju ponavlja podobno kakor pri Klemen~i~u in da mu je bila snov, ki jo je
na{el v Giesebrechtovi zgodovini, kakor nala{~, da ustvari novo, sodobnej{o prispo-
dobo iz slovanske preteklosti, ki je privedla do usodne narodne smrti. (Koblar 1972:
109.)11

In:

Pravo dramati~no sredi{~e je dogodek, ki ga je Jur~i~ izoblikoval samo v pripovedi,
Levstik pa v mogo~ni neposrednosti. To je poboj in pokol slovenskih odposlancev
v nem{kem taboru […] Ta tragedija slovenske zaupljivosti in lahkovernosti z vsemi
nasprotji prevare in odpora zajema celotni narodni polo`aj [na Slovenskem, opomba
avtorja] sredi sedemdesetih let, njegovo politi~no in dru`beno problematiko, od tedanje
vladne Cerkve do zasebne dru`ine ter se postavlja za zgled in opomin sodobnemu in
prihodnemu rodu. Ni ~udno, da za ~asa Avstrije ni smela biti nikoli uprizorjena in da so
jo v nekem ~asu prepovedali tudi v {olskih knji`nicah. (Koblar 1972: 113.)

Jur~i~ se je z dramskim besedilom oglasil znova z Veroniko Deseni{ko. V njej je
uresni~il

na~rt, ki ga je spremljal od za~etkov njegovega pisanja […] Tragi~no usodo ljubezni
nosi tukaj predvsem `enska, vendar druga~e kot v prvotnem Tugomeru; `enska se na
svojo veliko nesre~o vda mo{ki nasilni volji in propade [...] Sledi tragi~ni konec in
nasilna Veronikina smrt, ki to besedilo potrjuje kot prvo resni~no slovensko zgodovin-
sko tragedijo. (Koblar 1972: 116.)12

Kronolo{ko je sledila nedokon~ana tragedija Milan in Jele (1873) izpod peresa
mladega Frana Maslja Podlimbarskega ter najpomembnej{e delo po Tugomeru, Zoran
ali Kme~ka vojska na Slovenskem (prav tam), ki jo je v verzih spisal poznej{i
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11 Levstik je tu razkril tragi~no razdvojenost svojega ~asa in tudi tragi~no zmoto svojega mladoslovenskega
rodu (Koblar 1972: 110).

12 »^eprav vemo, da se tega dela dr`i `e sled Jur~i~eve bolezenske in smrtne sence, ~utimo v njem veliko
oblikovalno mo~. Veronika stoji visoko nad njegovim Tugomerom.« (Koblar 172: 116.)



zgodovinar Ivan Vrhovec (1877). V njej prvi~ zasledimo motiviko kme~kih uporov;
odmevajo slovenski tabori s preloma 60. in 80. let; dogajanje je razgibano, zapleteno
in nepredvidljivo, spopadi neusmiljeni, razmerja med sovra`nima stranema, fevdalno
in uporni{ko, so krvava in okrutna: edina re{itev iz krivde brez krivde je samomor
glavnega junaka.

Nastopajo ljudje razli~nega socialnega stanu, gra{~ak, `upnik, kmetje, in iz sosed-
njih pokrajin, predvsem kmetje iz Dolenjske, Hrva{ke in srbske Like:

Slovenci iz vseh pokrajin, tudi poslanci s Hrva{kega pridejo na zborovanje kmetov ter
sklenejo, da se upro zoper nasilje fevdalcev […] Svetovalec kmetov in njihov prijatelj
je stari Bogdan, neko~ srbski knez, ki se je naselil med Slovenci, voditelj kme~kega
odpora je njegov sin Zoran […] Po napadu na grad se `upnik obrne h kmetom ter
obdol`i Zorana, da je izdal upor. Junak `alostno kon~a. (Koblar 1972: 117.)

Samoumevno ju`noslovansko so`itje, enake zgodovinske izku{nje, dru`bene raz-
mere in skupna domoljubna politi~na stremljenja, ki se ka`ejo kot miselna podstava
opisanih besedil, so nenadomestljivi sestavni elementi takratnega literarnega in kul-
turnega `ivljenja na Slovenskem. Patronimi, toponimi, hidronimi ju`noslovanske
provenience, zgodovinski dogodki, jezik, prav vse nas prepri~uje o spontani zaveza-
nosti slovanski in ju`noslovanski skupnosti ter njeni visoki vlogi v oblikovanju
dru`benih idealov tedanjega ~asa. Hkrati so pri~ujo~a besedila pomenila pomembne
kakovostne korake na poti k izpopolnjevanju izvirne slovenske knji`evnosti in drama-
tike:

Tako je v drugi polovici 70. let po Tugomerju nastalo dvoje zgodovinskih del, ki
za~enjata vrsto poznej{ih dram iz ~asov kme~kih uporov in zgodovine Celjanov.
Z Vrhov~evim Zoranom in Jur~i~evo Veroniko Deseni{ko se za~enja zgodovinska
drama na {tudiju preteklosti in sodobni narodni ideji, vanjo pa se vklju~uje tudi socialna
tematika. Nasproti romantiki `e stopa v ospredje realizem, ki pa je {e ves prepleten
z romanti~nimi primesmi. (Koblar 1972: 124.)

V zadnjem ~etrtletju 19. stol. sta se med dramske pisce zapisala tudi Janko
Kersnik13 in Jakob Ale{ovec,14 vendar nista pisala o ju`noslovanskih dogodkih. Prisot-
nost ju`noslovanskega duha v slovenski literaturi prina{a poznej{a dramatika Josipa
Vo{njaka, ki stoji na »prehodu med starimi domoljubnimi snovmi in vpra{anji novega
~asa« (Koblar 1972: 136), ter Ivana Robide, ki je s tragedijo Erazem Tatenbach
ponovil zgodbo Jur~i~evega nesre~nega {tajerskega junaka v znani ju`noslovanski
proticesarski, zrinjsko-frankopanski protiavstrijski zaroti.

Tudi v literarni dejavnosti pesnika Antona Medveda se je zna{lo dramsko delo, ki
se dotika ju`noslovanskega obzorja: tragedija Za pravdo in srce nekoliko obuja
vsebino Vrhov~eve `aloigre Zoran ali Kme~ka vojska na Slovenskem.
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13 L. 1878 je o Bleiweisu in Kmetijskih in rokodelskih novicah, v katerih so od l. 1843 redno izhajali
prispevki iz ju`noslovanskega sveta, spisal slavilno besedilo. Novice so (n. p.) o pesniku (in vladarju)
^rne gore, Petru II. Petrovi}u Njego{u, s spo{tovanjem pisale kar petkrat, v nekrologu l. 1851 pa so
objavile celo njegovo sliko.

14 Avtor {tirih slovenskih iger in prevajalec kar 29 tujih gledali{kih del.



Naslednji slovenski avtor, ki je odlo~no segel po ju`noslovanski tematiki, je bil
pesnik Anton A{kerc. »A{kerc je hotel doma~o dramatiko premakniti iz provincial-
nosti na neko {ir{e obzorje, predvsem pa sku{al slovenski dramatiki dati slovanski
zna~aj.« (Koblar 1972: 136.) S tem namenom je napisal tri drame s slovansko snovjo:
Izmajlov, ki se dogaja na Poljskem, Red sv. Jurija, ki se dogaja na Ruskem, in Tujka, ki
se dogaja na Hrva{kem. Opisujejo nenavadne `ivljenjske usode, strasti, zlo~ine,
razo~arane, nesre~ne ljubezni in `alostne smrti.15

Kot vidimo, se prisotnost ju`noslovanskega sveta, ljudi in pokrajin, zgodovine in
politike, vojskovanj, juna{tva, izdajstva, ponosa, trpljenja, spletkarjenja, ljubezni in
tragi~nih usod v slovenskem kulturnem prostoru tudi na podro~ju dramatike izpisuje
v vseh obdobjih bogatega in raznovrstnega literarnega `ivljenja na Slovenskem. Prav
vsi pomembnej{i avtorji, Josip Jur~i~, Fran Levstik, Anton A{kerc, Oton @upan~i~,
pozneje Pavel Golia in Bratko Kreft, so segali po ju`noslovanski tematiki, ki so jo {teli
za del svojega slovenskega in slovanskega obzorja, ju`noslovanske like in pokrajine
pa za naravno zaledje svojih literarnih in dramskih raziskovanj. Prav tako so tudi
avtorji, pripadniki drugih ju`noslovanskih narodov, spontano in z velikim zanima-
njem opisovali slovenske ljudi in slovensko zgodovino.16
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15 »Vse tri drame temeljijo na poudarku rase, okolja in danega trenutka« (Koblar 1972: 189).
16 Tudi v prvi polovici 20. stol. se slovanska in ju`noslovanska prisotnost v slovenski drami nadaljuje,

najprej s tridejanko Kato Vrankovi} Etbina Kristana, ki se godi na Hrva{kem, nato z Veroniko Deseni{ko
Otona @upan~i~a, ki se navezuje na Jur~i~evo istoimensko delo, z narodno pravljico v {estih dejanjih
Pepeluh Ivana Laha, z delom Herman Celjski Antona Nova~ana, prvega dela na~rtovane trilogije o
celjskih knezih, vladarjih velikega ju`noslovanskega prostora, v zgodovinski podobi Kralj Matija Gubec
Frana Lipaha in poeti~ni enodejanki Cvetje bajam, ki se godi v Albaniji in Makedoniji, v tridejanki Kasija
Stanka Majcna, ki se godi v Beogradu, in v enodejanki Za novi rod, ki se godi na nekem otoku na
Kvarnerju; vanjo je posegel dramatik Ivan Mrak z dramo o Karadjordju, Pavel Golia z dramo Kulturna
prireditev v ^rni mlaki, v kateri nastopajo Rusi in Poljaki, in nenavadnim spominskim dramskim delom
Dobrudja (pokrajina ob ^rnem morju), ob dvajsetletnici nastanka prve Jugoslavije, posve~eno »vsem
Srbom, Hrvatom in Slovencem, ki so padli v te`kih in krvavih bojih za svobodo« (prav tam), Bratko Kreft
z zgodovinsko dramo Velika puntarija, prisotna pa je tudi v novej{ih dramah Alojzija Remca Volkodlaki
in Talci v Kraljevem, ki se godita v Srbiji v ~asu okrutne 2. svetovne vojne (»naslonjeni neposredno na
polpretekli ~as, na nem{ka grozodejstva v Sloveniji in Srbiji […] Pisatelj je v njih upodobil svoja do`i-
vetja kot izgnanec v Srbijo« (Koblar 1973: 130)), in tudi drugih literarnih besedilih.




