
Terst jako specifický kulturní prostor  

 

          Cestopisná črta Claudia Magrise Mikrokosmy věnuje na svých stránkách pozornost 

regionu dalece přesahujícímu svojí rozlohou samotný Terst. Přesto hraje toto město v díle 

více než zásadní úlohu – v terstské kavárně San Marco, obsahující ve svém jménu 

reminiscenci na někdejší vládu Benátek nad městem, Magrisovo putování začíná, v terstských 

městských sadech končí. Kniha je tedy z hlediska své stavby pomyslným hadem zakusujícím 

se do vlastního ocasu a  právě Terst představuje ono klíčové místo formující rámec celého 

díla. Můžeme to dozajista přičítat úzkému sepětí autora s městem – Claudio Magris se 

v Terstu narodil, žije zde a doposud působí jako profesor germanistiky na terstské univerzitě. 

Hlavní zásluhu nese však na tom terstská kulturní dvojdomost a rozmanitost (kterou 

Magrisovi jeho etnický původ Itala na straně jedné a univerzitní vzdělání germanisty na straně 

druhé dovoluje hluboce a zasvěceně reflektovat). Vytyčme si nyní její hlavní rysy. 

          Z hlediska čistě geografického nachází se Terst na samém okraji Střední Evropy 

v tradičním pojetí. Přesto vytváří zdejší stýkání a prolínání kultur a etnik s oblastí, již nazývá 

Piotr Wandycz „středovýchodní Evropou“,  četné paralely. Právě etnická různorodost Terstu 

a jeho nejbližšího okolí je hlavním zdrojem jeho výjimečnosti. Stýkají se zde totiž zároveň 

živel románský (za terminus post quem jeho zdomácňování lze považovat předpokládané 

datum založení římské kolonie Tergeste Caesarem roku 52 př. n. l.), ve své nejjižnější výspě 

živel germánský (v letech 1382-1918 bylo město državou Habsburků) a ve své nejzápadnější 

výspě živel slovanský (jeho hlavní příliv je spojen s příchodem nové pracovní síly do města 

po roce 1719, kdy je z Terstu vytvořen svobodný přístav Rakouska). Tímto vzniká v Terstu 

podobný etnický obraz i historická situace jako ve „středovýchodní Evropě“.  Několikeré 

proměny vlády nad městem, posuny státních hranic, silný faktor ekonomicky motivovaného 

přistěhovalectví i rozkvět obchodu a s ním související přítomnost početně silné židovské 

komunity, to vše vytváří pestrou mozaiku multietnicity a vzájemné vrstvení kultur.  

          Hlavní přítomná etnika přešla během staletého vývoje několikrát z pozice většiny do 

pozice menšiny a naopak. Proto je Terst coby „místo na rozhraní“ důležitým neuralgickým 

bodem v dobách hlavního vzestupu nacionalismu (či spíše nacionalismů) – na konci 

devatenáctého století, za první světové války a po versailleské smlouvě (V širším dějinném 

kontextu nabízí se bezpochyby srovnání s tehdejšími česko-německými třenicemi v Praze či 

v příhraničních oblastech). Na sklonku devatenáctého věku stává se město hlavní baštou 

iredentistů, tj. italského hnutí za připojení Italy obývaných území k Itálii. Sám Guglielmo 

Oberdano, oběšený roku 1882, jeden z hlavních představitelů iredenty, byl původem Tersťan. 



Za první světové války je příslib Terstu Itálii jedním z hlavních motivačních faktorů jejího 

vstupu do boje na straně Dohody. V neposlední řadě i Mussoliniho fašismus byl v samých 

počátcích své existence v letech 1919-1920 úspěšný pouze v Terstu a prvotní živnou půdou 

pro jeho rozvoj se stalo právě zdejší napětí mezi italským a slovanským obyvatelstvem; tyto 

etnické třenice narůstají logicky záhy poté, co zaniká Rakousko-Uhersko coby zastřešující 

politická síla či nestranný prostředník mezi oběma živly. Daná situace skýtá opět srovnání 

s historickým vývojem o něco dále a  později – totiž s krizí v Jugoslávii záhy po Titově smrti. 

          Ze všech zmíněných důvodů lze město Terst považovat za jakýsi pomyslný průsečík 

mikrohistorie a makrohistorie. Konkrétní historické události terstského „mikrokosmu“, ať už 

se jedná o aktivitu iredenty, řádění fašistů ve dvacátých letech či rozpolcenost Primorska 

v letech 1947-1954, zrcadlí tehdejší události dějin „velkých“ či „oficiálních“. A právě v tom 

tkví hlavní specifikum Terstu coby kulturního prostoru. 
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