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Predgovor
Ljudje smo tisto, kar delamo, tisto, kar pustimo za sabo, vrednote, ki smo
jih gojili in jim dali obliko ter vsebino, pa sanje, ki smo jih uresničili, in boljša
prihodnost, ki jo ustvarjamo za prihajajoče generacije. Zgodovina bo o nas presojala po tem in ne po naših namenih (za ovrednotenje slednjih bomo morali
počakati, morda z lažjim občutkom, na božjo sodbo). Zgodovina smo mi, poje v
eni svojih čudovitih balad občutljivi kantavtor Francesco De Gregori!
Romanska kultura je odločilno vplivala na izoblikovanje podobe in zgodovine
Istre, Reke in dela Dalmacije. Te kraje je zgodovinsko zaznamovala pluralnost,
obenem pa ne bi bili, kar so, brez večstoletne navzočnosti in prispevka italijanske kulture, jezika, tradicije, običajev in navad. Ta navzočnost je globoko
prepojila omenjeno območje, začrtala meje človekove prisotnosti in ji podelila
neponovljiv, neizbrisen pečat. Urbanizem, arhitektura, likovna umetnost, glasba, književnost – tukajšnje italijansko prebivalstvo je ustvarilo izvirne dosežke
na tako rekoč vseh področjih snovne in nesnovne kulture, odlikuje pa se tudi v
znanosti, s čimer se prepoznavno vpisuje v zgodovino.
V učne načrte vseh stopenj izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem, vključno
z univerzitetnim in podiplomskim študijem, bi prejkone morali vključiti vsebine,
povezane z zgodovino, kulturo in jezikom avtohtone italijanske narodne skupnosti, ki je konstitutiven subjekt na območju svoje zgodovinske naselitve in torej
obeh držav. Skratka, bistveno je, da si prizadevamo za vzgojo za medetnično
sožitje in promoviramo vrednote večkulturnosti in večjezičnosti.
Širše, konceptualno gledano je čutiti močno potrebo po pripravi ustreznih
instrumentov, pravnih in upravnih sredstev, ki bi omogočala ohranjanje, zaščito in promocijo zgodovinske, kulturne, etnične in jezikovne identitete območja,
na katerem živi Italijanska narodna skupnost; ti instrumenti naj bi spoštovali
nedotakljivost izvirnih onomastičnih podatkov, opredelili in ohranjali toponimiko, ki izhaja iz razslojene zgodovinske, kulturne, družbene in narodnostne realnosti teh krajev, upoštevali specifiko in edinstvenost arhitekturne, spomeniške
in nasploh umetnostne dediščine, katere varstvo velja zagotavljati, nedvomno
pa je treba ohranjati tudi večjezično, večkulturno in večnacionalno razsežnost
območja. Navedene smernice morajo posvečati posebno pozornost urbanističnemu, ekonomskemu in demografskemu načrtovanju, rabi virov in potencialov,
ki jih območje ponuja in predstavlja, pa tudi prostorskemu planiranju kot takemu, da ne bi pretirano prizadeli ek(tn)osistema, pač pa pozitivno ovrednotili
njegovo specifiko in prednosti, ki izhajajo iz nje.
V ta okvir spada nujnost popisa snovne in nesnovne kulturne dediščine Italijanske narodne skupnosti ter njene opredelitve kot varovane dediščine na Hrvaškem in v Sloveniji, pa tudi v širšem mednarodnem kontekstu. Priročnik, ki
ga imamo pred sabo, nedvomno predstavlja zelo pomemben premik v tej smeri.
Pričujoče delo, ki v izvirniku obsega več kot petsto, v slovenskem prevodu pa
okoli tristo strani, nemara prvič celostno in zaokroženo – tudi z vidika diahrone
umestitve v lokalni, italijanski in evropski kontekst – pripoveduje o naši zgodovini skozi opus in ustvarjalno delovanje znamenitih osebnosti, ki so jo oblikovale. Potrebo po tovrstnem delu smo čutili tudi zaradi občasnih neumestnih
poskusov potvorb ali zgodovinskih prilastitev (kot denimo v primerih škofa
Paola Naldinija, ki je postal Pavel, ali Santoria Santoria, ki so ga prekrstili v
Pavla Emila Sanktorija Svetino). Zato je bilo to delo zasnovano zlasti kot nepogrešljiv učni pripomoček za študente in srednješolce. Sloviti Istrani, antološko predstavljeni tudi z obsežnimi odlomki besedil, so umeščeni v zgodovinska
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obdobja kot protagonisti v istrskem okolju, zatem v širši italijanski kontekst,
v katerega se vidno vpisujejo, obenem pa so prikazani kot izstopajoči posamezniki v okviru evropske kulture. Zahvaljujem se Društvu za zgodovinske in
geografske študije Piran, ki je koordiniralo znanstveno pripravo dela. Prav tako
se zahvaljujem Kristjanu Knezu za poglobljeno zgodovinsko raziskavo, avtorju fotografij Karimu Shalabyju, Davidu Francesconiju za dovršeno oblikovanje
knjige, prevajalcem monografije v slovenščino Vidu Jeranku, Nataši Varušak
in Gašperju Maleju ter Andreji Kalc za lektoriranje in korekturo, recenzentoma
Elis Deghenghi Olujić in Antoniu Trampusu za tehtna kritiška prispevka ter
svojim sodelavcem iz Evropske pisarne Italijanske unije: to so Clio Diabaté, Lea
Skok in Sandro Vincoletto. Še posebej pa se iz srca zahvaljujem Nives Zudič
Antonič, avtorici monografije in didaktičnega gradiva, za modrost, s pomočjo
katere je ustvarila to dragoceno delo.
Maurizio Tremul
Koper, 17. maja 2014
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Nove perspektive
italijanske književnosti v Istri
Pričujoča monografija se zdi tradicionalna in obenem inovativna: bralcem ponuja praktičen pristop, s pomočjo katerega lahko razširijo znanje, hkrati pa jih
usmerja v bolj poglobljeno raziskovanje. Tradicionalna je v tem, da se kaže kot
klasičen literarnozgodovinski priročnik, ki posveča posebno pozornost književnosti. Očitno je namreč, da avtorica želi postaviti v ospredje literarne pojave,
in sicer s skrbnim in pretehtanim izborom proznih, pesniških in esejističnih
besedil, ki ga dopolnjuje bogata, dragocena in živopisna likovna oprema, spoj
obojega pa nam omogoča, da dojamemo bistvene poteze in epohalne preobrate,
ki so zaznamovali istrsko zgodovino in nasploh istrsko kulturo. Monografija pa
je tudi inovativna, saj jo bogati perspektiva, ki se je pred časom izoblikovala
v specialističnih in univerzitetnih raziskavah: gre za pozornejše in stvarnejše ovrednotenje geografije in zgodovine italijanske književnosti, ki v večji meri
zaobjema literarno dejavnost in problematiko po posameznih regijah ter izven
državnih meja; to teoretsko načelo se vse bolj uveljavlja v literarni (in ne le tej)
zgodovini. Več vplivnih literarnih kritikov in zgodovinarjev – omenimo le najbolj
znani imeni, to sta Alberto Asor Rosa in Carlo Dionisotti – namreč poudarja,
da je smiselno razširiti horizont raziskovanja italijanske književnosti, vanj pa
vključiti tudi vso literarno produkcijo v italijanščini, ki nastaja na območjih
(kot je denimo Istra) izven današnjih meja italijanske države; to produkcijo velja
pojmovati kot nezanemarljiv, relevanten del nacionalne literature. Istrskemu
literarnemu prostoru je veliko pozornosti posvetil ugledni italijanski literarni
kritik in zgodovinar Bruno Maier, med drugim avtor priročnika La letteratura
italiana dell'Istria dalle origini al Novecento (Italijanska književnost v Istri od začetkov do 20. stoletja; Edizioni Italo Svevo, Trst, 1996), ki je še vedno nepogrešljiv delovni pripomoček in dragocen vir zanesljivih informacij; za Maierjem tudi
avtorica pričujoče monografije pripoznava pomen istrskega literarnega in kulturnega prostora kot preučevalka njegove zgodovinske premene in ga analizira
na ozadju italijanskega ter obenem evropskega konteksta. V danem primeru gre
za prostor, ki je natančno opredeljen že v naslovu monografije in je geografsko
omejen, a to nikakor ne pomeni, da je obroben ali provincialen: kot geografski
in kulturni prostor kaže svojsko, jasno prepoznavno podobo. V njem so skozi
zgodovino delovali izstopajoči literati in intelektualci, ki so v različnih obdobjih
vzpostavljali dialog z najvidnejšimi predstavniki italijanske in evropske kulture
(naj kot primer navedemo le Gian Rinalda Carlija in Girolama Gravisija v 18.
stoletju ter Pasqualeja Besenghija degli Ughija v času romantike). Avtorica v
monografiji preučuje literarno in kulturno življenje od 13. stoletja do današnjih
dni v treh severnoistrskih mestih, ki jih je v preteklosti najizraziteje zaznamovala italijanska kultura: v Kopru, Izoli in Piranu.
Tudi pričujoče delo potrjuje, da je književnost privilegiran prostor, v katerem
se izraža kultura neke dežele in posebej nekega območja. Zato je prvi cilj, ki si
ga zastavlja literarna vzgoja, da mladi (kot naslovniki, na katere se ta priročnik najprej obrača) književnosti ne bi doživljali kot nečesa tujega svoji želji po
domišljijskih svetovih, kot golo šolsko snov, ki bi se jo morali učiti na pamet in
ponavljati, temveč kot priložnost za pridobivanje izkušenj in spoznanj, za nova
srečanja, ki bi jih bistveno zaznamovala in ostala nepozabna do konca življenja.
Tehtnost te monografije – glede katere se nadejamo, da jo bodo kot nespregledljiv didaktični pripomoček uporabljali srednješolski učitelji in univerzitetni
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profesorji – velja podkrepiti s še enim argumentom; prav kakor Bruno Maier tudi njena avtorica zavzema stališče, da istrska književnost v italijanščini
(četudi je nastajala v zamejenem okolju treh mest) ni corpus separatum, „ločeno
telo“ brez vsakršnih povezav z italijanskim in evropskim kulturnim življenjem.
To potrjuje avtoričina dosledna zgodovinska obravnava piscev in njihovih del,
umeščenih v okvir obdobij in kulturnih tokov, v ozadju pa je vselej širši kontekst: ta presega jasno začrtane politične meje, ki jih zgodovina včasih zariše
po naključju, včasih pa jih preprosto vsili. Tako bi morali delovati v današnjem
času: razmišljati v luči prikazane časovno-prostorske perspektive, če želimo
vnesti izkušnjo večplastne in bogate istrske kulture v zgodovinsko in geografsko realnost skupnega evropskega doma. Le tako bosta večstoletna dediščina
in spomin Istre, ki sta se ohranjala skozi stoletja (mladi ju morajo ozavestiti,
da bi bili ponosni nanju), postala del bogastva, skupnega vsem, ki se čutijo
kot – in dejansko to tudi so – državljani Evrope. Čeprav se utegne zdeti protislovno, trenutna rast mobilnosti krepi potrebo mladih po ukoreninjenosti, po
tem, da se prepoznavajo v trdnem vrednostnem sistemu, v podedovanih vrednotah, v kulturni identiteti, brez katere ni pripravljenosti na dialog z drugimi.
Pedagogi morajo upoštevati to potrebo. Kajti le tisti, ki se slabo zaveda lastne
kulture in kulture svojega območja, občuti, da ga ogrožajo druge kulture.
Prof. dr. Elis Deghenghi Olujić
Univerza Juraja Dobrile Pulj
Pulj, avgust 2013
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Potopiti se v kulturno
zgodovino Istre
Ko odpremo Zgodovino in antologijo italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana, se na mah potopimo v kulturno zgodovino Istre in Evrope ter prepustimo
zanesljivemu vodenju, ki nas bo popeljalo skozi osemstoletno obdobje, polno čarov in posebnosti. Mikavnost pričujočega dela ne izhaja le iz veščega prepletanja
pripovedi s podobami in besedili, temveč tudi iz možnosti, da dogajanje v istrskih mestecih, Kopru, Izoli in Piranu, prvikrat beremo vzporedno z dogajanjem
v Italiji in Evropi, točneje rečeno, v okviru dogajanja na Apeninskem polotoku in
evropski celini. Gre skratka za literarno zgodovino, ki prehaja v kulturno zgodovino in je torej zmožna obuditi vse bogastvo in večplastnost privlačnih zapisov
o preteklosti Istre.
Knjiga obuja tudi drugačno zgodovino italijanske književnosti, ki ji življenje
vdihujejo različne osebnosti in avtorji, na katere naletimo na njenih straneh, pri
čemer so mnogi od njih že uveljavljeni tudi v kontekstu evropske kulture, kot
velja za Pier Paola Vergerija, Gian Rinalda Carlija ali Pier Antonia Quarantottija
Gambinija, drugi pa so manj znani oziroma jih je odkrilo šele brskanje po zaprašenih papirjih, kot denimo Giovannija Zarottija ali Jacopa Andreo Contenta.
Različne literarne teorije in usmeritve se nam ne kažejo kot mrtva pravila in
konvencije, temveč kot učinek konkretnih praks, umetniškega eksperimentiranja, etičnih in duhovnih napetosti. Na razkošni freski, ki jo slika pričujoče
delo, se zemljepisne, mišljenjske in družbene razdalje med italijanskimi pokrajinami na videz zmanjšujejo. Navsezadnje samotni grič iz Leopardijeve pesmi
Neskončnost, objavljene leta 1826, sploh ni tako oddaljen od nekega drugega
samotnega griča, ki se ga spominja Pasquale Besenghi degli Ughi, ko leta 1840
v pesmi tolaži mater, ki je izgubila otroka. In če se pomikamo v preteklost, se
lahko znajdemo tudi sredi bitke pri Lepantu, katere se v svojih verzih spominja
koprski pesnik Vicenzo Metelli leta 1582.
Zavoljo metodološke doslednosti in bogastva zbranega gradiva je pričujočemu
delu namenjeno, da postane in ostane pomembna oporna točka za istrsko – in
ne le istrsko – zgodovinopisje: zagotovo bo usmerjalo bodoče raziskave in spodbujalo nove študijske poti.
Prof. dr. Antonio Trampus
Univerza Ca’ Foscari Benetke
Benetke, 30. septembra 2013
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Uvod
Z italijansko književnostjo v Istri so se ob različnih priložnostih ukvarjali številni raziskovalci. Prvi je bil Baccio Ziliotto, zelo ploden pisec, ki je leta 1913
v Trstu objavil knjigo z naslovom La cultura letteraria a Trieste e nell’Istria.
Dall’antichità all’Umanesimo (Literarna kultura v Trstu in Istri: od antike do
humanizma), leta 1924 pa knjigo Storia letteraria di Trieste e dell’Istria (Literarna zgodovina Trsta in Istre).
Tako kot Ziliotto je bil tudi Francesco Semi vesten raziskovalec in poznavalec
italijanske književnosti v Istri; objavil je vrsto razprav, izstopajoče pa je zlasti
njegovo obsežno delo Istria e Dalmazia. Uomini e tempi (Istra in Dalmacija.
Ljudje in obdobja, 1991) v dveh zvezkih (Istra in Reka, Dalmacija), posvečenih
geografskima območjema, kjer je ta književnost nastajala.
Od devetdesetih let 20. stoletja književnost Istre obravnavajo številne publikacije;
na prvem mestu velja omeniti delo Bruna Maierja in Alessandra Damianija, ki preučujeta istrsko kulturno in literarno življenje od začetkov do današnjih dni; skoraj
sočasno sta svoje analitično izostrene raziskave objavljali Elis Deghenghi Olujić
in Nelida Milani; pri založbi EDIT pa je leta 2010 izšlo delo Le parole rimaste
(Besede, ki so ostale), izčrpna zgodovina italijanske književnosti v Istri in Kvarnerju v drugi polovici 20. stoletja, ki sta jo uredila Nelida Milani in Roberto
Dobran.
Tudi po zaslugi prizadevanj omenjenih raziskovalcev je ugledala luč pričujoča
Zgodovina in antologija italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana, katere
cilj je javnosti predstaviti literarne svetove treh obmorskih mest severne Istre.
Motivacijo za to zavezujoče delo je predstavljala njegova relevantnost za našo
stvarnost, pa tudi uporabnost za prihodnje generacije.
Poleg zgodovinskega pregleda se mi je zdelo primerno, da v knjigo vključim
tudi izbor odlomkov iz del obravnavanih avtorjev in s tem bralcu omogočim neposredno izkušnjo jezikovne in zlasti kulturne dejanskosti te pokrajine.
Prava junakinja te knjige je namreč Istra, ozemlje, kjer opazujem tisto, kar
so že pred mano gledali in ljubili naši očetje ter vsi ljudje, ki so jim bili nekoč in
danes pri srcu ti kraji: ozemlje, ki je od nekdaj večjezično in večkulturno, tudi v
pomenu, ki ga tema pojmoma v zadnjem času pripisuje Evropski svet.
V tej monografiji prihajajo do izraza pisci, ki dajejo besedo Istranom, pri čemer dialog med tukajšnjimi Slovenci in Italijani znova vzpostavlja izmenjavo
med kulturami in narodi, ki jih je desetletja ločevalo viharno zgodovinsko dogajanje. Ta književnost večinoma ni zgolj „etnično“ zaznamovana, kar bi pomenilo, da z njeno pomočjo lahko preučujemo samo navade in običaje prebivalcev: izbrana besedila imajo, kot vsa kakovostna literatura, univerzalen značaj.
Pripovedujejo o preteklosti in prihodnosti naših mest in družbe, o nemiru in
negotovosti, o globalnih temah, kot so okolje, razvoj, revščina in bogastvo, nasilje, oblast, večkulturne družbe.
Medkulturni pogled na književnost omogoča, da se kulturam, ki so drugačne
od naše, približamo na nov način: roman tako izoblikuje privilegiran prostor, ki
pušča več časa za odzivanje, kar pogosto umanjka, ko se po naključju srečujemo z različnimi kulturnimi pričevanji v naših mestih (dvojezični napisi, beneška
gotska stavba, italijanske šole, jed z beneškim imenom). Takšna književnost
nas prestavi na ozemlje, katerega kulture ne poznamo, ampak morda le v tem
zaščitenem „rezervatu“ lahko prevzamemo pobudo in raziskujemo, poskušamo
spoznavati brez strahu; ko jo prebiramo, v nas vznika občutek, da ima vsakdo
(posameznik, kultura, narod) pravico do lastnega glasu in do lastnih zgodb,
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da je teh zgodb neskončno in nobena ni več ali manj vredna, kar spodbuja
identifikacijo z liki in z dogajanjem, pa tudi spremembe pripovedne perspektive:
to prejkone poraja nove zgodbe, ki jih bralec lahko pripoveduje naprej, bodisi
samemu sebi bodisi drugim ljudem.
Nives Zudič Antonič
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Kazalo
1. del
Zgodovinski okvir
ISTRA V 13. IN 14. STOLETJU

20

1. poglavje
ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST OD ZAČETKOV DO HUMANIZMA

Književnost 13. in 14. stoletja v Istri
Monald Koprski (Monaldus Iustinopolitanus)
G 1 - GESLO Minoritski samostan sv. Frančiška v Kopru
Nicoletto d’Alessio
Santo dei Pellegrini
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1. del

Zgodovinski okvir

13. in 14. stoletje v Istri
Istra, ki je bila sprva mejna provinca vzhodnorimskega in kasneje karolinškega cesarstva, je v 10. stoletju postala mejna škofija nemškega imperija. Zatem
je postal istrski polotok podaljšek oglejskega patriarhata, nazadnje, po koncu
štiristoletnega vladanja patriarhov v 15. stoletju, pa še beneško in habsburško
obrobje. V 14. stoletju se je v istrskih mestih ob podpori Cerkve razvila bolj učena
kultura, vezana na opismenjevanje, ki se je ločila od ljudske, osnovane na ljudski
religioznosti. V omenjenih stoletjih predstavlja Istra stično točko dveh ozemeljskih
osi: alpsko-germanskega območja na eni in srednjega ter severnoitalijanskega
z Jadranom na drugi strani.
Kot v Italiji smo bili tudi v Istri priča ekspanzionistične politike velikih družinskih dinastij. Po vzoru Benetk se je tu začel podoben postopek razkroja srednjeveškega latinstva, čemur je sledila postopna preobrazba jezika in kulture. Razvoj
mestnih komun je bil na tem območju v primerjavi z Italijo nekoliko v zamudi in
se je začel šele v 13. stoletju.
V Istri sta več stoletij soobstajali dve različni obliki institucionalne ureditve:
poleg komunalne ureditve v obmorskem pasu, kjer je upravo mesta ob podpori
sodnikov vodil podestat komune, je ostala v notranjosti polotoka fevdalna ureditev s številnimi samostojnimi gospostvi, ob tem pa lahko omenimo tudi oblast
krajevnih škofov na nekaterih območjih.
Za istrski obalni pas so značilne skupnosti urbanega značaja. Bližnja obalna
mesta Mark, Romagne, beneških zalivov, severnega Jadrana in nazadnje tudi
puljskega območja so v smislu idealnega pomorskega kontinuuma med sabo
dobro povezana, tesni družbeni in ekonomski stiki so zaznamovani predvsem z
izmenjavo ljudi in blaga.
V 10. stoletju nemški cesar Oton I. Veliki sprva izroči istrsko grofijo bavarskemu vojvodi, kasneje pa koroškim vojvodom; slednji vladajo posredno preko grofa,
naknadno poimenovanega mejni grof (markgraf 1). Šele v 13. stoletju se v Istri okrepijo različne oblasti; v osrednjem območju je izpričana prisotnost goriških grofov
v navezi s Habsburžani, v obalnem predelu ima trdno oblast Beneška republika,
nazadnje pa je tu prisotna še vladavina Cerkve in oglejskega patriarhata. Goriški
grofje so bili zagovorniki, bolje rečeno, posvetni predstavniki škofovske oblasti,
v zameno za to pa so pridobili pravico do gospostva nad določenimi območji.
Beneška republika, ki se je vse od 9. stoletja bojevala z vdori in piratstvom na
Jadranu, si je po zaslugi sporazumov med Bizancem in Franki ter med dožem in
nemškim cesarjem zagotovila svobodno trgovanje na tem območju ter ustvarila
trdna zavezništva z mesti na istrski obali. Ta so v Beneški republiki prepoznala idealnega trgovskega zaveznika. Medtem ko Benetke zagotavljajo zaščito na
morju, obalna mesta nudijo gostoljubje trgovcem in plačujejo dajatve dožu. Poleg
oglejskih patriarhov, nosilcev naslova istrskih markizov od leta 1209, posvetno
oblast uravnavajo številne cesarjeve koncesije, dodeljene škofom in samostanom,
ki so vse manj odvisni od lokalnih oblasti; navedimo škofije Trst, Poreč, Pićan in
Pulj, ki so po zaslugi fevdalnih oblasti deležne številnih privilegijev.
Gospodarski razvoj, zabeležen v Istri v prvi polovici 13. stoletja, odseva tudi
na političnem in socialnem področju; obenem se krepi neubogljivost istrskih
mest, ki so že odločena, da se bodo znebila oblasti oglejskega patriarhata in
stopila pod okrilje Benetk. Vse od njihovega nastanka v zadnjih tridesetih letih
12. stoletja so se neodvisna mesta razvijala po zaslugi skromnega vmešavanja
1.
Markgraf je plemiški naslov, izvira iz nemških besed „Mark“ (marka – teritorialna enota pri starih Germanih)
ter „Graf“ (grof). Uporablja se predvsem v kontekstu Svetega rimskega cesarstva, ustreza pa naslovu markiza.
Ima polno sodno pristojnost glede posvetnih zadev (kot so sodišča, cestnine, nabirke itd.) v obmejni grofiji.
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tuje politike. Po obdobju patriarhove naklonjenosti mestnim komunam leta 1218
patriarh Wolfger von Erla umre. Mestna komuna je in velja za institucionalni
temelj sodne administracije in javnega življenja, odreja pa tudi pravila, vezana na
ekonomijo, dajatve in odnose med urbaniziranim ter ruralnim območjem. Velik
vpliv in bistveno vlogo imajo pri tem Benetke.
Leta 1218 se patriarh Bertold (Bamberg, 1180 ali 1181–1251) nameni omejiti
avtonomijo mestnih komun, in sicer s posegi, ki so sorodni političnim metodam
cesarja Friderika II., vendar se mesta ob prvi primerni priložnosti uprejo in organizirajo v boj proti tovrstni politiki. Ko stopi ob bok Frideriku II. in mu sledi
pri njegovem naskoku na Italijo, se patriarh leta 1220 za daljše obdobje umakne
s svojega sedeža. Istrska mesta to izkoristijo in sklenejo konfederacijo, da bi se
osvobodila vmešavanja Ogleja. Tako so leta 1230 postavljeni temelji za nastanek
zveze podestatov istrskega polotoka. Ta predvsem zaradi nevoščljivega in samozadostnega duha, ki je vladal znotraj nekaterih priključenih mest, ni uspešna.
Dogodki v širšem kontekstu, kakor sta smrti Friderika II. (1250) in patriarha
Bertolda (1251), zatem pa kriza, ki leto pozneje zajame Sveto rimsko cesarstvo,
kmalu učinkujejo tudi na regionalni ravni. Istrska
mesta izkoristijo priložnost, aktivirajo se z izrecnim
namenom, da bi si pridobila večjo avtonomijo in razširila svojo oblast ter posest, o čemer pričajo jasna
nesoglasja med različnimi mesti.
V prizadevanju, da bi povrnil red na ozemljih v svoji
pristojnosti, leta 1251 novi patriarh Gregor iz Montelonga (okoli 1200–1269) na ključna mesta postavi
svoje zaupnike in v pomembnejših krajih (Milje, Koper, Piran in Poreč), neposredno imenuje podestate.
A navkljub tem posegom stežka brzda krizo in zato v
letih 1266–67 v različnih mestih zasledimo zavračanje
oglejske oblasti. Po uporu mestec Motovun, Rovinj,
Poreč in Bale leta 1266 patriarh doseže premirje zgolj
zaradi vojaške pomoči in posega goriškega grofa.
Patriarh Gregor iz Montelonga vodi nekakšno politiko divide et impera, pri čemer denimo bolj podpira
vlogo in položaj Kopra v nasprotju s tržaško občino
ali ostalimi občinami z istrske obale ter iz notranjosti. Po zaslugi te politike prebivalci Kopra pridobijo
sodno pristojnost nad Bujami, Oprtaljem, Dvigradom
in Buzetom. Koprčani pa pokažejo tudi nebrzdano
slo po osvajanju in leta 1267 oblegajo mesto Poreč.
Tamkajšnji mestni predstavniki se obrnejo na Benetke in podpišejo predajo Republiki (6. julija 1267).
Avtoriteto patriarha obenem zavračajo tudi glavarji več istrskih urbanih središč (Poreč, Motovun, Verzijev portal, 14. stoletje, Koper
Bale, Rovinj). Da bi nevtraliziral ta avtonomistični
duh in uredil situacijo, ki ji ni bil več kos, se je moral slednji za pomoč obrniti
na goriškega grofa Alberta. S tem se začne vpliv goriških grofov na notranjepolitične zadeve istrskih občin. Prošnja za pomoč je bila napaka, saj je patriarh
podcenil nenaklonjenost tako grofa kakor tudi koprske občine. Oba nasprotnika
skleneta zvezo, h kateri se priključijo še nekateri furlanski plemiči. Goriški grof
v Rosazzu ugrabi patriarha, ga odvede v Gorico (20. julija 1267) in izpusti šele
mesec kasneje po posredovanju češkega kralja Otokarja II. in podpisu mirovnega
sporazuma. Nejasen položaj spodbudi vstajo več istrskih mest. Oktobra 1267
prebivalci Kopra in oborožene skupine iz Pirana, Izole ter Momjana napadejo in
21
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porušijo Kaštel, strateško točko, ki zagotavlja
nadzor nad ozemljem, povzročijo pa tudi velikansko škodo Buzetu in njegovemu zaledju.
Ob svoji smrti, 8. septembra 1269, patriarh
Gregor zapusti patriarhat v globoki politični
in finančni krizi, njegov položaj pa ostane nezaseden še štiri leta.
Beneška republika ne spremeni poreških
mestnih institucij. Edina sprememba zadeva
imenovanje podestata: dotlej je namreč mesto predlagalo tri kandidate, končno pa ga je
imenoval patriarh, medtem ko ga je odtlej imenovala neposredno Republika. Sočasno senat
Republike začne izvajati pritisk na preostale
mestne občine, ki naj bi sledile zgledu Poreča.
V obdobju odsotnosti patriarha (1269–1274)
skoraj vse istrske občine izvolijo beneške župane. Obenem v omenjenem obdobju nekateri
kraji zahodne Istre podpišejo akte o predaji
Beneški republiki: Umag (decembra 1269),
Novigrad in Sveti Lovreč (novembra 1271).
Republika izvaja jasne spremembe v politiki
do Istre: v zadnji četrtini 13. stoletja izpriča
namen, da bi prevzela nadzor nad ozemljem
in se trdno ustalila na nasprotni obali. Gre za
postopno in razmeroma hitro ekspanzijo. Decembra 1273 je imenovan novi patriarh, Rajmund Della Torre (1230–1299), ki v Furlanijo
prispe šele dve leti kasneje. Istrskim občinam
odredi, da za podestate ne smejo imenovati
Benečanov, a se nezadovoljstvo prebivalstva
v zvezi s tem hitro širi. Goriški grof napade
Motovun (od leta 1275 beneško ozemlje), ki pa
se trdovratno upira; ker ga ne uspe osvojiti,
zasede Sveti Lovreč. Koprsko ladjevje tačas
začne oblegati pristane zahodne Istre. Julija
1278 novi patriarh sklene sporazum s prebivalci Kopra. Slednji so odločeni odvzeti istrska
ozemlja Republiki, ki je tačas angažirana v
boju proti Anconi in papežu Nikolaju III.
Beneška republika ne ostane križem rok in
se za obrambo pripravi: še istega leta, prav v
neposredni bližini mesta sv. Nazarija, beneška
flota obkroži in porazi koprsko vojsko, ki je na
koncu primorana podpisati sporazum o vdaji,
leto zatem pa je osvobojen tudi Sveti Lovreč.
Podreditev Kopra Benetkam (1279) pospremi
nekaj težjih represalij, ki imajo priokus stroge
kazni: porušeni so mestni zidovi, uničeni pristani za ladje, kot svarilna utrdba je bil zgrajen
Levji grad, obrambna točka, postavljena na
nasip, ki povezuje mesto s celino. Poraz Kopra
zelo koristi Beneški republiki, ki je odločena,
da si bo pridobila nova ozemlja v Istri. Kasnejši
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dogodki to tudi potrdijo: Izola, napadena s kopnega in morja, se mora leta 1280
predati, januarja 1283 predajo podpiše Piran, junija istega leta mu sledi še Rovinj.
Beneška oblast, ki je nadomestila patriarhat, se tako še naprej širi.
V začetku 14. stoletja je ekonomija v vseh večjih središčih Istre precej razvita:
prisotni so firenški bankirji, pogosti so stiki s severnoitalijanskimi mesti, na Jadranu trgujejo številne ladje. Kljub temu, da je celotna zahodna obala Istre pod
oblastjo Beneške republike (z izjemo Milj, ki so še vedno pod okriljem oglejskega
patriarhata), pa mesto Pulj ostaja avtonomno. Leta 1319 novi patriarh Pagano
Della Torre (domnevno rojen v drugi polovici 13. stoletja – umrl je 1332) obnovi
investituro družini Sergi, bolj znani pod imenom Castropola, vplivni in premožni
puljski družini, katere oblast se razteza vse od Limskega kanala do doline Raše.
Ta družina doseže vrhunec moči leta 1310, ko Pietro, tačas že istrski markiz,
pridobi naslov podestata (oblast nad mestno občino) in vojaškega poveljnika ter
pristojnosti gospode; po tej poti se rodbina med letoma 1310 in 1319 dokoplje
skoraj že do lastne sinjorije.
Benetke, ki že od nekdaj merijo na ta del polotoka, pomembnega zaradi nadzora nad severnim Jadranom, se začnejo dobrikati krajevnim
veljakom: priključitev tega ozemlja med posesti Serenissime bi slednji omogočila nadzor nad
celotno zahodno obalo Istre. Tako med letoma
1319 in 1329 družina Sergi (Castropola) sobiva
z ljudsko frakcijo, to pa podpirajo Benetke. Leta
1326 goriški grof, upoštevaje nekoliko neugoden
položaj, v katerem se je znašel patriarhat, izkoristi priložnost za razširitev svojih posesti. Šele
leta 1330, s spori med patriarhom in Goričani, se
prekine status quo mesta Pulj. Leta 1331 se Pulj
vda Benetkam, ki odslej tudi imenujejo župana
(vse do leta 1797); rodbino Castropola pa izženejo
iz Furlanije in Istre.
S priključitvijo Pulja se posesti Beneške republike v Istri znatno povečajo. V drugi polovici 14.
stoletja Benetke razširijo svojo oblast še na nekatere strateško pomembne točke: leta 1358 si prisvojijo Grožnjan, ki je pripadal gospodi Reifenberg,
1394 pa odkupijo grad Rašpor od goriškega grofa
Majnharda VII. V tem obdobju je polotok podložen
trem državnim tvorbam. Poleg Beneške republike
so tu prisotni še goriški grofje in ostanki posesti
oglejskega patriarhata (Milje, Buzet, Kaštel, Buje, Poljska vrata, srednjeveško mestno jedro, Piran
Oprtalj, Roč, Hum, gradovi v dolini Raše, Labin,
Plomin, Dvigrad). Goriški grofje si leta 1342 razdelijo družinsko ozemlje, Albert
IV. pri tem pridobi istrski del. Ker je podpiral oborožene spore in koprsko vstajo
leta 1348, si nakoplje velike dolgove in se je primoran obrniti na svoje premožnejše sosede, zaradi česar se znajde pod okriljem avstrijskih vojvod. Habsburžani,
plemenita družina cesarskih dostojanstvenikov, ki si leta 1335 pridobi oblast
nad Koroško in Kranjsko, pa leta 1342 razdeli posest goriških grofov.
Pomembnejši dogodek je koprska vstaja iz leta 1348, ki jo podžge nemška
fevdalna gospoda iz notranjih regij, podpirajo pa jo tudi Habsburžani in goriški
grofje. Beneškega podestata preženejo, spustijo zastavo s krilatim levom, možje
iz garnizije se zatečejo v trdnjavo Levji grad in tam vztrajajo. V mestu sv. Marka
potekajo pogovori o teži omenjenih dogodkov: Benetke se odločijo silovito posredovati in zatreti drzni načrt. Imenujejo tri providurje in pomorskega poveljnika
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z nalogo, naj naredijo načrt za ponovno osvojitev istrskega mesta. Vojaški stroj
Republike se premakne in začne oblegati Koper. Ko so se razblinili upi, da jim
bodo podžigalci vstaje zagotovili obljubljeno pomoč, predstavniki lokalnega plemstva in ljudstva v prvih dneh oktobra pristanejo na pogajanja o predaji. Posledice
so težke, oblast Beneške republike pa neupogljiva: porušena so mestna obzidja,
avtonomija mesta je odpravljena, vse do leta 1394 je razveljavljen občinski statut.
Šele leta 1403 ponovno vzpostavijo najvišji svet in povrnejo posebne občinske
pravice. Mesto je podvrženo strogemu vojaškemu nadzoru, garnizija je vselej
pripravljena na posredovanje; povišanju starih sledijo dodatne nove carinske
dajatve, za nadzor celotnega mestnega središča je zgrajena obrambna utrdba v
predelu Musella (današnji Belveder).
Leta 1354 Albert IV. Goriški, istrski grof, v zameno za poplačilo dolgov prepusti
pravice nad svojimi posestmi Habsburžanom; ti ga ob njegovi smrti leta 1374
nasledijo in v notranjosti Istre vladajo vse do 1918. Leta 1382 pa si pridobijo še
Trst, ki z njimi podpiše sporazum o predaji.
V zadnji četrtini 14. stoletja sta stabilnost Istre in nadvlada Benetk nad severnim Jadranom postavljeni pod vprašaj zaradi bojev z Genovo. Po težkem porazu
beneške flote, ki jo je v vodah brionskega otočja (5. maj 1379) vodil poveljnik
Vettore Pisani, proti ladjevju poveljnika Luciana
Dorie, si genovske sile prilastijo Rovinj, Umag, Gradež in Caorle. Sočasno se proti Benetkam oblikuje
zveza, ki jo sestavijo vsi njihovi celinski tekmeci:
padovanski gospodje Carraresi, avstrijski vojvode,
oglejski patriarh in madžarski kralj. Poleg tega, da
jo oblegajo združene vojske na celini, se je republika sv. Marka znašla še pred grožnjo v lastni laguni.
Genovska flota prodre v Chioggio, a tu senat odločno posreduje; spomladi 1380 Genovska republika
pošlje okrepitve, da bi osvobodila svoje ladje, ujete
v laguni, toda ker ji to ne uspe, se odloči napasti
mesta na nasprotni obali. Zasedejo Trst, naskočijo
in oropajo Koper, ki je brez mestnega obzidja, ter
skušajo napasti še Piran in Poreč, vendar se ti
mesti uspešno zoperstavita. Na koncu se namenijo
v Pulj, ga napadejo in izropajo. Obkoljene genovske
ladje v laguni so se nazadnje zaradi lakote primorane predati. Kasnejši torinski mirovni sporazum
(1381), do katerega pride po zaslugi Amedea VI.
Savojskega, konča spopade in naznani zaton Genovske republike. Benetke ohranjajo trden položaj
v Istri in na vzhodnem Jadranu, a so primorane
predati Dalmacijo (pridobljeno z mirovnim sporazumom leta 1358) madžarskemu kralju Ludviku
Velikemu in zapustiti Trst, osvojen leta 1369.
Cerkev svete Marije Alietske, druga polovica 13. stoletja,
Izola
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Italijanska književnost

1. DEL 13. IN 14. STOLETJE

Začetke italijanske književnosti lahko enačimo s kulturnimi, religioznimi in
duhovnimi elementi srednjeveškega latinstva. Srednjeveška civilizacija, ki je v
svojem jedru krščansko religiozna, usmerjena v transcendenco ter onstransko
življenje, in znotraj katere je človek v rokah božje previdnosti, se kaže kot popolno
nasprotje poganske, tuzemske, imanentistične antične civilizacije.
V 13. stoletju se v Italiji razvije nova kultura, ki omogoča uveljavitev in razvoj
ljudskih jezikov, tako na ravni pismenosti kot tudi na književnem področju. Pojav je vezan na razvoj mest: ta so pravo žarišče kulturnih novosti na področjih
arhitekture, urbanizma, slikarstva, kiparstva in književnosti. V osrednjem in
severnem delu se z nastankom ter uveljavitvijo mestnih komun razvije mestna
družba, katere glavna značilnost je ekonomska prevlada trgovskih in finančnih
dejavnosti. V južni Italiji pa se utrdi politična ureditev, vezana na monarhijo
rodbine Staufovcev (Friderik II.) in kasneje Anžujcev.
Pomemben dejavnik za razvoj kultur v ljudskih jezikih je nastanek novega
občinstva: kultura stopi iz opatij, pot si utirajo izobraženi laiki, in sicer poklicni
intelektualci (notarji, odvetniki, govorniki) ter nov ekonomski, obrtniški in trgovski
razred. Med ostale izobražence gre šteti še burkeže („giullari“) in popotne klerike
(clericus vagans): prvi so avtorji šaljivih del, drugi vezani na nastajajoče univerze in na goliardsko poezijo. Ti dejavniki so temelji prehoda, pri katerem se novi
ljudski jeziki, že v rabi pri pisanju dokumentov, začenjajo uporabljati tudi za
književnost, medtem ko filozofija in teologija še ostajata izključna domena latinščine. Rast prebivalstva in razslojevanje razredov, posledici razvoja gospodarskih
dejavnosti, ustvarita drugačne kulturne potrebe: uveljavijo se religiozna poetika,
didaktično-moralna poetika, umetniška lirika, zabavna literatura ljudskega in
komedijantskega značaja, pot pa si počasi utira tudi proza. V mestih se razvije
nova vrsta šol, tako zasebnih kot javnih, ki se kljub še vedno navzočim religioznim
nastavkom v veliki meri izogibajo neposrednemu nadzoru Cerkve.
V 13. stoletju pride do verske reforme in restavracije Cerkve, v tem okviru pa
se razvije religiozno pesništvo. Verska književnost izhaja iz velikih asketskih gibanj, ki pritegujejo tedanje množice, in je ljudskega značaja, v ljudskem jeziku;
glavna predstavnika sta sveti Frančišek Asiški (1180–1226) in Jacopone da Todi
(1230/40–1306). V severni Italiji, današnji Lombardiji, Benečiji in Toskani, se v
mestnem okolju razvije didaktična književnost, tudi ta je usmerjena k ljudskem.
Gre za didaktično in moralno pesništvo, ki služi bolj praktičnim ter izobraževalnim
namenom, za krajše verzificirane pesnitve z religioznimi in moralnimi nauki ali
napotki za vedenje v družbi. Sem spadajo še zbirke pregovorov, enciklopedična
dela, moralne in religiozne refleksije. Na lombardskem ozemlju je najbolj prepoznaven Bonvesin de la Riva (1240–1315), katerega Libro delle tre scritture (Knjiga
treh spisov) je umeščen med dela, ki po svoje najavljajo Dantejevo Komedijo.
V 13. stoletju se nazadnje razvije še umetniška lirika. Gre za pesništvo avtorjev, zavzetih za uporabo visokega sloga in jezika, ki ustvarjajo za učeno občinstvo,
pripravljeno ceniti njihovo delo. Ta lirika, nastala po vzoru dvorske lirike v okcitanščini, se razširi po Evropi, v Italiji pa se razvije na območjih Sicilije in Toskane.
Na dvoru Friderika II. (1194–1250) in njegovega sina Manfredija (1232–1266)
si pot utira sicilska šola: to ime je dobila, ker avtorji pišejo istovrstno poezijo,
uporabljajo enak jezik, se merijo in soočajo z istimi vsebinskimi, jezikovnimi in
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slogovnimi elementi po zgledu francoskega dvora. Dvorska lirika se s sicilskega
dvora preseli v Toskano in severno Italijo. V Toskani avtorji, med katerimi je
najpomembnejši Guittone iz Arezza, oplemenitijo ljudske jezike, podobno kot
je storila sicilska šola s sicilščino, to pa povežejo s formalnim in tehničnim raziskovanjem ter z vpletanjem raznovrstnejše tematike (politika, vera, ljubezen,
morala), ki odseva večplastnost tedanje toskanske mestne družbe.
V okviru te tradicije se razvije sladki novi slog, h kateremu prispeva tudi
Dante: novost predstavlja odkritje nove resničnosti in psihološke ter čustvene
avtentičnosti. Stilnovisti so manjša skupina pesnikov, ki jih poleg prijateljstva
povezujejo skupni umetniški ideali. Začetnik, po mnenju nekaterih še predhodnik
sladkega novega sloga, je Guido Guinizelli (pribl. 1235–1276). Ti avtorji so se
seveda izobraževali v Bologni, središču študija prava, filozofije in retorike; najslavnejša pesnika v tem krogu sta bila Guido Cavalcanti (pribl. 1259–1300) in
Dante Alighieri (1256–1321). Njihova poezija je aristokratskega značaja, namenjena izbranim, kulturno izobraženim in prefinjenim bralcem. V njej prevladuje
izrazito zanimanje za filozofijo, nagiba se k razmišljanju, analizi in psihološki
raziskavi, na formalni ravni pa uporablja visok in izčiščen slog ter besedišče, ki
zavrača konkretne in ljudske izraze ter daje prednost izbranim, muzikalnim in
blagim besedam.
Z vidika vsebine se stilnovisti gibljejo med dvema poloma:
– ljubezen kot osebna izkušnja (toda brez sklicevanja na konkretne avtobiografske dogodke) in raziskovanje njenega vpliva na lastno čustveno doživljanje;
– ljubezen kot absolutno počelo, ki ga želijo preučiti z racionalne plati, torej na
ravni zavesti, se poglobiti v njeno bistvo, izvor in manifestacije.
Ljubezen je edina tematika, s katero se ukvarjajo, v sladkem novem slogu ni
zaslediti politično-moralnih pesnitev. A na tem skupnem temelju zorijo različne
individualne izbire, torej ima vsak pesnik svojevrstne značilnosti.
V 13. stoletju se poleg tradicionalne dvorske poezije (in v nasprotju z njo) v
Toskani razvije še poezija, navdahnjena z realizmom, šaljivega in satiričnega izraza. Njen predmet je prikazovanje surovih in vulgarnih vidikov sočasne družbe,
kakor so telesna ljubezen, politične zmerljivke, sarkastične polemike in zasmehovanja. Najbolj znan predstavnik meščanske in komično-realistične poezije je
Cecco Angiolieri (približno 1260–1313).
V vseh italijanskih pokrajinah, od severa do Sicilije, so se zelo razširile pesmi
in pesnitve, nastale kot spremljava ljudskih praznovanj, plesov ob porokah ali
drugih srečanjih; te so opredeljene kot zabavna ljudska in burkaška literatura.
Gre za pesmi, namenjene plesu, za balade (v srednjem veku je to precej pogosta
zvrst), v katerih solistu, ki zapoje glavno kitico, v odgovor zbor zapoje pripev (refren); tu so nato še „contrasti“, pesnitve v dialogu (npr. med materjo in hčerjo,
ki si želi moža), žalostinke (tipičen je primer nesrečno poročene ženske, ki se
pritožuje nad starim možem, ali ženske, ki objokuje ljubega pri vojakih). Prisotna
je tudi politična tematika: gre za dogodke, ki razvnemajo ljudstvo. Prepuščene
ustnemu prenašanju in spominu, le redko prepisane na papir, so ljudske pesmi
povečini izgubljene. Nekaj tekstov, citiranih v delih učenih piscev ali celo ponovno
napisanih na višji literarni ravni, pa se ohrani do danes: v 14. in 15. stoletju se
med učenimi književniki namreč razširi zanimanje za ljudsko pesništvo.
Proza se počasneje osvobaja podložnosti latinščini in francoščini, uveljavlja
se predvsem za praktične namene. V ljudskem jeziku pišejo traktate o retoriki,
pripovedna, zgodovinska, moralna in filozofska besedila, svojo pot išče tudi novelistika. Umetniška proza se uveljavi kasneje od pesništva: najprej se pojavi v
srednji in severni Italiji.
Italijanski književniki so navadno dvojezični, jezik izberejo na podlagi snovi, o
kateri pišejo, ali bralcev, ki jih nagovarjajo. Latinščina je jezik šol, tako cerkvenih
kakor posvetnih, in predvsem jezik univerz, za sporazumevanje ga uporabljajo
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učenjaki celotne Evrope. V sklopu univerzitetnih predmetov, kakor so teologija,
filozofija, naravoslovne vede, pravo in medicina, latinščina prevladuje še stoletja. Francoščina je dokaj razširjena tudi v manj izobraženih okoljih in zagotavlja
kroženje poljudnih ter pripovednih del na zelo obsežnem območju. Spomnimo se
nekaterih znanih primerov: Brunetto Latini (1220 – približno 1294) je v francoščini
napisal Le livre du Tresor, Marco Polo (1254–1324) je v francoščini narekoval Il
milione, knjigo, v kateri poroča o svojih potovanjih na Kitajsko.
Kakor smo videli, se v 13. stoletju pri italijanskem prebivalstvu, ki govori
zgolj ljudski jezik, pojavlja potreba po zapisovanju tega jezika. Gre za neliterate,
predstavnike trgovskega in finančnega sloja, za skupine, ki so v vzponu in zaradi svoje politične teže v mestnem življenju vse bolj pomembne. Poleg osnovne
želje po kulturnem razvoju so tu še potrebe povsem praktične narave. Bolonjski
zakoniki iz leta 1246, ki tolmačijo te potrebe, notarjem predpisujejo ustrezno
znanje branja in pisanja tako latinščine kot italijanščine. A to ne zaobjema vsega ljudstva, revnejši sloji si ne morejo pridobiti nikakršne izobrazbe, kmečko in
preprosto mestno prebivalstvo v tem obdobju ostaja povsem nepismeno.
Politične in družbene težnje, ki se pojavljajo v 13. stoletju, namreč zaton
imperija in Cerkve ter razvoj sinjorij, se nadaljujejo tudi v naslednjem. V južni
Italiji kraljestvo Anžujcev ne predstavlja več kulturnega središča kakor za časa
hohenstaufovske rodbine; vse do leta 1377 ima Cerkev sedež v Avignonu in je
politično bliže francoskim kraljem; z izjemo Toskane, kjer je to dogajanje počasnejše, se zaradi bojev med političnimi skrajneži, vse težje obvladljive ekonomske in
družbene širitve ter pojava močnih evropskih sil, mestne institucije bolj in bolj
nagibajo k propadu. Na severu se razvijejo sinjorije in še pred koncem 13. stoletja se pojavijo rodbine Scaligeri v Veroni, da Carrara v Padovi, Este v Ferrari,
Gonzaga v Mantovi, Montefeltro v Urbinu in Visconti v Milanu.
14. stoletje je stoletje krize: huda recesija zajame gospodarstvo, kakovost življenja se poslabša, ker podeželje ni več sposobno zadostne proizvodnje; prebivalstvo
se zmanjša, obdelovane površine se krčijo, ljudje se odseljujejo, leta 1348 pa se
skoraj po vsej Evropi razširi kuga, ki prebivalstva ne zdesetka samo na podeželju,
temveč tudi v mestih; sinjorije so pogosto v vojni z drugimi sinjorijami in mesti,
ki se upirajo njihovi prevladi.
Tudi na področju kulture se pojavljajo spremembe: besedila sicer še naprej
prevajajo v ljudske jezike, nastajajo spisi za ljudstvo, preprosta nabožna ali
zabavna besedila, značilna za mestno družbo, toda središče kulturnega ustvarjanja se preseli na gosposke dvore. Izobraženci delujejo pod okriljem dvora, kjer
se vzpostavijo kot „strokovnjaki na področju kulture“. Njihova ciljna publika se
nahaja na dvoru; krog bralcev je s tem omejen, precej manjši, kot bi bila širša
mestna skupnost, a obenem gre za bolj prefinjene posameznike kozmopolitskih
nazorov, ki presegajo lokalne omejitve. Takšne težnje podpirata obnovljeno zanimanje za klasike in razširitev latinščine z določenih specializiranih področij
(filozofija, pravo, naravoslovne znanosti itd.) na književno dejavnost, ki je bila
poprej domena ljudskega jezika.
Skozi 14. stoletje se književna dejavnost razširi na skoraj vsa italijanska mesta.
Milano, Ferrara, Padova, Benetke, če naštejemo zgolj najpomembnejša, gostijo
dobro obiskana izobraževalna središča. A žarišče književnosti v ljudskem jeziku
je še vedno v Firencah, ki po zaslugi svojih treh velikih pesnikov (Dante, Petrarca
in Boccaccio) prevladujejo na področju jezika in literature, navkljub dejstvu, da
florentinščina nikoli ni bila sprejeta kot skupen italijanski jezik. S kulturnega
vidika je za 14. stoletje najpomembnejši razvoj proze. Prozno pisanje je bilo dokaj
razširjeno in pogosto bolj priljubljeno od poezije. Med (pol)literarnimi vrstami
in zvrstmi se pojavljajo pripovedništvo, didaktično-moralna in verska proza ter
zgodovinopisje.
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Književnost 13. in 14. stoletja v Istri

Začetki književnosti v Istri časovno sovpadejo z nastankom italijanske književnosti, torej gre za obdobje 13. in 14. stoletja. Tedanje najpomembnejše središče
je Koper, ki prevlado obdrži vse do 18. stoletja, v določenih primerih celo do 20.
stoletja. Kakor že v Italiji je v tem obdobju tudi tukaj moč najti primere verske
književnosti, pesnitve po zgledu svetih hvalnic (laude sacre); gre za zvrst, ki izvira
iz Umbrije. Ni pa besedil didaktične književnosti, denimo didaktično-moralne
poezije, ali umetniške lirike po vzoru provansalskih avtorjev oziroma sladkega
novega sloga. Književno ustvarjanje v latinščini obsega manjša verska dela, krajše
biblične komentarje in pridige, ki se pripisujejo Monaldu Koprskemu. Njegovo
pomembno delo je znana Summa Monaldina (Monaldova Summa), kompendij
cerkvenega prava, ki se je razširil po vsej Evropi.
Istrsko pesništvo 14. stoletja v ljudskem jeziku predstavljajo trije Koprčani:
Nicoletto d‘Alessio, Daniele di Bernardo del Pozzo in Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
Omenjeni avtorji, podobno kot ostali avtorji italijanske književnosti, niso zgolj
pesniki, temveč so obenem tudi pravniki, dvorski funkcionarji, kancelarji, učitelji,
znanstveniki, ki pišejo tako v ljudskem kakor tudi v latinskem jeziku.
Monald Koprski (Monaldus Iustinopolitanus)
(Koper ali Piran, 1210 ali 1220 – Koper, 1280)
Blaženi Monald Koprski, član frančiškanskega reda, se je rodil v drugem
desetletju 13. stoletja2 v Kopru ali Piranu, v družini, ki je izhajala iz Toskane in
Mark. Po različnih virih naj bi si Monald
akademsko izobrazbo pridobil v Bologni.
Monald je v Kopru delal kot pravnik, ta
poklic pa je kasneje, ob vstopu v frančiškanski red, opustil. Med letoma 1240
in 1260 je blaženi Monald opravljal tudi
vodstvene funkcije, bil je provincialni minister območja med Trstom in Kotorjem.
Monald je živel, ustvarjal in leta 1280
umrl v koprskem frančiškanskem samostanu (ta je bil ustanovljen med letoma
1263 in 1266), kjer so bili do leta 1954
shranjeni tudi njegovi posmrtni ostanki;
krsto so potem prenesli v Trst, v frančiškansko cerkev svete Marije Velike.
Monald je avtor številnih manjših nabožnih
del, bibličnih komentarjev in razFreska s podobo blaženega Monalda, cerkev svetega
Antona, Padova
ličnih pridig. Njegovo najpomembnejše
delo je Summa Iuris Canonici (Učbenik
cerkvenega prava, znan tudi kot Summa Monaldina), napisana v latinščini med
letoma 1270 in 1274.3 Delo praktičnega in didaktičnega značaja je bilo namenjeno teologom: zaradi jasnega sloga, kakor tudi zaradi metodološke zasnove
2.
Po Busoniju (v Evangelisti, 2011) se je Monald, glede na dejstvo, da je ob smrti imel približno sedemdeset let,
rodil med letoma 1210 in 1220.
3.
Summo je Von Schulte (1877) datiral med letoma 1254 in 1274, Todeschini (2004) pa čas njenega nastanka
omeji na leta 1250–60; najstarejši rokopis je iz leta 1293 (Padova, bazilika sv. Antona, rokopisi, 51 pol. II, prim.
Codici manoscritti della Biblioteca Antoniana). Summa je sistematična zbirka oziroma povzetek (v tem primeru
kanonskih pravil).
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in abecednega zaporedja obravnavanih tem, pa se je razširilo po vsej Evropi.4
Evangelistijeva (2011) splošna analiza Summe razkrije, da je od 295 tiskanih
strani 49 namenjenih obravnavi trga in njegove etike (gre za gesla, ki se tičejo
komodata, restitutio, oderuštva in desetin), tem je dodanih nekaj listov s kanonsko
in civilno obravnavo pogodb ter nadaljnjih 12 listov, posvečenih simoniji. Ostali
pomembni razdelki se nanašajo na zakonska vprašanja in izobčenje.
Zaradi teh lastnosti Monaldina velja kot prva in najpomembnejša summa, iz
katere izhajajo desetine kasnejših podobnih del; nekatera so splošnejše narave,
spet druga bolj osredotočena na določeno vsebino, kakor sta na primer poroka ali
spoved. Prvi tiskani izvod omenjenega dela je datiran z 19. majem 1516, izdelan
je bil v tiskarni Pietro Beleto vel Balet. Summa je bila domnevno napisana pred
drugim lyonskim koncilom leta 1274. Monald je umrl leta 1280 v Kopru. V tem
zelo razširjenem in uspešnem poljudnem besedilu si je ta skromni samostanski
brat dovolil postaviti na isto raven kanonsko in civilno pravo. Delo je omogočalo
kultiviranje generacij, ki so kasneje botrovale nastanku humanizma.

Književnost 13. in 14.
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Summa Monaldina, rokopisa iz 13. in 14. stoletja (rok. 51 in 38), knjižnica Antoniana, Padova

4.
Ohranilo se je 65 rokopisov, od katerih je 64 popolnih (Brancale, cit. v Evangelisti, 2011).
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Minoritski samostan
sv. Frančiška v Kopru

M

inoritski samostan sv.
Frančiška je bil najstarejše versko, družbeno in intelektualno
središče Kopra, obenem pa najstarejši
samostan frančiškanskega reda v okolici.
Prvo pričevanje o njem
sega v leto 1260, ko je
vernike sprejel škof
Konrad (1245–1270).
1263, tri leta po ustanovitvi, je Aurelia Falier, plemkinja in opatinja samostana sv.
Jakoba Močvirskega
pri Muranu, ponudi- Nekdanji samostan svetega Frančiška, danes Gimnazija Koper
la samostanski skupnosti manjši vrt, leto kasneje je oglejski patriarh Gregor dodelil skupnosti še
njivo, ki se je nahajala za trgom Brolo. Papež Klement IV. je potrdil privilegije,
ki jih je skupnosti zagotovil škof Konrad, zaradi česar se je obdržala še nadaljnjega pol tisočletja. Vanjo je bil najverjetneje vključen tudi pater Monald, ki se
je kasneje povzpel vse do naslova ministra dalmatinske frančiškanske province.
Monald umre leta 1280 in je razglašen za blaženega, nenavadno pa je dejstvo,
da ga Naldini ne omenja med pomembnejšimi osebnostmi, čeprav je še v njegovem času obstajal sarkofag s posmrtnimi ostanki, ki je postal predmet čaščenja
mestnih vernikov.
Toda versko življenje na Koprskem ni bilo vselej mirno. Podobno kot na italijanskem ozemlju so bili tu prisotni konflikti med reformacijo in protireformacijo,
celo do te mere, da je v Kopru Vatikan primoran ustanoviti urad Svete inkvizicije; ta ima sedež prav v samostanu sv. Frančiška. Krivoverstva obtožijo celo
predstojnika, očeta Giulia Morata, ki je leta 1555 vpleten v inkvizicijski proces,
vendar vse zanika in podpiše akt o odrekanju krivi veri. Leta 1558 koprski urad
vodi oče Felice Peretti iz Montalda, ki pozneje, leta 1585, pod imenom Sikst V.
sede na papeški prestol.
Ko se znova vzpostavita red in mir, doseže samostan blaginjo […]. Priznanje za
zasluge si je pridobil redovnik Francesco Antonio Peracca iz Milj, ki je umrl 1753
po tridesetih letih bivanja v Kopru: bil je velik humanist in učenjak, večkratni
predstojnik samostana in provinc, nazadnje pa je poskrbel za prenovo in polepšanje starega samostana, ki se je v takšni obliki obdržal do današnjih dni. Kakor
v vseh mestnih cerkvah so tudi v sv. Frančišku razstavljena znamenita platna.
Cerkev in samostan je prav tako vredno omeniti zaradi pokopov. Vse do Napoleonovega odloka leta 1806 so posmrtne ostanke prebivalcev pokopavali na
samostanskih in cerkvenih tleh. Za čim bolj dostojno grobno mesto so se potegovale vse premožnejše družine in bratovščine. Kompleks sv. Frančiška je bil
najbolj zaželen in je postal manjši lokalni panteon. Tu so se namreč nahajale
30

Minoritski samostan
sv. Frančiška v Kopru
G1

1. DEL 13. IN 14. STOLETJE

kapelice in sarkofagi znanih osebnosti ter mnogih patricijskih družin. Leta 1806
je francosko-italijanska vlada izvedla cesarski dekret (z dne 30. marca tistega
leta) in podpisala razpust cerkve ter samostana. Minorit Giuseppe Tommasich je
dobil neprijetno nalogo, da preda Francescu Gallu, upravitelju državne posesti,
vse imetje, registre, arhiv, knjižnico, pohištvo in drugo lastnino, vštevši obredne
posode in opravo. V upanju, da se bodo vrnili v samostan, kar se sicer ni zgodilo,
uspejo samostanski bratje spraviti na varno zgolj nekaj cerkvenih predmetov, ki
jih shranijo pri posameznih družinah.
Vse se razgubi pri prodaji na javnih dražbah. Žal je izginila polna skrinja knjig
in spisov (nekateri so bili zelo redki), heretičnih ali domnevno heretičnih izdaj,
ki so prihajale iz urada inkvizicije. Izginejo tudi nagrobne plošče in kamni, brez
spoštovanja uporabljeni kot gradbeni material ali pa prekriti z ometom. Po zaslugi nekaj vernikov je bila v bližnjem samostanu sv. Klare spravljena na varno
samo rakev s posmrtnimi ostanki blaženega Monalda; kasneje so jo premestili v
samostansko cerkev sv. Blaža, nazadnje pa v začasno skladišče stolnice, kjer je
za dlje časa ostala pozabljena, vse dokler je v varstvo niso pridobili samostanski
bratje sv. Ane.
Tako kot se je v preteklosti dogajalo s podobnimi zgradbami, je bilo tudi tem
poslopjem usojeno, da postanejo vojašnice. Avstrijci leta 1797 in Francozi leta
1805 so izrinili samostanske brate v kotiček samostana, kasneje pa so jih povsem
izgnali, podobno se je zgodilo s klarisami iz samostana sv. Klare in z dominikanci
iz dominikanskega samostana.
Leta 1830 samostan oziroma del samostana zasedajo učenci javne šole, kasneje,
po prvi popolni prenovi leta 1874, pa gojenci učiteljišča, ki po selitvi v Poreč leta
1926 prostore znova prepustijo vojakom divizije Sassari. Takrat jih preimenujejo
v Vojašnico prostovoljcev Julijske krajine (Caserma Volontari Giuliani). Slednjo
nedolgo zatem, leta 1933 ali 1934, ob prestrukturiranju italijanske vojske zaprejo.
Zgradbe ostanejo za določeno obdobje večinoma neuporabljene ali namenjene
zasilni rabi, na primer za sedež koprskega oddelka Čete protiletalske obrambe
(Milizia per la Difesa Antiaerea Territoriale), podrejene Trstu, pevskega zbora in
orkestra občinske organizacije dopolavora (Opera Nazionale Dopolavoro).
Leta 1940 kompleks končno pridobi bolj prikladno namembnost, ko se vanj
vseli srednja šola za pomorstvo (Scuola secondaria dell’Ente Nazionale di Educazione Marinara), ki sem pritegne veliko učencev, tudi iz bližnjih krajev. Prostori so
deležni večje obnove in preureditve, odstranijo zasteklitve iz prejšnjega stoletja,
kar kompleksu povrne svetlobo in zračnost.

Prirejeno po: Aldo Cherini, Chiesa e convento di San Francesco a Capodistria. Samozaložba, Trst, 1996.
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Nicoletto d'Alessio (Koper, pribl. 1320–1393)
Rodil se je v preprosti koprski družini. Kmalu se je povzpel po družbeni lestvici
in postal član najvišjega mestnega sveta. Sprva se je izobraževal v Kopru, kasneje je študiral v Padovi, kjer je leta 1342 tudi diplomiral iz prava. Po končanem
študiju se je vrnil v rojstni kraj, kjer je deloval kot notar in se aktivno vključil v
mestno politiko, toda leta 1348 je bil vpleten v spor z Benetkami, zaradi česar
je bil obsojen. Umaknil se je v Padovo, kjer je med letoma 1360 in 1393 deloval
kot kancelar in protonotar. Na teh funkcijah se je veliko posvečal pravni vedi, pri
pisanju spisov se je opiral tudi na humanistično literaturo in kulturo; Ziliotto
(1913) kasneje celo razlaga, da gre v besedilih Nicoletta d’Alessia prepoznati prve
znake književnega prebujanja v Istri. Poleg politične angažiranosti je bil pesnik
in velik prijatelj s Petrarco, slednji ga v svojih pismih tudi omenja.
D’Alessievi pesmi, hvalnici Oratio septem verborum Christi (Sedem zadnjih
Kristusovih besed) in Intemerate Virginis oratio (Govor brezmadežne Device),
obe štejeta po 25 tercin, sta prvi primer pesništva v ljudskem jeziku na območju
Istre v 14. stoletju.5 Nastali sta po zgledu velikih piscev tistega časa, vendar se je
avtor sposoben izražati tudi v osebnem pesniškem jeziku. Glavno delo Nicoletta
d’Alessia pa je Istoria della presente (1372-73 ) guerra (Zgodovina pričujoče vojne v letih 1372–73; najverjetneje napisana še v prvi polovici leta 1376); v njem
avtor pripoveduje o vojnih zapletih med Padovo in Benetkami. Delo je napisano
v ljudskem jeziku in ni le dragocen zgodovinski vir, ampak obenem predstavlja
zanimiv jezikovni dokument tistega obdobja. Nicoletto d’Alessio je zaradi bolezni
umrl leta 1393 v Kopru.

Santo dei Pellegrini (umrl 1396)
Znan pravnik in latinist, rodil se je v Kopru, leta 1396 se je utopil v reki Stella.
Pier Paolo Vergerio il Vecchio, s katerim ga je vezalo močno prijateljstvo, se ga je
spominjal kot „zelo učenega človeka, govornika brez para“; hvalil je vzvišeni in
elegantni slog njegovih pisem (Ziliotto, 1924), ki pa so se, z izjemo enega samega,
žal izgubila.

Daniele di Bernardo del Pozzo (rojen v drugi polovici 14. stoletja)
Učitelj gramatike v Benetkah med letoma 1402 in 1404; strasten ljubitelj alkimije, kateri je posvetil tudi daljšo pesnitev Rithmus de lapide phisico (Pesem o
kamnu modrosti), kjer je zbral vse svoje izkušnje. Ta pesnitev spada v žanr didaktične poezije, šteje osemnajst kitic s po štirinajstimi vrsticami (verzi so enajsterci
in sedmerci, načeloma s stalno rimo); napisana je v italijanskem ljudskem jeziku
(v latinščini so le XVII. in delno XIII. ter XVI. kitica). Pesem je v svojem bistvu
nekakšen „recept“, razlaga postopkov za „oblikovanje dobrega testa“ (I, 12), „božanskega / in svetega zdravila“ (IV, 12–13), ki je potrebno za pretvorbo ostalih
naravnih elementov v zlato: ta snov namreč „spremeni / vsako nepopolno obliko
v pravi sij“ (IV, 13–14). Osnovna ideja je slediti naravi brez kršenja božjih načel
in z rabo manjših količin zlata, srebra ter živega srebra, obdelanih po zahtevnem
postopku, ustvariti „zdravilo“, ki običajne snovi spreminja v zlato. Avtor meni,
da je alkimija kot taka pozitivna; obenem spodbuja tiste, ki se z njo ukvarjajo,
naj vztrajajo in ne opustijo upanja na konkretne ter moralno neoporečne sadove.
5.
V 14. stoletju zastopata istrsko pesništvo v ljudskem jeziku še dva Nicolettova someščana: Daniele di Bernardo
del Pozzo s pesmijo o kamnu modrosti in Pier Paolo Vergerio il Vecchio z dvema sonetoma.
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Književnost 13. in 14.
stoletja v Istri

Pietro Campenni (roj. v drugi polovici 14. stoletja)
Rodil se je v Kalabriji, v mestecu Tropea, kasneje se je preselil v Istro, v Izoli je
opravljal funkcijo občinskega kanclerja. Znan je kot pisec, ki je med letoma 1394
in 1399 kar dvakrat prepisal celotno Dantejevo Božansko komedijo, vključno s
sprotnimi opombami Benvenuta iz Imole.6 Prepis7 je shranjen v narodni knjižnici
v Parizu, poleg celotne pesnitve pa vsebuje še komentar o Dantejevem življenju.
Druga kopija je shranjena v knjižnici sv. Marka v Benetkah, a je po mnenju
nekaterih raziskovalcev Campenni tu prepisal zgolj komentar.

6.
Benvenuto Rambaldi ali Benvenuto dei Rambaldi, znan tudi kot Benvenuto da Imola, v lat. Benvenutus de
Rambaldis, Benvenutus Imolensis (Imola, 1338 – Ferrara, 1388), je eden najstarejših piscev komentarjev k
Dantejevi Božanski komediji. Pri pisanju je izhajal neposredno iz lastnega poznavanja književnosti, sicer pa se
je opiral na Dantejevo književno vednost.
7.
Obsežen rokopis na pergamentu.
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Mariegola

V

Kopru so nastale številne verske šole in bratovščine, ki so mestu vtisnile
močan religiozni pečat. Najstarejši sta
bratovščina sv. Antona opata in bratovščina
sv. Nazarija. Obe bratovščini hranita mariegolo8 svojega svetnika. Mariegola sv. Antona pripada bratovščini sv. Antona. Besedilo je statut
bratovščine in obenem verjetno najstarejše
besedilo v ljudskem jeziku v Kopru. V zadnjih
desetletjih 19. stoletja ga je v rokopisu iz 14.
stoletja, takrat so ga hranili v arhivu koprske
stolnice, našel Salomone Morpurgo.
Rokopis, ki vsebuje mariegolo sv. Antona,
je nevezan pergamentni rokopis,9 obsega 34
strani, ki merijo 28x20 cm. Strani 2 in 16
vsebujeta izvirno mariegolo iz 14. stoletja, ki
je napisana z velikimi črkami s po osemnajst
vrsticami na vsaki strani. Inicialke v vsaki
vrsti so okrašene. Strani 17 in 18 vsebujeta
dve večji in lepi miniaturi, od katerih prva
prikazuje križanega Kristusa z Marijo na desni
in sv. Janezom Evangelistom na levi strani; na
drugi je sv. Anton Puščavnik s svojim prašičkom in napisom S. Antonius. Obe podobi imaPloski relief s podobo svetega Nazarija, ki drži
ta zlato avreolo in rdeče ozadje ter sta precej mesto, stolnica, Koper
živahnih barv. Prva letnica, ki jo je moč najti
v besedilu, se nanaša na leto 1456, ko naj bi sklenili izvesti svečano procesijo
„la seconda domenade liuo“. Zadnje dopolnilo je datirano s 16. januarjem 1550.
Mariegolo sv. Nazarija so hranili v stolnici, kjer je bil sedež bratovščine. Dolgo
izgubljeno mariegolo sv. Nazarija so našli (kakor zapiše grof Alvise Tarsia na
dnu dokumenta) 12. aprila 1758. Po stoletnem postanku v Kopru so jo prenesli
v Poreč, kasneje v Pulj in nazadnje na Reko v državni arhiv, kjer se nahaja še
danes. Mariegola bratovščine svetega Nazarija je pergamentni rokopis, napisan v
gotski minuskuli: meri 16,5x23,6 cm. Je miniatura (uporabljen je bil nalivnik s
črnim črnilom in dokaj žive akvarelne barve), ki upodablja Križanje. Ta miniatura
ljudske obrti najverjetneje ne sega v čas pred 14. stoletjem.
Dokument je bil nedvomno napisan v dveh obdobjih, z nekaterih strani mariegole so postrgali prvotne zapise, čeznje pa je bilo naknadno napisano novo
besedilo. Očitno so ob spremembah statuta stare razveljavljene dele izbrisali in
jih zamenjali z novimi. Da je besedilo večinoma nastalo pred letom 1387 in so ga
šele kasneje deloma preoblikovali, pa ne dokazujejo zgolj postrgani in izbrisani
8.
Mariegola je temeljna listina, statut verske šole ali bratovščine. Vsebuje poglavitna pravila, namen in vzrok obstoja
vsake šole; beseda izvira iz latinske zveze mater regula, t. j. ‘mati pravil’. Sestavljena je iz poglavij izvornega besedila in sprememb ali dopolnil, z leti vključenih na podlagi odločb, sklepov in razglasov. Bolj splošno je mariegola
knjiga, „v kateri so sistematično zbrani zakoni nekaterih cehov ali svetišč“, se pravi, statuti verskih bratovščin ali
tudi laičnih združenj in društev. Vsaka šola je imela poseben zapisan in potrjen red, ki ga je bilo treba upoštevati.
Ta statutarni red se je sprva imenoval kapitularij („Capitolare“, lat. Capitolarium), ker je bila capitula („capitolo“)
najvišji izraz skupščinske „politike“; kasneje so za to uvedli in tudi obdržali izraz mariegola. Prva in najstarejša
bratovščina je bila najverjetneje Scuola della Carità v Benetkah, ustanovljena leta 1260.
9.
Prvotna opomba razlaga pomen italijanske besede „membranaceo“ (pergamentni rokopis). Gre za rokopis ali knjigo, sestavljeno iz pergamentov, t. j. strojene kože ovac, jagnjet ali koz, namočene v apneni kopeli. Postrgano in
zglajeno so pozneje uporabljali za vezavo, včasih pa tudi za pisno podlago. (Op. prev.)
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deli ter spremembe; k popravkom izvirnika mariegole napotuje tudi ležeča pisava
iz 17. stoletja v naslovih nekaterih poglavij. Gotska minuskula z izredno lepo
okrašenimi inicialkami pa se vendarle obdrži tudi ob naknadnih spremembah
prvotne izdaje.
Verske ustanove so odigrale pomembno vlogo pri političnem in umetnostnem
razvoju srednjeveške družbe, kakor tudi literarne zgodovine, in opredelile intelektualno dejavnost na tem območju. Bolj pa nas zanima lingvistična plat: jezik
je namreč precej podoben beneškemu narečju 14. stoletja. Mariegola svetega
Nazarija je jezikovni dokument, na prvi pogled napisan v istrsko-beneškem narečju, bogat s formalnimi latinizmi (npr. deležne oblike glagolov, ki se končajo na
-cto, vendar se tu in tam pojavi, očitno ob poznejših popravkih, tudi oblika –tto:
facto in „fatto“); v dokumentu se pogosto pojavljajo narečne oblike, kakor so „li
caze in dilecto“ ter (drugod) „reza“, „piaqua“, „oprobrioso“.
Oblike glagola „avere“ se vse zapisujejo z začetnim h („haueua“), zveneči s je
pogosto označen z x („medeximo“), beseda „Cristo“ (Kristus) je zapisana s kratico,
a ima vseeno vmesni -p- („chripsto“), začetni mali v ne obstaja, namesto tega je
vedno u („uolemo“), nekatere glagolske oblike so značilno narečne („digando“,
„romagnasse“); naglasi ne obstajajo; člen in predlog sta zelo pogosto združena z
naslednjo besedo („loffitio“), kakor tudi veznik „che“ („chel“); nebnik c je pogosto
označen s črko z („zascadun“); poleg „chiesia“ je najti tudi „giesia“.
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G 3 - GESLO

Sveti Nazarij

S

v. Nazarij (najverjetneje prvi koprski škof, kasneje izbran za zavetnika
mesta) se je rodil na podeželju v zaselku Elpidium (kasneje Boste, danes
Boršt) med letoma 470 in 480, umrl pa je v svoji škofiji leta 557. Pokopan je v
stolnici sv. Marije. Njegove posmrtne ostanke, ki so dolga leta ostali skriti, leta
661 najdejo v marmornatem sarkofagu, ki nosi napis: HANC PATRIAM SERVA,
NACARI SANCTE, GVBERNA, – QUI PATER ET RECTOR IVSTINIS DICERIS
URBIS10; poleg trupla pa na svinčeni ploščici napis NAZAR – PSVL. MI – GRAVIT – IN DNO KL – XIII JUL (prezul11 Nazarij je odšel h Gospodu na trinajsti dan
julijskih kalend – t.j. 19. junija po našem koledarju). Tradicija pravi, da naj bi
se ob odprtju sarkofaga dogajali številni čudeži, nekateri od teh naj bi navdihnili
kiparja, ki je izdelal nov sarkofag. Leta 1380
Koper opustošijo genovske čete, ki iz mesta
kot vojaški plen odnesejo svetnikove posmrtne
ostanke. Leta 1422, na prošnjo mesta, Genova
vrne svetniške ostanke koprskega zavetnika
in te znova položijo v sarkofag.
LEGENDA. Sveti Nazarij je bil imenovan za
koprskega škofa leta 524. Legenda pripoveduje, da naj bi Nazarij, ki ga je v koprsko škofijo
poslal oglejski patriarh, ob prihodu s suhimi
nogami prečkal morje med škocjanskim rtom
in mestom, tačas še otokom, pri tem pa za sabo pustil močno svetlečo sled. Druga legenda
govori o odkritju njegovih posmrtnih ostankov,
ki naj bi jih našel neki vernik, potem ko se
mu je v stolnici sv. Marije, na kraju, kjer so
svetnika pokopali, prikazala žareča luč.
OBIČAJI. V preteklosti so praznovanja v
čast mestnega zavetnika zaznamovale dolge
procesije po koprskih ulicah in izobešanje belih drapejev na oknih. Procesija je imela dva
postanka, namenjena blagoslovitvi morja in
Vittore Carpaccio: Marija z Detetom in svetniki (sveti
Hieronim, sveti Jožef, sveti Rok, sveti Sebastijan, sveti podeželja: na trgu San Pieri (danes GramsciNazarij in sveti Teodor; 1516), stolnica, Koper
jev trg) in pod mestnimi vrati na trgu Muda
(danes Prešernov trg). Ob povratku v stolnico je škof s tremi srebrnimi ključi
odprl pokrov sarkofaga pod glavnim oltarjem in na ogled postavil okostje prvega
škofa, ležeče pod kristalom, ter prelep masiven prstan iz čistega zlata, za katerega
je veljalo, da je pripadal svetniku. Proti žari je rinila neznanska množica, ljudje
so tja hoteli položiti rožni venec ali medaljo oziroma se krste zgolj dotakniti in
si tako zagotoviti blagoslov. Ob koncu dneva, po večernicah, so se poslavljali z
ustaljeno frazo: „Čez leto dni, ob novem svetem Nazariju!“

10.
To domovino ohranjaj in vodi, sveti Nazarij, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta. (Op. prev.)
11.
Prelat, škof (v it. „prelato“ ali tudi „presule“, „vescovo“).
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T 1 - Iz Mariegole svetega Nazarija

Mariegola svetega Nazarija (odlomek)
Mariegola bratovščine svetega Nazarija je statut iz 14. stoletja, ki vsebuje poglavitna pravila, po katerih se
je ravnala bratovščina. Statut je napisan v istrobeneškem narečju, sledi prevod nekaterih odlomkov.

Imenu in slavi presvete Trojice, Boga
Očeta in Sina in Svetega Duha. In v
čast in poklon prečastitemu svetemu
Nazariju in presvetim apostolom, svetemu Petru in svetemu Pavlu, katere
smo izbrali za svoje zastopnike pred
Božjim obličjem. Zbrali smo se v tej
blagoslovljeni bratovščini in poprosili
za Božjo milost, ki je temelj vsakršnega
popolnega dejanja, upoštevaje, da so
vse reči na tem svetu minljive in da se
morajo tisti, ki želijo biti popolni, držati zapovedi, torej ljubiti Boga z vsem
srcem in duhom ter ljubiti bližnjega
kakor samega sebe: tisti, ki se bodo
držali teh dveh zapovedi, bodo odrešeni. Namenili smo se odločiti, da bomo živeli po tistih zapovedih in ljubili
Boga z isto ljubeznijo, kakršno nam
On prinaša, oziroma z Njegovim zveličavnim trpljenjem, po katerem nas On
odrešuje, po katerem kdor vse krivo
misli, v pogubo zabrede. Prav kakor
sta pravila sveti Gregor in sveti Pavel,
ki razen križa našega Gospoda Jezusa Kristusa nobene druge glorije nista
iskala, in da bo ta naš dobri namen
Bogu všečen ter da se bo lahko še nadalje razvijal, moramo pripraviti naše
duše in naša telesa, da bodo na voljo
Bogu, pokorna popolnim dejanjem,
in naj častijo Zveličarjevo kri, ki jo je
prelival za nas in za naše odrešenje, v
spomin na neznansko milost, ki nam
jo prinaša, ko se iz gospoda naredi služabnika. In če rešiti hočemo naše duše
in telesa pred večno smrtjo, kar nam je
storiti, saj te popolnosti zavoljo naših
grehov vredni nismo, moramo vsi moliti k prečastiti Devici Mariji, v imenu
in čaščenju katere smo se združili v
bratstvu in Božji ljubezni, in tako bo
Njej ljubo prositi za našo milost Kristusa, našega Gospoda; s to našo gorečo

Sveti Nazarij
Mariegola svetega Nazarija (odlomek)

To je mariegola svetega Nazarija.

G3 - T1

1. DEL 13. IN 14. STOLETJE

Questa è la mariegola de Sancto
Nazario.
Al nome e ala gloria dela sanctissi/
mat rinità de Dio padre e fiol / e spirito Sancto. E alo honor e reue/rentia
del glorioso mi/sier sancto Na/zario
et deli sanctissimi apostoli mi/sier
san Piero e misier san Polo, li / quali
nui hauemo electi per nostri / auocati apresso il fiol de Dio. Nui / li quali
samo congregadi in questa / benedecta fraternità, inuocada la gra/tia
diuina la qual è fondamento de / ogni
perfecta opera, considerando che /
tutte le cose de questo mondo sono
/ transitorie e che queli li quali uol /
esser perfecti die obseruar li coman/
damenti zoè amar Dio con tutto el /
core e con la mente e lo proximo co//
me si medeximo, e queli li quali /
comparirà questi do comandamenti /
serà in stato de saluation. Hauemo/
se proposti de metterse in queli / comandamenti con nostra inten/tion
amando Dio in quelo amor / el quale
lui ne porta zioè in la sua / gloriosa
passion per la quale ello / ne salua,
la qual passion chi pensa ogni cosa
contraria li caze in di/lecto. Si como
dixe missier san / Gregorio e san Polo
che non cer/chaua altra gloria se non
in la croxe / del nostro Signor Iesu
Ch(rist)p(t)o, e a zo / che questo nostro bon proposito / sia accepteuole
a Dio et possa cre/sser de ben in meglio, nui douemo / humiliar le anime
nostre e li cor/pi a Dio a obedientia
dele opere / perfecte in reuerentia del
glorioso // sangue ch’el sparse per
nui per / nostra saluatione, e in memoria de/la grandissima carità che
lui ne por/ta fazandosi de signor seruo. Et / si / liberar le anime nostre
e li corpi de / morte eternal, cusi nui
dovemo perché q(ue)sta / perfection
nui non semo degni de ha/uer p(er)
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li nostri pecadi, imperò / nui douemo
tutti pregar la glorio/sa uerzene Maria a cui nome e re/uere(n)tia semo
congregadi in fretar/nità e amor diuino, e che a lei pia/qua impetrar gratia
per nui da Ch(ris)p(to) / nostro signore che i(n) questa nostra / deuotione
e carità ferue(n)temente / nui seruemo sí perfectame(n)te a Dio // e al
proximo in umiltà de obedien/tia e de
opere perfecte che sia a la/ude de lui
e a saluation dele ani/me. Amen.

vdanostjo in usmiljenjem zares scela
služimo Bogu in svojemu bližnjemu,
ponižni in pokorni, in naj gre hvala
Njemu za popolna dela in za odrešitev
naših duš. Amen.

Capitulo de saludar la glorio/sa
verzene madona sancta Maria. /
In prima uolemo e ordenemo / che
ogni fiada che se lezerà / questa nostra mariegola in capitu/lo general
che ciascadun fradelo de / questa
benedecta fraternità se de/bia dir devotamente la salutation / dela nostra
dona verzene madona / sancta Maria, zoè digando aue / Maria. /

Poglavje o pozdravu naši Gospe,
prečastiti Devici Mariji
Najprvo je naša želja in ukaz, da mora vsakokrat, ko se prebira splošno
poglavje te naše mariegole, sleherni
brat iz te blagoslovljene bratovščine
izreči vdan pozdrav naši Gospe, prečastiti Devici Mariji, in sicer tako, da
zmoli zdravamarijo.

Capitulo de far gastaldo. /
Perché nisuna cosa senza or/dine
non se po conseruar de / necessità fa
de bisogno hauer un / capo e rector,
al qual tutti respo(n)da // e quello
daga a tutti ordene e rezi/mento. Et
i(m)però uolemo e ordenemo che ogni
anno in la festa de misier / san Nazario che uien de zugno, sia facto un
gastaldo sia dà in guardia e in salua/
mento tutti li denari che se scuode / e
altri beni dela scuola i(n)fina el te(m)
po / dela sua gastaldia. Et co(m)pido
el tempo / dela sua gastaldia el dicto
gastaldo sia dà in guardia e in salua/
mento tutti li denari che se scuode
/ e altri beni dela scuola i(n) fina el
te(m)po / dela gastaldia. Et co(m)
pido el tempo / dela sua gastaldia
el dicto gastaldo /uechio sia tegnudo de render tutti / li denari e altri
beni dela scuola al / gastaldo nuouo
che serà facto i(n)fina / dí octo dapò
ch’el dicto gastaldo hauerà come(n)zà
a far l’offizio in pena / de esser cazà
perpatualme(n)te dela scuo/la. Et sí
uolemo e ordenemo che i(n) lo // dí
dela festa de misier san Nazario de /

Poglavje o izboru gastalda12
Ker se nobena reč brez reda ne more
ohraniti, je nuja imeti upravitelja in
rektorja, ki ga vsi ubogajo in ki vsem
deli ukaze in pravila. In zatorej je naša
želja in ukaz, naj bo vsako leto o prazniku svetega Nazarija, to je v mesecu
juniju, izvoljen gastald, ki ima voditi
to našo kongregacijo in nam kázati,
kako je treba ravnati, kakor zapoveduje ta naša mariegola. Gastaldu naj
bo v varstvo zaupan ves prejeti denar,
kakor tudi ostalo imetje bratovščine,
za celotno trajanje njegovega službovanja. Ko se slednje izteče, je stari gastald dolžan predati ves denar in ostalo
imetje bratovščine novemu gastaldu,
in sicer v roku osmih dni od njegovega
imenovanja; in če tega ne stori, naj
bo kaznovan z dosmrtno izključitvijo iz bratovščine. In še je naša želja
in ukaz, naj bodo na praznik svetega
Nazarija, v mesecu juniju, vsi bratje iz
naše bratovščine povabljeni v stolnično cerkev in k oltarju svetega Nazarija,
in tam naj bo prebrana ta naša mariegola, kateri je vsakdo dolžan prisluhniti in pri maši prisostvovati, sicer naj

12.
Gastald (iz langobardskega „gastald“): v času langobardskega kraljestva upravitelj nekega ozemlja v kraljevem
imenu; upravitelj premoženja plemiške družine ali samostana, v novejšem času oskrbnik.
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bo kaznovan z enoletno izključitvijo iz
bratovščine.

Capitulo de far arder el cexende/lo
dí e nocte./
Anziò nui aquistamo el lume de / ellume eterno honorando el / glorioso
misier san Nazario, uolemo / e ordenemo che dí e nocte arda un / cexe(n)
delo auanti l’altar de misier san / Nazario el qual sia mantegnudo de / li
beni dela nostra fraternità. /

Poglavje o gorenju svetilke od jutra
do zore
Ker smo kupili svetilko, ki daje večno luč, s katero slavimo prečastitega
svetega Nazarija, je naša želja in ukaz,
naj dan in noč gori laterna pred oltarjem svetega Nazarija in naj bo shranjena med imetjem naše bratovščine.

Capitulo de far ogni anno un /
scriuan per ben dela scuola. //
Perché misier lo gastaldo sia in/
formà dei beni dela scuola uole/mo
e ordenemo che ogni anno glie / sia
dà un scriuan per scriuer e lezer /
quello farà de bisogno per li facti /
dela scuola. Et non sia licito ad al/
gun gastaldo ouer scriuan o altro of/
fitial refudar offitio i(n) lo qual lor /
serà electi salua licita scusa o cason
/ sotto pena de lire X. de star un /
anno fuora dela scuola. /

Poglavje o vsakoletnih volitvah pisarja v dobro bratovščine
Da bi se gospod gastald seznanil z
imetjem bratovščine, je naša želja in
ukaz, naj mu bo vsako leto dodeljen pisar, da zapisuje in bere, kar je za bratovščino potrebno. In naj nobenemu
gastaldu, pisarju ali drugemu službeniku ne bo dovoljeno odkloniti opravljanja naloge, za katero je bil izvoljen, razen če gre za dopustne razloge in slučaje; sicer naj ga doleti kazen deset lir
in enoletna izključitev iz bratovščine.

Capitulo de hauer un libro in lo /
qual sia scripto el nome de cisca/
dun nostro fradelo e sorela. /
Anziò ch’el se possa hauer alguna /
cognosanza de quelli i quali en/trarà in la scuola, volemo e ordene/mo
ch’el sia un libro nel qual sia un libro nel qual sia scri/tto el nome de
ciascadun nostro fradelo el qual sia
receuudo i(n) la scuola. //
Et similmente habia la tua tolela /
in la qual sia scripto el suo proprio
/ nome e si la debia tegnir e leuar /
ogni seconda domenega del mese e /
si debia pagar soldo un per chada/
un mese e de uegnir ala messa sia/
no aparechiadi. E quelli che uegne/
ranno ala dicta messa si debiano dir
/ quindese pater nostri e quindese /
aue marie, e quelli che uegne/ranno
sia signà sopra la sua tolela / el dicto
dí ordenà un segno aziò / che quando
el uegnerà i debiano / pagar i dicti

Poglavje o knjigi, v katero naj se
vpiše ime slehernega našega brata
in sestre
Z namenom, da bi vedeli za tiste, ki
vstopajo v bratovščino, je naša želja in
ukaz, naj se vodi knjiga, v katero bo
vpisano ime slehernega našega brata,
ki je bil sprejet v bratovščino.
In prav tako naj ima vsakdo svojo
tablico, na kateri naj bo zapisano njegovo ime in mora jo vzdrževati in očistiti vsako drugo nedeljo v mesecu in
plačati mora en solid za vsak mesec in
pripravljena naj bo, ko pride k službi
božji. In tisti, ki pride k tej maši, mora
zmoliti 15 očenašev in 15 zdravamarij
ter zaznačiti svojo prisotnost na tablici,
za vsak dan naj bo nova zaznamba,
zatorej ko nekdo pride, mora plačati
po teh zaznambah, in zmoliti mora 25
očenašev in 25 zdravamarij in dvakrat
dati vbogajme za duše naših bratov.

T1

1. DEL 13. IN 14. STOLETJE

zugno sia i(n)uidà tutti li fradelli de /
questa scuola ala chiesia chatedral /
al altar de misier san Nazario, et sia
/ lecta questa nostra mariegola la /
qual zascaduna sia tegnudo de aldir/
la e de sta ala messa sotto pena star
un anno fuora dela scuola./

Mariegola svetega Nazarija (odlomek)
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segni e debia dir XXV pater nostri e
XXV aue marie e far / do lemosine
per anema deli nostri fradeli. /
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Capitulo quando se receue algun /
fradelo in la scuola. /
Anchora uolemo e ordenemo che //
ogni fiada che algu(n) bon homo uoia
/ intrar i(n) questa benedetta scuola che [el] / gastaldo li debia andar
auanti l’al/tar de misier san Nazario
e inzeno/chiarse auanti el dicto altar
e far / i(n)zenochiar quello o quella
che uegne/rà reçeuudo e debia hauer
auerta / la mariegola in man mostrandoli que/lle benedette figure le
qual è depente / i(n) essa e quelli che
uegnerà reçeuudi / si debiano proferir a Dio e a misier san Nazario de
obedir quello el qual se / co(n)tien i(n)
la dicta mariegola e si debia / baxar le
dicte figure [;] el dicto gastal/do in segno de charità si li debia dar/paxe. /

Poglavje o sprejemu novega brata v
bratovščino
In še je naša želja in ukaz, da mora
vsakokrat, ko se kakšen poštenjak želi
pridružiti tej blagoslovljeni bratovščini, gastald stopiti do oltarja svetega
Nazarija, pred tem oltarjem poklekniti
in poklekne naj tudi óni, ki ima biti
sprejet; gastald naj v rokah drži odprto mariegolo in pokaže v njej naslikane blagoslovljene podobe, in na novo
sprejeti bratje morajo obljubiti Bogu
in svetemu Nazariju, da bodo pokorni
vsemu, kar je v tej mariegoli zapisano,
in poljubiti morajo omenjene podobe;
omenjeni gastald naj jim milostno naznani, naj gredo v miru.

Capitulo de hauer un quaderno /
de scriuer la i(n)trada dela scuola
e la / spesa. /
Chadaun dispe(n)sador die desiderar
// che la sua opera sia chiaramente
co/gnosuda e imperò uolemo e ordene/mo ch’el sia in la dicta scuola un
quade/rno nel qual el scriuan debia
scriuer / ordenadame(n)te tutte le
i(n)trade e le / spese le qual se debia co(n)cordar sí in / receuer com in
dar. /

Poglavje o zvezku, v katerega naj
se zabeležijo vsi prejemki in izdatki
bratovščine
Želja slehernega upravitelja je, da je
moč njegovo delo jasno razpoznati, in
zato je naša želja in ukaz, naj ima ta
bratovščina zvezek, v katerega mora
pisar skrbno zapisovati vse prejemke
in izdatke, ki imajo biti dogovorjeni,
tako glede prejemanja kakor glede dajanja.

Capitulo de far quelli che uada /
comandando per le case. /
Perché zascadun possa esser infor/
mà deli facti dela scuola e per i/gnorantia i no(n) falla. Volemo e orde/
nemo ch’el sia facti alguni che vaga/
no comandando per le case dei fradeli i dí ordenadi i(n) sopra dicti el dí
che / serà capitulo e la morte de chadaun / nostro fradello, e là chel se
die sepe/lir e l’hora, e quelli che non
uegnerà / ala ditta sepultura sia tegnudi de / dir XXV pater nostri e XXV
aue mari(e) // e de far do carità per
anema de dicto [;] / e quelli fradelli
che uegnerà si debia dir / XV pater
nostri e XV aue marie.

Poglavje o dolžnostih tistih, ki hodijo oznanjat po hišah
Da se vsakdo seznani z zadevami
bratovščine in da iz nevednosti ne zanemarja svojih dolžnosti, je naša želja
in ukaz, naj nekateri izmed nas hodijo
oznanjat po hišah sobratov zaukazane
in zgoraj navedene dneve, prav tako
pa dneve, ko se odvija kapitelj, in tudi
smrti slehernega izmed naših bratov;
rečeno naj bo, katerega dne in ob kateri uri je pogreb, in kdor na ta pogreb
ne pride, je dolžan zmoliti 25 očenašev in 25 zdravamarij in dvakrat dati
vbogajme za dušo rajnkega; bratje, ki
pridejo na pogreb, pa naj zmolijo 15
očenašev in 15 zdravamarij.

Poglavje o praporu bratovščine, ki
se nosi pred krsto
In še je naša želja in ukaz, da je
gastald dolžan poslati prapor bratovščine s križem pred krsto, ko sprevod
krene izpred hiše; omenjeni gastald
je dolžan spremljati pokojnika vse
do cerkve, kjer bo zakopan, skupaj z
brati, in v rokah naj imajo sveče bratovščine vse do pokopa, in če je bil
preminuli tako siromašen, da za pokop
ničesar ni ostalo, mora gastald stopiti
do poštenjakov iz bratovščine, in naj
mu vsakdo izroči, kolikor po Božji volji
more darovati, da bo preminuli lahko
pokopan.
[...]

Capitulo che tutti i fradelli sia te/
gnudi de confessarsi.
Anchora uolemo e ordenemo che /
zascadun fradello de questa no/stra
scuola sia tegnudo de confessar/se e
tuor el corpo de Ch(ris)p(t)o de uolte al a/nno zioè de pasqua e de nadal se i porà / a bon modo, se no(n)
alme(no) una volta. /
Anchora uolemo e ordenemo se ad
alg/u(n) nostro fradello serà comandà
p(er) / misier lo gastaldo ad andar o
de dì / o de nocte a uegiar algu(n)
nostro fra//dello i(n)fermo de questa
nostra scuola / ch’el sia tegnudo de
andar o de man/dar una sufficiente
persona per ello, e chi co(n)tra farà
sia messo fuora de / questa nostra
scuola de fina un anno.

Poglavje, v katerem se morajo vsi
bratje spovedati
In še je naša želja in ukaz, da se
je sleherni brat iz te naše bratovščine
dolžan spovedati in zaužiti Kristusovo
telo dvakrat letno, in sicer o Veliki noči
in o Božiču, če je to mogoče, in če ni,
pa vsaj enkrat letno.
In še je naša želja in ukaz, da gastald enemu izmed naših bratov naloži,
naj podnevi ali ponoči obiskuje bolnega sobrata iz naše bratovščine, in da je
ta dolžan k ónemu oditi ali tja poslati
primerno osebo; in kdor tega ne stori,
naj bo za leto dni izključen iz te naše
bratovščine.

Capitulo de far dir la messa el luni
/ drio la seconda domenega del
mese. /
Anchora uolemo e ordenemo che /
ogni luni drio la seconda dome/nega
del mese sia dicto una messa su / l(‘)
altar de misier san Nazario per anema
de tutti i nostri fradelli sí morti / como
uiui, e de tutti i nostri benefac/tori e
ogni uolta oltra el luni seco(n)do. /
[…]
Capitulo e chi uol metter suo / fioli i(n) la scuola e in che modo.
Anchora uolemo secondo fu preso /
parte nel mille trexe(n)to e octa(n)ta/
sette che in la fraternità de misier san

Poglavje o darovanju maše na ponedeljek po drugi nedelji v mesecu
In še je naša želja in ukaz, naj bo
vsak ponedeljek po drugi nedelji v mesecu darovana maša na oltarju svetega
Nazarija za duše vseh naših sobratov,
bodisi umrlih bodisi živečih, in za vse
naše dobrotnike, in to vsakokrat na
drugi ponedeljek.
[...]

T1

1. DEL 13. IN 14. STOLETJE

Capitulo como lo penello auanti /
el corpo.
Anchora uolemo e ordenemo ch’el /
gastaldo sia tegnudo de mandar / el
penello con la croxe auanti ch’el / corpo se parta de casa; el dicto gastal/do
sia tegnudo de compagnar el cor/po
infina ala giesia là ch’el se die se/pelir co(n) i suoi fradelli co(n) le candele
in /man dela scuola i(n)fina ch’el serà
sepilí / el corpo. e s’el dicto corpo fusse sí po/uero ch’el no(n) hauesse de
che sepelirsi, / el dicto gastaldo debia
andar per li / boni homini dela scuola aziò che li / daga zascadun quello
che Dio li pre//starà ch’el dicto corpo
se possa sepelir.
[…]

Mariegola svetega Nazarija (odlomek)

Italijanska književnost od začetkov do humanizma

Poglavje za óne, ki žele vpisati
svoje otroke v bratovščino, in o tem,
kako to storiti
In še je naša želja, glede na to, kar
je bilo sklenjeno leta 1387, da naj tisti
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/ Nazario quelli che hauerà fioli mascu/li li faza scriuer i(n) la fraternità
e pagi / al anno soldi X. per fina tando che i sa//rano in optimo de hauer
tolela; como / se le ze la mariegola
una uolta al anno / cusí uolemo che
la se le(za) do fiade, zoè / i(n) la prima
domenega del mese de zu/gno a tutto
el capitulo. Et sia facto / in quel dí
li offitiali li quali romagne/rà co(n) lo
gastaldo nuouo che serà facto / ala
festa de misier san Nazario e che /
nisun no(n) possa esser minuido de
suo / offitio e de suo grado i(n) la fraternità / segondo ch’el serà stado (;)
i(n) caso che algun douesse dar ala
fraternità e non / potesse dar, debia
domandar miseri/cordia al gastaldo e
ali co(m)pagni e a / quelli gli possa
esser facta grazia. /
Similmente uolemo che da mo in
aua(n)ti / el dí dei morti sia dí ordenado come / è li altri dí ordenadi.
Volemo ancho/ra che zascadu(n) al
quale fusse coma(n)dà // guardar li
amaladi e li corpi morti / ch’el debia
andar a guardar e a co(m)pagnar similmente sotto pena de / soldi X per
zascaduna fiada o de star / un anno
fuora dela scuola. /
[…]

v bratovščini svetega Nazarija, ki imajo sinove, vpišejo jih v bratovščino in
plačujejo na leto 10 solidov, dokler ne
bodo godni, da dobijo tablico. Kakor
se bere mariegola enkrat letno, tako
je naša želja, da bi se brala dvakrat,
in sicer vsa poglavja na prvo nedeljo
v juniju. In na ta dan naj bo izvršeno
darovanje za novega gastalda, ki bo
izvoljen med praznovanjem svetega
Nazarija, in nihče ne more biti odvezan od te dolžnosti in od položaja, ki ga
ima v bratovščini, zaradi tega, kar se je
primerilo; v slučaju, da kdo mora, a ne
more darovati bratovščini, prosi naj za
usmiljenje gastalda in svoje tovariše,
in ti naj mu naklonijo milost.
Prav tako je naša želja, da bi bil od
danes naprej dan mrtvih posvečen kakor drugi slični dnevi. Poleg tega je naša želja, naj tisti, ki mu je bilo naloženo
paziti na bolnike in mrliče, tudi pazi
nanje in jih prav tako spremlja, sicer
naj ga vsakokrat doleti kazen 10 lir
ali enoletna izključitev iz bratovščine.
[...]

Die 12 Aprilis 1758. / Facio nota Io
Aluise Tarsia quondam conte Gio:/
Procurator Generale di questa Confraternità / come in questo giorno, et
anno si è ritrouata / questa Mariegola smarita chi sa da quanto / tempo,
e che non ui era memoria per esser
statta / uenduta ad’un Libraro Forestiero, / della quale in auenir dovrà
tenersene conto, e / costodirla con
attenzione perché in essa / si rileua
lò zelo, et Pietà de’ primi nostri / Confratelli. In fede. Io Sud(det)to manu
propria. //

Na dan 12. aprila 1758. Jaz, Alvise
Tarsia, grof Gio, pooblaščeni prokurator te bratovščine, vpisujem zabeležko, da je bila pričujočega dne in leta
ponovno najdena ta kdove kako dolgo
pogrešana Mariegola, in nihče ne pomni, da bi bila kdaj prodana kakemu
tujemu knjigarnarju; v prihodnje jo je
treba imeti na očeh in skrbno hraniti,
saj razkriva gorečnost in usmiljenje
naših prvih sobratov. V veri. Lastnoročno podpisani.

Francesco Semi, Un inedito dialettale veneto-istriano trecentesco: la “mariegola di San Nazario” di Capodistria. V: “Ateneo Veneto”, a. CLXXII (= XXIII N.S.), zv. 23, št. 1–2, Benetke, 1985, str. 42, 46–47, 51.
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Zgodovinski okvir

2. del

Istra v 15. stoletju

2. DEL 15. STOLETJE

Začetek 15. stoletja zaznamuje dokončna kriza oglejskega patriarhata. Odločitev patriarha v času cerkvenega razkola podkrepi nasprotovanje Furlanije in
sil območja severnega Jadrana ter privede
do konflikta med Benetkami in cesarjem
Sigismundom. V prvih desetletjih 15. stoletja je v Istri jasno zaznati znake ponovne oživitve, predvsem vzdolž obmorskega
pasu, kjer mesta vzdržujejo visoko raven
ekonomsko-trgovske dejavnosti. Pulj še
vedno predstavlja cvetoče središče, ki šteje nekje med tisoč štiristo in tisoč petsto
prebivalcev, proti letu 1480 število zrase
tudi do dva tisoč, vendar tedaj počasi že
nastopi kriza; napredek, dosežen v petdesetletnem obdobju, med letoma 1290
in 1340, se kljub vsemu ne ponovi več.
Po drugi strani pa je Koper v središču
intenzivnih izmenjav s sosednjimi ozemlji.
Bodoče glavno mesto beneške Istre šteje
šest do sedem tisoč prebivalcev in pred- Beneška gotska trifora, Piran
stavlja kontekst, v katerem se kasneje
razvije humanistična in renesančna kultura, ki nima primerjave na celotnem
območju Istre. Poreč ima približno dva tisoč prebivalcev, medtem ko v Piranu,
predvsem po zaslugi proizvodnje soli, ne pride do upada, šteje tri tisoč petsto
ljudi. V zadnjih dveh desetletjih 15. stoletja se skupno število prebivalcev Istre
vrti med petinpetdeset in šestdeset tisoč, od teh se petinštirideset do sedeminštirideset tisoč nahaja na območju, podvrženemu Beneški republiki.
Leta 1403 anžujska stran, nasprotnica cesarja Sigismunda, na madžarski prestol postavi Ladislava Neapeljskega. Šest let zatem lahko Benetke za vsoto sto tisoč
forintov odkupijo Dalmacijo. Sigismund pa nasprotnike porazi in se odloči znova
osvojiti pravkar prodano dalmatinsko ozemlje. Od Republike zahteva takojšnjo
vrnitev omenjenega ozemlja, v pričakovanju oboroženega spopada pa reorganizira
vojsko. Čete in sredstva odpošljejo tudi k njegovemu namestniku v Furlanijo. Ob
neizogibnem izbruhu spopada je vanj v polni meri vpletena tudi Istra. Leta 1411
prihaja do vpadov madžarskih čet, Friderik Ortenburški (poveljnik v Furlaniji)
zasede Buje, Oprtalj in Milje, kraje, ki so pripadali oglejskemu patriarhatu.
Leto kasneje se Benečani odzovejo in znova zavzamejo nekdanja ozemlja patriarhata (Buje, Oprtalj, Roč in Hum), medtem ko se Sigismund premakne v
Furlanijo, da bi zavzel beneške celinske posesti. Leta 1413 gre z novoimenovanim patriarhom, Ludvikom II., tudi prek istrskega območja. Madžarska vojska
meri na Koper, Izolo in Poreč, toda brez uspeha, saj se lokalne oblasti, tudi ob
pomoči beneških flot, zoperstavijo sovražnikovim ambicijam. Vodnjan in Bale sta
primorana v predajo, neuspešen pa je manever glede Pulja. Po tistem, ko oropajo in opustošijo okoliško podeželje, so vojaške čete primorane zapustiti istrski
polotok. Tudi v celinskem delu Beneške republike Madžari ne beležijo uspehov.
Ob posredovanju papeža Gregorja XII. se Sigismund v Trstu udeleži pogajanj s
predstavniki Beneške republike. Ker strani ne uspeta doseči dokončnega miru,
leta 1413 podpišeta petletno premirje.
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Pet let kasneje, leta 1418,
se na nekdanjih bojnih območjih znova vnamejo spopadi.
Patriarh se ne zmeni za papeževo
opozorilo, naj se v zadevo ne vpleta,
in se osebno odpravi na Madžarsko, kjer spodbuja poseg proti Republiki. Takrat Benetke začnejo s
sovražnostmi in vdrejo na ozemlja
v oblasti patriarhata. Furlanska in
istrska mesta pod oglejsko oblastjo
padejo eno za drugim: Videm, Čedad, Oglej (1419–1420). Spopadi
se dotaknejo tudi Istre, Beneški republiki se 15. junija preda Labin,
Kamnit obod vodnjaka (1484), trg Brolo, Koper
sledijo mu 8. julija Milje, medtem
ko je močnejši odpor v Buzetu, ki se
preda šele 9. avgusta 1421. Benetke, ki imajo zdaj v oblasti že večji del ozemlja,
si pridobijo še Plomin, Oprtalj, Roč, Hum in tudi buzetski grad Petrapilosa. S to
vojaško kampanjo je posvetna oblast oglejskega patriarha dokončno odpravljena. Benetke razširijo svojo oblast na celotno Furlanijo, na severu sežejo do Alp
in na vzhodu do Soče. Oblast v Istri je tako razdeljena med Beneško republiko
in Habsburžane: do dokončne razdelitve ozemlja in označitve mej pride šele z
resolucijami, ki sledijo vojni v obdobju 1508–1516.
Od zdaj Benetke imenujejo podestate v škofovskih mestih (Koper, Novigrad,
Pulj in Poreč), pa tudi v ostalih mestih in območjih (Bale, Buje, Buzet, Izola, Rabac-Plomin, Grožnjan, Motovun, Piran). Ustanovljene so bile še posebne upravne
enote, kot so fevdi, ki so neposredno upravljali pravico: Dvigrad, Završje, Vižinada, Petrapilosa, Momjan, Račice, Svetvinčenat, Podgrad in Barban (združena)
ter Funtana.
Od leta 1420 in naslednjih sto let je območje med Furlanijo in Kvarnerskim
zalivom podvrženo oblikovanju notranjih političnih ravnovesij. Drugo polovico 15. stoletja zaznamujejo vpadi Turkov, ki izropajo ter z ognjem in mečem
podjarmijo tudi ozemlja severnega Jadrana. Po osvojitvi Bizanca (1453) Turki
zasedejo širše balkansko območje, leta 1460 podjarmijo Srbijo, tri leta kasneje
še Bosno. S teh položajev potekajo
vdori konjenice proti ozemljem madžarskega kraljestva in habsburški
posesti. Med letoma 1470 in 1499
vdori dosežejo tudi Istro in celinska območja Beneške republike. Ne
gre za vojaške odprave, namenjene
osvojitvi novih ozemelj, temveč za
nepričakovane vpade, ki Benetke
in nadvojvodstva primorajo v nenehno vojaško prisotnost na mejnih
območjih. Vdori potekajo po dveh
poteh: prva gre skozi Ljubljano in
preko Postojne ter Hrušice doseže goriško področje; druga prečka
Bakar, Grobnik, Klano, Podgrad in
Bazovico, od koder konjenica vdira
v okoliške kraje, v italijanski Tržič,
Hiša bičarjev (1451), Izola
spodnje Posočje in preostali del fur44
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lanske nižine. Vdori prizadenejo tudi območja v notranjosti Istre, predvsem kraje
v pazinski občini: Roč, Semič, Hum, Draguć in ostale zaselke. Da bi kljubovala
turški grožnji, se istrska mesta organizirano lotijo ukrepov za obrambo svojih
območij, utrjevati začnejo Muhov grad, Socerb, Podgrad, Rašpor. V Piranu beneške oblasti zgradijo novo obzidje, da bi zaščitile najnovejše četrti v vzhodnem
delu mestnega središča, v koprskem zaledju pa niz obrambnih utrdb („gradov“)
katerih glavni namen je preprečiti Turkom dostop do obale.
Z gospodarskega vidika je konec stoletja v znamenju propada, ki ni vsesplošen in prizadene zgolj določena območja, vseeno pa vpliva na demografijo. Mesta
na severu, bodisi ker se nahajajo na območju proizvodnje soli, bodisi ker so v
središču intenzivne izmenjave s habsburškimi ozemlji, ne zaznajo nobenega
udarca, medtem ko je položaj na jugu drugačen. Jasen znak, ki potrjuje ta zaton,
je opuščanje kmečkih hiš in stavb na podeželju (v prvi polovici 14. stoletja so te
prisotne še v velikem številu), predvsem med pazinskim in puljskim ozemljem.
Ljudje se množično selijo v večja središča, številna naselja ostajajo zapuščena,
zanemarjena posestva pa kmalu zaraste rastlinje.

Manziolijeva palača (1470), Izola

Vrata Dolfin (13. stoletje) z grbom iz 15. stoletja, Piran
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Italijanska književnost
15. stoletja

Na prelomu 14. in 15. stoletja se razvije in uveljavi humanistično gibanje, ki se
zgleduje po klasični antični kulturi. Leta 1453 pade Konstantinopel, prestolnica
Vzhodnega rimskega cesarstva. Zahodni svet temu dejstvu ne posveča prevelike
pozornosti: nasprotovanje Genove in Benetk, držav, ki sta s tem neposredno
oškodovani, je neuspešno, spodleti tudi poskus papeža Pija II., da bi sprožil
križarski pohod; odslej ima Evropa opraviti z otomanskim cesarstvom. Obdobje
humanizma se simbolično zaključi leta 1492: to je letnica smrti Lorenza Medičejskega in odkritja Amerike.
To stoletje je polno sprememb, nadaljuje se širitev močnejših držav, med
katerimi je tudi Beneška republika. Slednjo bremenijo turško napredovanje in
neprestani boji, ki jih bije na polotoku. Tak primer je tudi vojna z Genovo, ki se
vleče še iz prejšnjega stoletja in prizadene Benetke tudi na istrskem območju.
Institucija mestne komune doživlja krizo, razvijajo se sinjorije in kneževine; v
Firencah nastane sinjorija družine Medici, ki sicer ni plemiškega rodu, a je zelo
vplivna na trgovskem in bančnem področju.
Vse bolj je opaziti znake gospodarske stiske italijanskih mestnih in regionalnih
državic, katerih šibke dinastije1 se neprestano vojskujejo med sabo. Ta nesložnost
preprečuje nastajanje nacionalne države, proces, ki se po zaslugi absolutističnih
in unitarnih monarhij tačas odvija na evropski ravni, denimo v Franciji, Angliji
in Španiji.2 Obenem se v prvi polovici stoletja nadaljujeta demografska kriza in
kriza cerkve, ki jo bremenijo notranji spori. Spremembe v tem obdobju še povečajo razlike med severom in jugom Italije: odziv juga na demografsko krizo je vse
izrazitejše opuščanje obdelovalnih površin, kar pogoji postopno propadanje tal,
in vračanje k manj razvitim oblikam ekonomije, večinoma vezane na pastirstvo.
Tak potek dogodkov bistveno vpliva na nadaljnji razvoj Italije.
V 15. stoletju se še stopnjuje odtujenost izobražencev od kompleksne in raznovrstne stvarnosti meščanske družbe. Izobraženci se zdaj vrtijo v krogu dvora in
knezov, ki v spodbujanju kulturne dejavnosti vidijo izraz lastne plemenitosti in
ugleda. Občinstvo se razcepi: na eni strani je ozek krog tistih, ki so sposobni
ceniti kulturo v latinščini po vzoru klasične dobe, na drugi pa raznoliko občinstvo, ki še naprej bere in na trgih ali v cerkvah posluša dela v ljudskem jeziku,
t. j. pripovedi v verzih, pustolovske romane, novele, pridige, pobožna besedila,
misterije ter lavde. Zev med ravnema se bo še poglobila: izobraženci 15. stoletja
delajo (pripravljajo gradiva, razvijajo ideje, organizirajo šole in knjižnice) za najvišje
družbene razrede. Tako iz kroženja idej, ki so pomembne za novo, razvijajočo
se kulturo, izključujejo nižje družbene sloje, kar pomeni resno pomanjkljivost.

Humanizem in renesansa

Izraz humanizem se začne uporabljati s filološkimi študijami Petrarce in Boccaccia, ki raziskujeta, posnemata in širita antično klasiko. Že med Dantejevimi
1.
Leta 1442 v Neaplju družina Aragoncev nadomesti družino Anžujcev; leta 1450 vojskovodja najemniške čete
Francesco Sforza zamenja dinastijo Visconti v Milanu.
2.
S poroko Ferdinanda Aragonskega in Izabele Kastiljske pride do združitve dveh kraljestev, s tem so postavljeni
tudi temelji za dokončno osvoboditev od Arabcev in nadaljnjo širitev proti Italiji.
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Smeri humanizma

Humanizem delimo na dve fazi:
- prva, filološka faza raziskuje in obnavlja klasične tekste. Prične se že v predhodnem stoletju, s študijami Petrarce in Boccaccia.
- druga, filozofska faza je usmerjena k refleksiji odnosa med človekom in naravo. Humanizem postavlja človeka v središče kozmosa, ta koncept pa se ustrezno
zrcali na ravni umetnosti, v iskanju ravnovesja in soglasja oblik, v uveljavljanju
skladnosti. Filozofsko razmišljanje poteka s pomočjo ponovnega odkrivanja antičnih besedil, ki jih prevajajo iz grščine in spoznavajo v celoti.
V prvo fazo spada skupina florentinskih humanistov: najstarejši, Coluccio
Salutati (živi med 1331 in 1406), ki je dober Boccacciev prijatelj, in njegova
učenca Leonardo Bruni ter Poggio Bracciolini (1380–1459). Poleg odkrivanja
antičnih rokopisov (v tem je posebno uspešen Bracciolini, ki na številnih potovanjih po Evropi lahko raziskuje v starih samostanskih knjižnicah) so ti humanisti zasedali pomembne javne položaje. Njihova humanistična dejavnost se ne
omejuje zgolj na branje in prepisovanje rokopisov; sočasno razvijajo tudi debato
o politiki in ustanovah, kot zgled civilnih vrlin pa predlagajo antične osebnosti.
Njihov humanizem tako dobi javni značaj. Ta usmeritev, ki poveličuje aktivno
življenje, refleksijo institucij in države, se v florentinski umetnosti nadaljuje in jo
najdemo tudi pri najpomembnejših političnih piscih naslednjega stoletja, kakor je
denimo Machiavelli. Omeniti velja tudi, da so poleg antičnih velikanov kot zgledi
predlagani tudi trije veliki florentinski avtorji, Dante, Petrarca in Boccaccio, tako
da se kot vzor postavlja vsa florentinska kultura. Leonardo Bruni je obenem avtor
Dantejevega in Petrarcovega življenjepisa, del, ki imata velik odziv.
Druga faza, filozofski humanizem, sovpade z uveljavitvijo sinjorije Cosima de
Medicija4 v Firencah. V spremenjenem političnem vzdušju se osnovna usmerjenost humanizma preobrazi: človek ni več povzdignjen zaradi svojih vrlin, temveč
zaradi vzvišenega položaja, ki ga zaseda v vesolju. Osnovni problem sta razmerje
med človekom in naravo ter sprava med krščansko religijo in filozofijo.
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sodobniki je najti zgodnje humaniste, učene osebe in književnike, ki znova odkrivajo klasična dela in vrednote ter v svojih delih posnemajo klasične avtorje.
Večinoma gre za pravnike, notarje in sodnike, pretežno z beneškega in padskega
območja, kjer se nahajajo glavna univerzitetna središča in kjer je razvoj kulture
v ljudskem jeziku nekoliko kasnejši.
V 15. stoletju postanejo tovrstni študiji glavna kulturna usmeritev; termin
humanizem ne označuje organiziranega književnega gibanja, temveč skupek med
sabo pogosto različnih intelektualnih pojavov, ki gojijo željo po obnovitvi studiae
humanitatis, se pravi študijev, usmerjenih k ponovnemu odkritju grške in rimske
antike ter h konceptu učenosti, ki izvira iz teh obdobij: skratka, gre za zavračanje
vsakršnega dogmatizma in uveljavitev intelektualne svobode na vseh področjih
raziskovanja. Kulturo antičnega sveta je cenil tudi srednji vek, a jo je prežel z
lastnim videnjem resničnosti (pomislimo samo na dejstvo, kako Dante uporabi
Vergila in Eneido). Razmah humanističnih študijev vselej predpostavlja zavest
o odkrivanju novega; humanizem s svojo novo vsebino tako predstavlja uvod in
temelj kulturnega razcveta, ki je kasneje označen z izrazom prerod ali renesansa.3

Italijanska književnost
15. stoletja
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3.
Izraz „prerod” izhaja iz naturalistične ideje o cikličnem razcvetu narave, ki sledi mračnemu obdobju zime. Na
tak način, po „mračnem” srednjem veku, renesansa znova obudi sijaj antične dobe, v kateri je človeštvo doseglo
svojo najvišjo raven.
4.
Cosimo, ki ga 1433 izžene v mestu vladajoča oligarhija, se vrne leto kasneje in uveljavi sinjorijo družine de
Medici; navidezno sicer ne vpliva na ustroj republike, a ima nad njo popolno oblast.

47

15. stoletje

Humanisti se oddaljijo od Aristotela in posvojijo Platonovo filozofijo, ki jo tolmačijo skozi novoplatonizem,5 smer, ki izhaja iz 2. stol. n. št. in je ves čas nekako
prisotna v religiozni kulturi. Po Cosimovem naročilu Marsilio Ficino iz grščine
v latinščino prevede vse Platonove dialoge in vrsto drugih novoplatonističnih
besedil, svoje krščanstvo pa oblikuje na podlagi teorije o platonističnem erosu
(mišljen je kot vzgib ljubezni in obenem težnja k lepoti), ki človeka povzdigne vse
do Boga. Tako stališče je precej sorodno misticizmu, v kolikor poudarja čustveni
zanos, istočasno pa poveličuje človeka, saj ga uporabi kot vezni člen med naravo
in Bogom. Po nazorih novoplatonizma je namreč človek tisti, ki stvarstvo najprej
ponotranji, nato pa ga vrne k Bogu. Spomnimo na dve smeri: novoplatonizem
Giovannija Pica della Mirandole, po katerem je od Boga ustvarjeni človek svoboden
in gospodar svoje usode, zmožen nizkotnosti, vendar tudi dviga k bistvu božanskosti, ter filozofijo Pietra Pomponazzija, aristotelovca in profesorja filozofije na
univerzi v Padovi, po kateri človek ni svoboden, temveč je podrejen vesoljnemu
redu, njegova duša pa ni nesmrtna.
Središča kulturne dejavnosti v 15. stoletju so dvori, tudi tisti najmanjši; okoli
njih se vrtijo višji družbeni sloji, od tod izvirajo tudi pobude, ki povzdigujejo plemenitost vladarja kot mecena, zavetnika umetnikov in književnikov, akademij in
knjižnic, ustanov, kjer se pretežno odvija prenos znanja. Akademije, sprva zbirališča skupin intelektualcev brez natančno začrtane kulturne usmeritve, se vse
bolj specializirajo in postajajo prave izobraževalne ustanove. Nič manj pomembna
ni vloga knjižnic in samostanov, kjer prepisujejo in prevajajo rokopise. Nekatere
knjižnice, ki nastanejo v obdobju humanizma, se obdržijo vse do današnjih dni in
so ključnega pomena pri obravnavi antičnih in srednjeveških tekstov: pomislimo
na beneško Marciano, florentinsko Laurenziano in rimsko vatikansko knjižnico.
V Benetkah so za razmnoževanje antičnih tekstov zelo pomembne tiskane
izdaje Alda Manuzia. Tisk je sveža iznajdba, ki pri beneškem založniku doseže
zelo visoko raven. Manuzio uspešno sodeluje s pomembnimi sodobnimi književniki (italijanskimi in tudi tujimi), kar mu omogoči, da ob založniški dejavnosti
ustanovi še akademijo, poimenovano kot Accademia aldina oziroma Accademia
dei Filelleni (Akademija ljubiteljev grštva), saj tiska večinoma grška besedila. Med
ostalim Manuzio objavi Petrarcove Rime v ljudskem jeziku; ta izbira je tipična
glede na priljubljenost velikega lirika, ki se bo uveljavil v 16. stoletju.
Z razcvetom humanistične kulture v 15. stoletju zaživita tudi arheološko
raziskovanje in restavratorska dejavnost, saj poleg samih rokopisov zanimanje
vse bolj pritegujejo tudi ostale materialne najdbe iz antike. Središče arheološke
dejavnosti je predvsem (a ne izključno) Rim, kjer papeži, kakor sta denimo Evgen
IV. in Nikolaj V., ki sta imela poseben posluh za novo kulturo in bila tudi sama
humanista, financirajo široko zasnovane pobude ter v papeško palačo privabljajo
umetnike in učenjake. Humanist Flavio Biondo s pomočjo knjižnega gradiva in
epigrafov začrta topografijo cesarskega Rima ter obnovi zgodbe izginulih poslopij
in ruševin. Tovrstne študije spodbudijo tudi intenziven razmislek o podobi sočasne arhitekture, kar se v obdobju renesanse kaže v obsežni klasicistični prenovi urbanizma italijanskih mest. Med številnimi arhitekti velja omeniti Andrea
Palladia (1508–1580), na katerega izjemno vpliva Rim, ki ga je obiskal, pa tudi
načela klasične rimske kulture.
S študijem umetnosti je povezan tudi študij matematike, ki preučuje problematiko perspektive in razmerij. Ni zanemarljivo, da je Luca Pacioli, eden
pomembnejših matematikov tega stoletja, učenec slikarja Piera della Francesce,
ki je s pomočjo geometrije ponazoril vsak slikarski objekt (osebo, stvar, prostor)
5.
Novoplatonizem je „sholastična” filozofija v smislu, da se poslužuje (Platonove) filozofije za zagovarjanje religioznih
resnic, ki jih človeku razodene neposredno Bog. Novoplatonizem trdi, da vse stvari izhajajo od Boga (emanacija)
in da se svet vrača k Bogu skozi človeka. Njegova začetnika sta filozofa Plotin in Proklos. Renesančni novoplatonizem še bolj poudarja osrednjo vlogo človeka v vesolju.
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s popolno objektivnostjo. Središče matematičnih in znanstvenih študijev (danes
bi jih imenovali uporabne vede), denimo inženirstva, se je nahajalo v Milanu,
kjer delujejo Pacioli in ostali znanstveniki, med njimi tudi Leonardo da Vinci.
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Splošna raba latinščine pri humanistih obnovi nekdaj že odpravljeno dvojezičnost. Obenem pa latinščina humanistov ni enaka učeni latinščini prejšnjega
stoletja; posnema sicer latinščino klasikov, a gre za novonastalo, bolj pogovorno
različico. Latinščina še vedno velja za jezik omike, svet klasike pa za glavni vir
navdiha, a je v drugi polovici 15. stoletja opaziti ponovno pojavitev književnosti
v ljudskem jeziku, ki sicer nikoli ni povsem usahnila. Tudi v tem pogledu imajo
ključno vlogo Firence in čaščenje velikih književnikov iz 14. stoletja. Kljub florentinskemu jezikovnemu vplivu še ni mogoče govoriti o enotnem italijanskem jeziku,
medtem ko vdori tujih sil, zaradi katerih italijanske države izgubijo svobodo, še
toliko bolj poglobijo jezikovne razlike.
Za prehod iz latinskega v ljudski jezik ima simboličen pomen dogodek iz leta
1441, ko Leon Battista Alberti, izobraženec in izjemen kulturni organizator, v Firencah, da bi potrdil literarno dostojanstvo ljudskega jezika, svečano razpiše književno
tekmovanje za pesniška dela na temo prijateljstva. Nagrada je srebrna krona v
obliki lovorovega venca, zaradi česar natečaj dobi tudi ime „Certame coronario“.6
Dvor pobudo podpre, odziv občinstva je precejšnji, celo do te mere, da prodajo do
dvesto izvodov besedil, predstavljenih na tekmovanju. Nagrade niso podelili, saj
se nobeno od del žiriji ni zdelo dovolj prepričljivo, obenem pa so poudarili še, da
je tovrstna tematika primernejša za prozno obdelavo. Ne glede na vse pa je pomen
natečaja prav v potrditvi aktualnosti književne tradicije v ljudskem jeziku.

Književnost 15. stoletja v Istri

Vdruge
rnitev k rabi ljudskega jezika v književnosti
polovice 15. stoletja

Humanistična izobrazba

V humanistični kulturi, osnovani na središčni vlogi človeka, ima vprašanje
izobrazbe ključno vlogo. Tej temi se posveča vrsta spisov; os humanistične izobrazbe je neposredno branje besedil, iz katerih se morajo mladi naučiti tako
slovničnih pravil kakor številnih naukov, ki so potrebni za obsežno in raznoliko
izobrazbo. Znamenita je mantovska šola, ki jo je vodil Vittorio da Feltre. V njej
se šolajo tudi sinovi mestnega gospoda, kneza Gianfrancesca Gonzage. Med številnimi besedili, ki so namenjena izobraževanju, spomnimo na dve: traktat Pier
Paola Vergerija il Vecchio o navadah in svobodnih študijih mladine ter dialog
Della Famiglia (O družini) Leon Battiste Albertija, ki obravnava temo vzgoje.

Književnost 15. stoletja v Istri

V 15. stoletju je Koper še naprej glavno kulturno središče Istre, kjer se razvija
tudi humanistično gibanje. Nedvomno je bil največji koprski humanist Pier Paolo
Vergerio il Vecchio, a poleg njega so dejavni še številni drugi književniki. V tem
stoletju se zelo razširijo šole, ki postanejo kulturna središča. Vsako mesto, vključno z najmanjšimi, ima svojo šolo. Koprska šola se po zaslugi izvrstnih učiteljev
lahko primerja z najpomembnejšimi šolami v Italiji. Učitelji šol se navadno selijo
iz kraja v kraj, kar spodbuja pretok idej, raznoterost študijev in intelektualne
povezave med večjimi ter manjšimi središči. V istrskih šolah se učenci pripravljajo
za izobraževanje na univerzi, večina jih nato obiskuje univerzo v Padovi (že od
srede 12. stoletja), nekaj pa jih študij nadaljuje v Ferrari, Firencah ali Bologni.
6.
Književno pesniško tekmovanje. (Op. prev.)
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V 15. stoletju se v Kopru razvije tisk, kar znatno olajša širitev humanistične kulture.
V tem obdobju nastanejo številne akademije. Leta 1478 je bila v Kopru ustanovljena Compagnia della Calza (Druščina nogavičarjev), ki se po začetnem
viteškem urjenju preoblikuje v književno središče; v Piranu začne delovati akademija mladih. Književniki, ki se zbirajo v akademijah, radi razpravljajo v latinščini
in prebirajo priložnostne pesmi.
S humanistično estetiko, ki za umetniško normo bolj kot izvirnost navdiha
postavlja posnemanje, se poveča diletantizem. Namen poezije je bila eleganca
oblike, medtem ko je vsebina razmeroma nepomembna. Od tod izvirajo številna
dela v verzih, nastala ob priložnostih, kot so poroka, smrt, družinski in politični
dogodki, ter epigrami in hvalnice lepim ženskam, književnikom, mogočnežem.

Pier Paolo Vergerio

il

Vecchio (Koper, 1370–Buda, 1444)

Življenje
Leta 1386 se je preselil v Firence, kjer se je šolal pri najuglednejših italijanskih
humanistih (Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Francesco
Zabarella). Pri komaj šestnajstih letih že poučuje dialektiko. Leta 1388 se preseli v
Bologno, kjer študira na univerzi in poučuje logiko. Med letoma 1390 in 1397 dela
v Padovi kot tajnik Francesca II. Carrarskega, obenem kot domači učitelj poučuje
njegovega sina Umbertina. Nato se vrne v Firence, da bi študiral pri bizantinskem
učenjaku Emanueleju Crisoloriju (1399–1400). Ko ta učitelj zapusti Firence, se
Vergerio vrne v Padovo, kjer leta 1405 diplomira iz civilnega in cerkvenega prava.
Po smrti Francesca II. Carrarskega se odpravi v Rim, kjer dela kot sodni pisar
na papeškem dvoru in se ukvarja z velikim razkolom ter cerkveno reformo. Rim
kmalu zatem zajamejo notranji boji za papeško prevlado, tako da se Vergerio leta
1409 vrne v Koper, kjer ostane do 1414, ko je kot tajnik papeškega spremstva
povabljen k sodelovanju na koncilu v Konstanci (november 1414 – maj 1418). Med
koncilom spozna cesarja Sigismunda, ki ga povabi, da bi delal zanj na Češkem. Pier
Paolo Vergerio (znan v slovenskem jeziku kot Peter Pavel Vergerij starejši) sprejme
povabilo in tako postane dvorni pesnik ter cesarjev tajnik. K tej zaposlitvi so spadale diplomatske misije in odposlanstva, ki so mu omogočila obisk tujih krajev in
srečanja z najpomembnejšimi izobraženci tistega obdobja. Po Sigismundovi smrti
(1437) ga sprejmejo v samostan v Budi, kjer 8. julija 1444 umre.
Dela
Pier Paolo Vergerio ima pomembno vlogo v okviru zgodnjega humanizma, odlikuje pa se kot komediograf, pedagog, zgodovinar, filolog, prevajalec in avtor pisem.
Pri šestnajstih napiše svoje prvo krajše delo Difesa di Cicerone contro le accuse del
Petrarca (Ciceronov zagovor pred Petrarcovimi obtožbami). Prvo Vergerijevo delo s
pedagoško tematiko je komedija Paulus comoedia ad corrigendos invenum mores
(Komedija o Pavlu, ki naj popravlja slabe navade pri mladini ). Zgodba govori o
študentskem življenju v Bologni. Paolo je bogat, lahkomiseln in razvajen študent;
Tito je njegovo nasprotje, reven, pošten, marljiv in veren študent, ki želi odvrniti
prijatelja od slabih navad in ga spraviti na pravo pot. Komedija je pomembna predvsem zato, ker gre za enega prvih poskusov preporoda klasične antične komedije.
De arte metrica (O metrični umetnosti) je razprava, napisana v sodelovanju z
Zabarellom. Invettiva contro Carlo Malatesta (Polemični spis proti Carlu Malatesti,
1397) je knjižica, v kateri avtor toži nad uničenjem Vergilovega kipa v Mantovi.
De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae (O plemenitih navadah
in svobodnem študiju mladostnikov) je pedagoški traktat, napisan med letoma
1400 in 1402 za Umbertina Carrarskega, sina Francesca Carrarskega, tedanje50
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ga gospoda Padove. Prva tiskana izdaja sega v leto 1472; v stotinah rokopisov
ohranjeno delo so ponatisnili skoraj petdesetkrat.
Kritiki označujejo ta traktat kot prvo humanistično pedagoško besedilo; kasneje bo temelj za nadaljnje pedagoške traktate in šole, ki nastajajo v 15. stoletju, velja pa tudi za glavno Vergerijevo delo. De ingenuis moribus et liberalibus
studiis adulescentiae lahko opredelimo kot manifest nove humanistične vzgoje
v Italiji. Vergerio trdi, da humanae litterae ne bogatijo zgolj duše, temveč tudi
pripomorejo, da se naučimo spoštovanja tujih vrednot in stremenja k snovanju
boljše in plemenitejše družbe. Vergerio izrazi nove vzgojne vrednote florentinskih humanistov, po mnenju katerih so studia humanitatis edine vredne svobodnega človeka in njegovega svetovljanskega ter civilnega poslanstva. Avtor
išče rešitve za težave v vzgoji pri klasičnih avtorjih, Plutarhu, Ciceru, Seneki in
Kvintilijanu, ter skuša njihova načela približati načelom svojega časa, obenem
pa jih spraviti s krščansko moralo in religijo.
Vergerio trdi, da mora dober vzgojitelj skladno razvijati vse fizične, intelektualne in moralne zmožnosti učenca. Pravi učitelj mora vzgajati predvsem na
podlagi zgledov, vzgajati k ljubezni do dobrega in resničnega, k popolnemu
ravnovesju vseh sposobnosti, k žrtvovanju sebe, zlasti pa mora odkrivati in
gojiti darove posameznega učenca. Vergerio predlaga za svoj čas novo pedagoško načelo, po katerem predpostavlja, da naj bo izobraževanje prilagojeno
sposobnostim posameznika. „Glavni zaključek traktata je, da ima učenec pri
uresničitvi svojih prirojenih sposobnosti pravico svobodne izbire med celo paleto
učnih snovi7 in dejavnosti, ki jih ponujajo kulturne ustanove njegove dobe, pa
tudi med novimi humanističnimi disciplinami.“ (Robey, 1981)
Vergerio se v traktatu sklicuje na študijske programe in metode poučevanja,
predstavi higienske norme ter predlaga obsežen program telesne vzgoje. V tem
je moč najti še eno točko, ki je pomembna za obdobje: Vergerio izpostavlja dejstvo, da naj za učenčevo izobrazbo skrbita družina in država, medtem ko cerkvi
prepušča moralno vzgojo, ne pa akademskih študijev. Avtor obenem omenja,
da bi država morala poskrbeti za izobrazbo vsega ljudstva. Gre za povsem novo
videnje vprašanja vzgoje, videnje, ki odseva in zastopa ideale humanizma.
Eno od kopij De ingenuis moribus je leta 1878 pod naslovom Dei nobili costumi (O plemenitih navadah) v italijanščino prevedel Everardo Micheli. Leta 2012
je koprska Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v rimskem knjižnem antikvariatu
Ex Libris nabavila inkunabulo De ingenuis moribus et liberalibus studiis Pier
Paola Vergerija. Delo sicer ne vsebuje tiskarskih opomb, a velja, da naj bi ga
uredil humanist iz Brescie Giovanni Calfurnio, natisnjeno pa naj bi bilo v Padovi
okrog leta 1475 pri mantovskem tiskarju Domenicu Siliprandiju. S tem delom
se Vergerio vzpostavi kot oče italijanske in evropske humanistične pedagogike.
De Republica Venetorum (De republica veneta, O Beneški republiki) spada v srednjeveško zvrst hvalnic mestom. Gre za opis Benetk. Epistolario je
biografski dokument, v katerem je zbrana korespondenca s pomembnejšimi intelektualci obdobja, ki so bili avtorjevi prijatelji (med njimi so Salutati,
Zabarella, Crisolora, Barzizza). Obsega sto šestinštirideset pisem, ki predstavljajo pomemben zgodovinski vir, saj v njih odsevajo glavni dogodki tistega časa v Italiji in Evropi. Pisma je v zbirko zbral Koprčan Carlo Combi, po njegovi smrti pa jih je objavil Tommaso Luciani iz Labina (1887).
Vergerio uredi eno od izdaj Petrarcove Africe, v kateri opiše pesnikovo življenje.
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7.
V traktatu Vergerio obravnava vse tedanje učne predmete, poudarja pa pomen upoštevanja učenčeve individualne nadarjenosti in predlaga poglobitev pri učnih predmetih, ki so najskladnejši z njegovo nravjo, kot so na
primer bodisi matematične in naravoslovne znanosti bodisi retorika, pesništvo in zgodovina. Isto načelo velja
za fizične vaje. V nasprotju s književniki rimske antike, kakor tudi s svojimi florentinskimi sodobniki, Vergerio
vztraja pri tem, da tudi slednje spadajo k svobodnim študijem, torej k načinu, s katerim bi realizirali najboljše
človekove sposobnosti. (Siriasi, 1973; Robey, 1981)
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Napiše Senekov življenjepis (La vita di Seneca) in iz grščine prevede Arijanove in
Herodijanove zgodbe. V delu Sette discorsi (Sedem govorov) za svetega Hieronima
(1392) Vergerio poveličuje Hieronimov izstop iz sveta, saj se je ta kot puščavnik
podal v palestinsko puščavo. De princibus Carrarensibus et gestis eorum liber
(Knjiga o carrarskih vladarjih in njihovih podvigih, 1402–1405) je zgodba o družini Carrarskih od njenih začetkov do kneza Iacopina (umrl leta 1372). Vergerio
je tudi avtor raznih govorov in Poetica narratio (O pripovedni umetnosti).
V ljudskem jeziku je napisal zgolj dva soneta, eden teh je nastal v Rimu leta
1398, avtor pa v njem govori o dekadenci mesta. Oba soneta se tako tematsko
kakor tudi slogovno navdihujeta pri Petrarci. Vergerijevi deli sta še Orazioni
politiche e religiose (Politični in verski govori) in De situ Justinopolis (O mestu
Justinopolis), zgodovinski traktat o Kopru, njegovem rojstnem kraju; ohranjenih je tudi nekaj njegovih nedokončanih spisov, med drugim De monarchia
(O monarhiji).
T 2 - Pier Paolo Vergerio il Vecchio

Rim, nekoč vseh čednosti domovanje ...
Eden od sonetov, ki ju Vergerio napiše v ljudskem jeziku. Tema je razkroj Rima, ki ga je povzročil zaton nekdanjih čednosti oziroma vrlin. S sonetom avtor izrazi svoje pesimistično dojemanje zgodovine, ki
najverjetneje izhaja iz nemirnega, razburkanega političnega položaja v tistem času. Sonet je bil napisan v
Rimu leta 1398.
Rim, nekoč vseh čednosti domovanje,
ki uči, kaj boji pravde so, zakoni sveti,
je zdaj brlog, kjer zla ni moč zatreti,
ne vlada mu red ne um, le nečistovanje.
O tem, kakšno je bilo minulo stanje,
kamenje, ruine, marmor vedo razodeti,
in slavoloki; podla čreda hiti razdreti
zdaj delo, ki vešče mu botruje znanje.
A to je smoter vsega, kar človek nakane,
saj ko po čednosti je rast poznana,
ta traja le, kolikor čednost ostane.
Sleherna vrlina od tod je že pregnana,
ničeve se zde usode davno prestane,
Rim pa je le senca svojega imena!
Iz Baccio Ziliotto, Storia letteraria di Trieste e dell'Istria (Literarna zgodovina Trsta in Istre), La Editoriale
Libreria, Trst, 1924.
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izrazom inkunabula običajno označujemo tiskan dokument, narejen s tehniko
premičnih črk v drugi polovici 14. stoletja. Po
mnenju strokovnjakov, predvsem z anglosaksonskega območja, se lahko izraz inkunabula (ta izvira iz latinske besede incunabula,
slovenski prevod bi se glasil „v povojih”) razširi
tudi na knjižne izdaje iz prvih dveh desetletij
16. stoletja, ker naj bi knjige do tega časa še
imele podobne značilnosti kot tiste, ki so jih
tiskali v 15. stoletju.
Navadno inkunabule nimajo naslovne
strani, večinoma gre zgolj za kratek zapis avtorjevega imena in naslova dela. Tiskarske
opombe, torej informacije o odgovornostih
tiskarja, lahko najdemo kvečjemu v kolofonu.
Tako je zato, ker so prve knjige s premičnim
tiskom skušale posnemati videz rokopisov,
kjer so taki podatki, glede na naravo njihove
produkcije, povsem odvečni.
Inkunabule so torej prve moderne knjige,
ustvarjene v serijah po že skoraj industrijskih
Stran iz dela De ingenuis moribus Pier Paola Vergenačelih, vendar četrtino od 40.000 znanih be- rija il Vecchio, izvod iz koprske Osrednje knjižnice
sedil predstavljajo nevezane listine: nova teh- Srečka Vilharja
nologija je namreč omogočala tudi izdelovanje
obvestil, razglasov, pisem z odpustki, obrazcev ipd. Na svetu je okrog 450.000
inkunabul (določena besedila so ohranjena v več kopijah), približno četrtina se
jih nahaja v Italiji. Veljajo za zelo dragocene izdelke, hranijo jih v muzejih in
specializiranih knjižnicah. Najstarejša inkunabula je Biblija v latinščini, natisnil
jo je Gutenberg leta 1453 ali 1455. Inkunabule so izredno pomembne, a ne zgolj
zaradi omejenega števila izvodov v primerjavi z obsežnejšo, serijsko produkcijo,
ki se uveljavi v naslednjem stoletju, ampak tudi zaradi dejstva, da ima vsak
primerek svoje posebnosti, ki izhajajo iz tesne povezave z rokopisi.

Rim, nekoč vseh čednosti domovanje ...
Inkunabula

Z

53

15. stoletje
T 3 - Pier Paolo Vergerio il Vecchio iz De ingenuis moribus et liberalibus studiis

O plemenitih navadah in svobodnem študiju
mladostnikov (odlomek)
Knjižica De ingenuis moribus je posvečena Umbertinu Carrarskemu, sinu Francesca Carrarskega,8 padovanskega gospoda. Delo, izvirno spisano v latinščini, je najverjetneje nastalo med letoma 1404 in 1405. V
predgovoru so začrtane štiri ključne točke, ki jih gre upoštevati pri dobri vzgoji: prva govori o dolžnostih
staršev, ki morajo otrokom dati egregia nomina,9 bivanje v imenitnih krajih in izobrazbo v svobodnih umetnostih vse od mladih let; druga zadeva obseg vzgojnega dela: vsi morajo izobraževati in vsi morajo biti
izobraženi, ne glede na družbeni razred in socialne privilegije; vladarji, ki si lastijo oblast, pa imajo dolžnost,
da se izobrazijo najbolj od vseh, saj je najzanesljivejša ratio regnandi10 v tem, da si vreden oblasti; tretja govori
o namenu vzgoje, t. j. osvojitvi vrlin; četrta točka poudarja temeljno vzgojno predpostavko, ki je raziskovanje
prirojenih vrlin posameznika. Tu poznamo ingenia ingenua11 in ingenia illiberalia:12 prvi posameznik že po
naravi stremi h kreposti in slavi, drugemu gre zgolj za bogastvo in zaslužek.Predstavljamo nekaj odlomkov
dela, ki ga je leta 1878 v italijanščino prevedel Everardo Micheli. Vse do te izdaje besedilo ni bilo prevedeno v
noben tuj jezik, a je bilo dobro znano, saj je v različnih krajih in obdobjih doživelo veliko ponatisov.
Francesco starejši, tvoj prednik, čigar mnoga in karseda
veličastna opravljena dela so se nam vtisnila v spomin, in
še tudi dandanes marsikdo ponavlja nauke, vse po vrsti
nadvse modre, ki jih je bil izrekel, je, o moj Umbertino,
navadno pravil, da tisti starši, kateri za blagor svojih potomcev žele poskrbeti, tri reči morajo storiti, ki preprosto
napraviti se dajo, in zatorej se upravičeno štejejo za njihovo dolžnost. Prva je, da jim nadenejo plemenito in častno
ime, kajti ni majhna škoda, ako usoda nekomu nameni
plebejsko in nedostojno ime, skoraj kakor da gre pri tem
za zanemarljivo zadevo. Resnici na ljubo, neredkim se tu
često primeri, da grešijo, in sicer iz nebrižnosti: bodisi da
žele ustvarjati vtis, kot bi bili sami stvaritelji novih imen,
oziroma da zvesto prenašajo zanamcem, kar in kolikor
so podedovali od svojih prednikov kot rodbinsko imetje.
Naslednja zapoved se glasi, naj potomce izobražujejo v
imenitnih mestih; kajti veličina in sloves domovine izdatno prispevata k pridobivanju bogastva in slave, vendar
ne le to, temveč pripomoreta tudi k doseganju tistega
tretjega smotra, o katerem bomo razpravljali v kratkem.
Dasiravno se velja pri tem često spomniti na prepir Atenca Temistokla in Serifijca, ki je trdil, da Temistokles ni
zaslovel zaradi lastnih vrlin, temveč zato, ker se je rodil
v znamenitem mestu. Óni mu je odvrnil: četudi bi bil

O treh rečeh, za katere
je Francesco Carrarski
starejši želel, da jih
napravijo starši

O imenu, ki ga velja
dati potomcem

O izobraževanju
potomcev v imenitnih
mestih

8.
Francesco II. Carrarski (Padova, 1359 –Benetke, 1406; znan tudi po vzdevku Novello) je bil gospod mesta
Padova; leta 1388 je nasledil očeta Francesca I., po nekaj mesecih se je moral odreči svojemu položaju, ki ga
prevzame Gian Galeazzo Visconti. Po prvem jalovem poskusu (ob pomoči Firenc) si položaj znova pribori leta
1390 s podporo gvelfske zveze, nasprotnice družine Visconti. Po Gian Galeazzovi smrti (1402) zasede Verono
(1404) in za kratek čas Brescio. Skuša zavzeti še Vicenzo (1405), a ga Benečani porazijo. Odveden je v Benetke,
kjer ga skupaj s sinovoma Iacopom in Francescom zaprejo v ječo ter umorijo.
9.
Plemenita imena. (Op. prev.)
10.
Razumnost vladanja. (Op. prev.)
11.
Posameznikove vrline, plemeniti darovi. (Op. prev.)
12.
Posameznikove vrline, nizkotni darovi. (Op. prev.)
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O nuji, da šolamo
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nog
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Ta tretja stvar je
pomembnejša od drugih
dveh

In to zlasti velja za
otroke modre krvi
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ti Atenec, nikoli ne bi postal žlahten mož, in četudi bi
se jaz rodil kot Serifijec, bi si moral prizadevati, da bi
zaslovel. Kot tretje in zadnje pa je Francesco hotel, da
bi potomce poučili o pravih umetnostih. Te tri reči so
prejkone čudovite in zares vredne moža, ki je bil njega
dni zelo čislan in upravičeno preudaren zastran vsega,
kar zadeva poučevanje; a dejansko je tretja še koristnejša
od preostalih, saj starši ne morejo priskrbeti otrokom
večjega bogastva in boljše popotnice za življenje, kakor
da jih izšolajo v svobodnih umetnostih in častnih vedah.
S takšnim znanjem bodo lahko brez preglavic postavili v
lepo luč svoje nepomembno družinsko ime in proslavili
svoj revni rodni kraj. Drži namreč, da je zakon v oporo
vsakomur, ki si želi spremeniti ime, če le to stori brez
prevare, prav kakor sme vsakdo, kadarkoli se mu zahoče,
zamenjati kraj svojega bivališča. Toda če človeka že od
otroštva niso podučevali v pravih umetnostih, ali če se je,
še huje, naučil napačnih, naj si nikar ne obeta, da se bo v
zrelih letih slednjih otresel ali spoznal prej navedene. Torej
je v tej rosni mladosti potrebno postaviti temelje vsega
našega bivanja in uobličiti duhá za vrline, dokler je še
občutljiv in zmožen, da se vanj voljno vtisne kakršenkoli
pečat, ki se bo nespremenjen ohranil skozi celotno bodoče
življenje. Kajti če se prav vsem ljudem, a posebej staršem,
izplača pretehtati, kateri je najboljši način, da izobrazijo
svoje potomce, ki bodo tako, ko odrastejo, vredni poštenih staršev, potlej je ta dolžnost v največji meri naložena
tistim, ki zasedajo najvišje položaje; tistim, skratka, pri
katerih nobena beseda in niti dejanje ne moreta ostati
tolikanj prikrita, da se o njih ne bi vse razvedelo. Otroke plemenitnikov je potrebno izobraziti v najodličnejših
umetnostih, s tem pa bodo dokazali, da so vredni sreče,
ki jo uživajo, in visokega stanu, pridobljenega z rojstvom;
prav je namreč, da mora tisti, ki terja zase zbir vseh reči,
biti zmožen, da z vsemi rečmi tudi upravlja; saj ne obstaja
zanesljivejša in trdnejša opora vladanju, kakor če drži
vseobče mnenje, da je vladar vreden svoje vladavine.
Zatorej, o Umbertino, ki ti je usoda naklonila ime, že
od nekdaj sloveče v tvoji rodbini in se je nazadnje z njim
ponašal, če se vrnem v preteklost, šesti med vami, ki je
držal v rokah vladarske vajeti; in ker si bil ti rojen v tem
starodavnem kraljevskem mestu, kjer bujno cveti študij
vsakršnih žlahtnih umetnosti in je bogato z vsem, kar
zahteva človeško življenje, ker si vladarske krvi in je vladar
tudi tvoj oče, pod čigar oblastjo vsak dan raseta tako blagor Države kakor sloves vaše družine – zato se iskreno in
na moč radostim, ker ste mi ti in tvoji prijazno naklonjeni,
kajti dobro vidim, kako se zaradi očetne skrbnosti, in še
posebej zaradi lastne umnosti, na vse pretege posvečaš
svobodnim umetnostim in žlahtnim študijem. In če pretehtamo, katera je med ónimi tremi maloprej navedenimi
rečmi, močno zaželjenimi za roditelje, tista, pri kateri so
še posebej udeleženi, je po mojem mnenju to ravno prva,
in sicer, da potomcem podelijo ime. Naključje, a včasih
tudi odločitev, je tisto, kar človeku nakloni domovino:

Hvalnica Umbertina
Carrarskega
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žlahtne umetnosti pa vsakdo spoznava sam, prav kakor
krepost, ki jo v resnici moramo ljubiti bolj od vseh reči, po
katerih stremijo ljudje. Drži namreč, da bogastvo, slava
ter užitki minejo in se razblinijo, medtem ko krepostna
drža in njen sad ostaneta nedotaknjena in trajata večno.
In če te torej opominjam, da si vestno prizadevaj za dobro, ki izvira iz kreposti, dasiravno počnem to rade volje,
se mi vendar zdi nepotrebno, saj čemú naj te opozarjam
na nekaj, kar je že od nekdaj tvoja ustaljena navada? In
kakšen zgled bi ti sploh lahko priporočil, ki bi bil boljši od
tvojega lastnega? Sodeč po tvoji naravi in odlikah duhá ter
telesa, se zdiš tak, da se od tebe upravičeno lahko nadejamo velikih reči, in kažeš se kot primeren za izvrševanje
najpomembnejših del, s katerimi boš izpolnjeval voljo in
obete ljudi, ki te poznajo: zakaj bi te torej moral posebej
bodriti, spodbujati k vrlejšim dejanjem ali te dodatno
podžigati s tujimi zgledi? V tvojem imenu sem torej pričel
pisati ta spis, v katerem sem si zadal, da bom premišljal
o svobodnih študijih in plemenitih navadah mladeničev,
torej o tem, kaj velja storiti in česa se moramo izogibati
pri njih vzgajanju, toda ne na način, kot da jaz učim tebe,
temveč kakor da ti poučuješ druge; kajti vtem ko bom
razpravljal, kaj velja storiti, boš do potankosti prepoznaval
tisto, kar počneš že sam.
In ker sestojimo iz duše in telesa, moramo reči, da je
bila narava širokogrudna s tistimi, ki jim je podelila tako oster um kakor tudi moč in čilost. Ko namreč vidimo
premnoge, ki so že od rojstva, torej ne po lastni krivdi,
počasne pameti in bolehnega telesa, se mar nismo dolžni
zahvaliti naši skupni materi, v kolikor nas je ustvarila
bistroumne in krepke? Naravi pa se lahko najdostojneje
zahvalimo s tem, ko ne zaničujemo njenih darov, temveč
jih karseda skrbno gojimo s pomočjo žlahtnih umetnosti in optimalno usmerjenega študija. Zato naj čisto od
začetka vsakdo presoja o lastnem umu: in ker v rosni
mladosti sami tega pač ne moremo početi, nam bodo
priskočili na pomoč roditelji in drugi skrbniki; zatem pa v
največji meri šteje, da človek scela prejema našo ljubezen
pri odkrivanju tistih reči, za katere smo po naravi poklicani. In zlasti ónega, ki se je rodil s svobodnim umom, ne
smemo pustiti, da pase lenobo, ždi v brezdelju ali se je,
še huje, primoran posvečati nizkotnim opravilom. Prvo od
vseh znamenj svobodnega uma je, da se v njem predrami
in vname ljubezen do čednosti in slave, iz česar izvirata
nekakšna darežljiva zavist in tekmovalnost, vendar brez
sovraštva, tako pa je moč doseči priznanje in krepost.
Drugo znamenje gre prepoznati v spontani poslušnosti do
starejših, in v tem, da se ne postavljamo po robu tistim, ki
nas nagovarjajo k dobremu. Drži namreč, da kot najboljši
za bojevanje veljajo konji, ki se zlahka pustijo obrzdati in
dvignjenih ušes radostno zarezgetajo ob zvokih trobente;
prav tako nas mladina, ki rada prisluhne opozorilom in
se, če jo pohvalimo, kar kosa, da bi bila čim boljša, navdaja z upanjem, da nam bo prinesla najobilnejše sadove.
Vendar dobrega, ki je vsebovano v kreposti, in sijajnosti
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poštenja ne more dojeti um, ki nima izkušenj; in če bi se
to dvoje lahko z očmi motrilo, kakor pravi Platon in ponavlja Mark Tulij Cicero, bi se po čudežu zaljubilo sámo
vase; zato kaže uporabljati drugačno sredstvo, in sicer
vabiti duhá, naj izpopolnjuje sleherno stvar, spodbujen
s čednostjo in slavo. Že po naravi pa se zdijo v večji meri
nagnjeni k dobrim delom tisti, ki se kažejo kot pripravljeni
kaj ukreniti, ki so sovražniki brezdelja in si vselej želijo
ohraniti pokončno držo. […]
Obstajajo namreč mladeniči, po naravi sijajni in svobodni, in sicer ravno zato, ker še niso občutili pomanjkanja in si bogastva, v katerem se kopljejo, niso prislužili z lastnimi napori. Tisti, ki si je pridobil imetje v
potu svojega obraza, ga navadno pač ne trati. Vrh tega
v mladeničih kipi kri, ki je kot ogenj in njihovega telesa
ne le napaja, temveč mu tudi daje rast; to se po zakonu
nasprotij preobrne na glavo v starosti; in sedaj, le kaj
bo z leti postal nekdo, ki je bil že od mladih nog skop in
trmoglav? Tudi zato mu ne gre dopustiti, da bi se posvečal dobrim delom, ki so pri tej starosti, opravljena brez
razločkov glede na osebe in zasluge, znak izprijene nravi
in nič kaj plemenitega uma. Tisti torej, ki se ukvarjajo z
dobičkonosnimi dejavnostmi, ročnim delom, trgovanjem
ali upravljanjem premoženja, kakor tudi óni drugi, ki so
se posvetili lepim umetnostim in tudi slednje zvajajo na
nizkotni dobiček, se resnici na ljubo vsi pehajo v zadevah, ki so docela nasprotne plemenitim navadam. Takšni
skratka gojijo lepe upe, da bodo naredili številne in tudi
zelo velike stvari z majhnim vložkom; da bodo dolgo živeli,
saj čutijo, da jim po žilah kipi nekakšna toplota, zavoljo
česar so zmožni vsakršnega napora v kateremkoli času.
In natanko iz tega razloga imajo plemenito in veliko srce,
ki jim poganja kvišku prav tisto plamenečo moč, in zato
učinkujejo naduto, oziroma kakor pravi Horacij Flak,
ne upoštevajo svaril, so nesramni, vzvišeni, željni tlačiti
druge ljudi; in ker pač hlepijo, da bi se pokazali kot poznavalci mnogih stvari, mimogrede trosijo skrivnosti in
so v svojih predrznostih pogosto postavljeni na laž, ker
pa nimajo izkušenj, so pogostoma zavedeni in se motijo, vtem ko mislijo, da govorijo resnico. Torej kaže biti
kar najbolj pozoren in jih odvračati od ničevega laganja;
najprej zato, ker če si omenjeno razvado, ki je ni bolj sramotne, pridobijo že kot otroci, jo ohranijo tudi potem, ko
zrastejo; in še zato, ker je ni reči, ki bi bolj užalila starce,
kakor je laž v ustih mlečnozobca, ki premišlja, da bi se s
prevaro pomešal mednje. Koristno pa je učiti dečke, naj
govore malo, poredko in le takrat, ko jih kdo kaj vpraša:
če nekomu jezik teče kot namazan, mu je zmerom moč
kakšno stvar očitati; še več, če se pri človeku pojavi tovrstna hiba, je bolje molčati kakor pa razpravljati, zakaj
kdor ne govori, greši le v tem, da ne govori, medtem ko se
govorečemu pripeti, da zapade v številne zmote. Mlade je
tudi dobro privaditi, da ne govorijo opolzkih in nečednih
reči; kajti kot je dejal že Homer in za njim ponovil sveti
Pavel, slabe besede izpridijo lepe navade. Saj kakor sem
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povedal že poprej, se želijo dvigati visoko, a obenem se bojé
graje, ker se nočejo osramotiti, in medtem ko ne pozabijo
kazni, ki jim jo naložijo starši in učitelji, pa se, čeravno še
tako neizkušeni, zlahka prepričajo, da se z njimi zmorejo
soočiti neposredno. Tudi lahkoverni so, zaradi omenjenega
pomanjkanja izkušenj vzamejo za suho zlato domala vse,
kar slišijo, in zavoljo pretakanja sokov, ki jim daje rast, in
še zavoljo preobilne vročine, ki povzroča to gibanje, meni
nič tebi nič spreminjajo mnenje. Duh se namreč prilega
stasu in tako si zlahka želijo nečesa, kar jim primanjkuje,
nakar se tega zasitijo in takojci izpridijo. Povečini sledijo
glásu svojih strasti, vihravi so in ognjeviti, saj gorijo od
želja, niti razum niti previdnost nimata dovolj moči, da
bi jih zaustavila. Jaz pa, kakor se izrazi Terencijev Sozij,
sodim, da je upravičeno in zlasti koristno, če živimo in v
sleherni stvari delujemo zmerno, drži namreč, da prepoln
lonec prekipi. Dodaj tudi, da so sočutnega duha, v njih
ni hudobije, in dobrovoljni so, saj so na novo rojeni in še
mladi; druge ljudi merijo po sebi in zdi se jim krivično, če
trpijo, saj verjamejo, da so ti ljudje taki kot oni, da so torej
zagrešili le redke napake. Na moč ljubijo prijateljstva in
uživajo v različnih družbah, s katerimi pa se komaj seznanijo in že jih zavržejo, preden je dneva konec. Takšnih
opažanj pa se mora posluževati primerna vzgoja in ukrepati tako, da korak za korakom dobre šege si pridobijo
ter da odpravljajo, ali še bolje, sceloma izkoreninijo slabe.
In dasi je pri ukvarjanju z otroki mnogokaj prepuščeno
domači vzgoji, velja nekatere reči vendarle urediti z zakonom, ki bi, če lahko tako rečem, za vse moral poskrbeti,
saj je dobro vzgojena mladina v karseda močnem interesu
republike; kajti če bodo dečki vzgojeni, kot je prav, bodo
od tega imeli korist oni sami in mesto, v katerem žive. […]

O koristih, ki jih vzgoja
prinaša mestu

Pier Paolo Vergerio il Vecchio, De ingenuis moribus (O plemenitih navadah), po
italijanskem prevodu Everarda Michelija, Siena, 1878, str. 2–9, 14–19.

Ludovico Traversari da Pirano (pribl. 1390–1450)
Menih in humanist, doktor teologije, škof v Senju in kasneje v mestu Forlì (1437).
V letih 1422 in 1426 predava filozofijo na univerzi v Padovi, leta 1432 ali 1433 tam
postane rektor teološke fakultete. V letih 1426 in 1427 kot teolog živi v Piranu.
Slovi po klasični izobrazbi in po tem, da je izvrsten govorec. Leta 1434 je redovni
predstojnik frančiškanske province svetega Antona v Padovi. Kot razpravljalca so
ga povabili tudi na koncil v Baslu. Leta 1436 je izvoljen za škofa v Senju, leta 1437
se preseli v Forlì. Ko se baselski koncil premesti v Ferraro, škof Ludovico zagovarja
zvezo katoliške in ortodoksne Cerkve. V Ferrari ostane do leta 1444; takrat se vrne
v svojo škofijo, kjer leta 1450 umre.
Dela
Napiše ostra vprašanja (Questioni peracute), ki se nanašajo na Ciceronove Tusculane,
ter opombe k njegovem delu De Senectute (O starosti); je tudi avtor teološkega traktata
in Regulae memorie artificialis ordinate per religiosum sacre theologie professorem
Magistrum Lodovicum de Pirano ordinis minorum (Mnemotehnična pravila, ki jih je
uredil pobožni profesor svete teologije, Magister Ludvik, frančiškan iz Pirana), trak58
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Dela
Coppo je znan predvsem po delu De toto orbe (Svetovni atlas) iz leta 1520. Gre
za zelo podroben opis tačas poznanega sveta z dodanimi dragocenimi geografskimi
zemljevidi. De toto orbe (ali Cosmographia) je razprava, napisana v latinščini in
razdeljena na štiri knjige: prva je splošnega značaja in govori o temeljih geografske
znanosti, druga je posvečena Evropi, tretja Afriki in pravkar odkritemu Novemu
svetu, četrta Aziji. Gre za enega prvih sodobnih poskusov sistematičnega opisa
celotnega znanega sveta, ki ga spremljajo skrbne kartografske upodobitve (22 zemljevidov) in predstavlja plod klasičnih študij o Ptolemeju, skrbnih primerjalnih
raziskav načrtov, zemljevidov, navtičnih vodnikov, poročil popotnikov itd., pa tudi
neposrednih avtorjevih izkušenj. Rokopisu, ki ni bil nikoli natisnjen, je dodan zemljevid s celotno zemeljsko površino. Kasneje (točen datum ni znan, med letoma
1522 in 1526) je nastal povzetek dela pod naslovom Petro Coppi De summa totius
orbis (Opis sveta). Coppo nariše tudi geografske karte k temu rokopisu, ki je bil
shranjen v piranski mestni knjižnici, danes pa se nahaja v piranskem pomorskem
muzeju Sergej Mašera.
Coppo je tudi avtor navtičnega vodnika (1528); vsebino tega dela lahko razberemo
iz dolgega naslova na začetku rokopisa: Portolano deli lochi maritimi et isole del
mar mediterraneo et fora del stretto de Zibelterra da ponente a tramontana con la
distanzia de loco a loco per li venti cei stano. Comenzando da Venetia fino a Costantinopoli et da Constantinopoli fin in Alexandria con larcipelago; dapoi comenzando
da lisola de Irlanda fin a Zenoua con le Isole fin in Sicilia; et da Zenoua poi fin a
Venetia con Il circuito longeza dei mari et isole secondo lauctorita de excellentissimi
scriptori. Composto per el prefato Piero Coppo a Intelligentia et utilita de cadaun
navigante et qualunque persona che di saper desidera. (Navtični vodnik po morskih
krajih in otokih v Sredozemskem morju in onstran Gibraltarske ožine, od vzhoda
do zahoda z razdaljami od kraja do kraja in s smermi lokalnih vetrov. Od Benetk do
Konstantinopla in od Konstantinopla do Aleksandrije z otočjem; zatem od irskega
otoka do Genove s Sicilijo in otoki; in zatem od Genove vse do Benetk, s podatki o
razdaljah med morji in otoki po vednosti najuglednejših piscev. Sestavil podpisani
Pietro Coppo in namenil umni uporabi ter koristi pomorščakov in slehernega človeka, ki si želi znanja.)
Del sito de l’Istria (napisan leta 1529, natisnjen 1540) je razprava v ljudskem
jeziku z dodano risbo Istre: gre za prvi natančni opis Istre. Pravijo, da je avtor
pred pisanjem tega dela raziskal celotno Istro; pričel je s potjo po morju in obplul
istrsko obalo od reke Timave do Raše, nato je potoval po notranjosti polotoka in si
zapisoval vse, kar se mu je zdelo pomembno. Coppovo raziskovalno potovanje je
trajalo dva meseca; ob vrnitvi poglobi pridobljeno znanje še s preučevanjem virov
starejših zgodovinarjev in geografov, na koncu pa spiše svojo knjižico.
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Pietro Coppo (Benetke, 1469 ali 1470–Izola, 1555 ali 1556)
Geograf in kartograf. V Benetkah obiskuje šolo Marcantonia Sabellica. Po zaključku šolanja se odpravi na daljša potovanja: prepotuje vso Italijo in prepluje skoraj
celotno Sredozemsko morje, za dlje časa se ustavi v Rimu, Neaplju in na Kreti. Ob
vrnitvi v domovino opravlja delo podestatskega sodnega pisarja v različnih mestih,
tudi v Izoli. Tu se leta 1499 poroči s Colotto, hčerko bogatega meščana Cada di Uga.
V Izoli opravlja notarski poklic, kar ga, tudi po zaslugi dobre izobrazbe in bistrosti, kmalu privede, da se aktivno vključi v mestno javno življenje. Leta 1505 je bil
poslan v Benetke, kjer naj bi v imenu izolskega mestnega sveta pri dožu zaprosil za
določene koncesije. Coppo svojo nalogo uspešno opravi in mestni svet ga februarja
1506 izvoli za mestnega svetnika. Leta 1511 deluje kot občinski sodni pisar, zatem
je večkrat namestnik načelnika (v letih 1514, 1531, 1532 in še kdaj), leta 1537 pa
pretorski kancelar.

O plemenitih navadah ... (odlomek)

tata o umetnosti memorije. Ta knjižica najverjetneje povzema filozofska predavanja,
ki jih je imel v Padovi.
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Opis Istre in nekaterih njenih mestec (odlomek)
Traktat v ljudskem jeziku, napisan leta 1529 in natisnjen leta 1540, predstavlja prvi podroben opis Istre.
Navedeni odlomki opisujejo Istro in tri obalna mesta: Koper, Izolo in Piran. Delo je posvečeno Gioseffu
Faustinu.
Ker ste mi napisali nekaj karseda prisrčnih pisem, v
katerih ste me zaprosili, naj kolikor je mogoče hitro ter
natančno orišem in opišem istrsko deželo; ker vam želim
ustreči in ste mi mnogo več kot le drag prijatelj, nadvse
željan (kakor pišete) pridobiti si to znanje v ljudskem
jeziku; za vaš bistri um (saj ste zelo načitani) in tudi za
vse druge bolj nenačitane ljudi; in spodbujen z najino
iskreno in vzajemno naklonjenostjo, ki je vzniknila že v
mladih letih v družbi našega pokojnega velikega humanista Sabellica – sem sklenil, čeravno že šestdesetleten,
ugoditi vaši volji in želji, saj vem, kako zelo ste predani
tovrstnim geografskim raziskavam. Zato sem si opremil
čolnič, v njem odveslal vzdolž obale in tako prepotoval
obalne kraje, pri čemer sem beležil in opisoval vse, kar
je bilo vredno posebne omembe; to popotovanje po obali
in kopnem je trajalo slaba dva meseca, in na njem se
nisem mogel ogniti nobenemu naporu. Drži pa, da mi
brezmejna sla po znanju in nemajhna ljubezen do vas
nista pustili čutiti muk, saj prejkone ne obstaja boljša
uteha, kakor je znanje, ki ga črpaš pri izviru; in pravo,
nehlinjeno prijateljstvo ima tolikšno moč, da nisva prenehala razpravljati in si dopisovati, četudi sva bila narazen;
pa tudi to prijateljstvo ni usahnilo zaradi časovne ali
krajevne oddaljenosti. In zagotovo me nihče drug kot vi
ne bi mogel napeljati, naj to storim, še toliko bolj, ker se
zavedam, kako nihče ne more imeti te sreče, da ga ne bi
oplazila ujedljiva in strupena zavist ter da se noben spis
ali opis ne more izogniti kakšni graji. Vendarle pa sem
svoje pisanje o izvoru Istre in o preteklih rečeh podkrepil
z avtentičnimi pričevanji najuglednejših zemljepiscev in
zgodovinarjev, z izredno jasnimi dokazi in na lastne oči,
ki se vsekakor ne slepijo, kar se tiče še dandanes obstoječih reči. Morda nekateri ne bodo pohvalili tega mojega
skromnega spisa, saj v njem opisujem zadnjo italijansko
pokrajino, ki jo le malokdaj kdo obravnava, medtem ko
sem drugikrat opisoval kraje in pokrajine vsega sveta,
in to v latinščini. A vedel sem, da bom z opisom v maternem jeziku ustregel svojemu predragemu prijatelju,
zato menim, da bo to moje pošteno opravičilo dobrohotno
sprejeto. Na ta način sem zadostil prijateljski dolžnosti,
pri čemer mi je bilo namenjeno izpolniti vašo željo in željo vašega zvestega in predragega prijatelja; zatorej bom
deležen tistega zadovoljstva in ugodja, ki ju terja najina
dolgotrajna in posebna naklonjenost.
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Istra, ki se razprostira med nemirnima zalivoma, Tržaškim in Kvarnerskim, skorajda kot otok pluje (kakor
zapiše Plinij) v gornjem oziroma Jadranskem morju. Svoje
ime je dobila po Histru, kakor je bila poimenovana dolga
evropska reka Donava od sotočja navzdol. V času Argonavtov je obrečni živelj na lastnih ramenih prenesel prvo
veliko galejo, po njenem graditelju Argosu imenovano
Argo, do Nauportusa,13 ki se mu tako reče ravno zaradi
prenašanja te ladje oziroma galeje; danes tej reki pravijo
Mirna,14 ker je voda tam mirna in varna za plovila. Omenjeni Argonavti so z ladjo Argo iz grške dežele pripluli
po Histru in Savi, nakar so jo iz Save prenesli v Mirno,
da bi do Jadranskega morja prišli, kakor nakaže Plinij
in opisuje Justin, po katerem gre glas, da istrski ljudje
izvirajo od Kolhijcev, ki jih je poslal njihov kralj Aietes,
da bi sledili Argonavtom in ónemu, ki hčer mu je otel.
Po stopinjah teh Argonavtov so krenili od Črnega morja,
po Histru in do Save, pri čemer so tudi oni na ramenih
nosili svoje galeje oziroma dolge ladje (kakor so jim tedaj
rekli) vse do obale Jadranskega morja, vedoč, da so s svojo
dolgo ladjo takisto storili Argonavti. In ko tako dospeli so
do tam, ne da bi jih našli, bodisi iz strahu pred svojim
kraljem bodisi zavoljo izmučenosti od te dolge plovbe,
ustavili so se nedaleč od Ogleja, in bili za Histre poimenovani, v čast reki, po kateri so od Črnega morja prišli
in ki od sotočja navzgor se ji Donava pravi. Na sotočju se
srečata dve reki, Mures (ali nemara Maroš), ki z gora teče
proti severu, in Tisa, ki teče s severa proti jugu. Ta Istra,
ki je dobila svoje ime tako, kakor smo povedali zgoraj,
je zadnja pokrajina veleslavne italijanske province, ki se
razteza od reke Var15 v Liguriji (danes Genovski rivieri) do
reke Raše, ki Istro ločuje od Liburnije oziroma Sklavonije,
koder se nahaja Skradin, nekoč pomembno mesto, ki v
davnini so ga opustošili barbari, vključno s kraljestvom,
h kateremu je sodilo, in z Istro, ki je segala vse do meje
z Madžarsko. Zaradi izvrstnih razmer so Istro prišteli k
drugim odličnim pokrajinam omenjene Italije. Po slovitem
grškem zemljepiscu Strabonu se Istra začenja pri izviru
reke Timave (kakor zapiše Vergilij), ki od jame pri Kačičah, to je grad na Kranjskem, teče po podzemnih kanalih
in spet ugleda luč dneva nad Štivanom; končuje pa se
Istra na bregovih reke, ki se izliva v Kvarnerski zaliv. V
davnini se je imenovala Lapidija (Japodija); še preden
so se tam, kot rečeno, znašli omenjeni Argonavti, je bila
sem ter tja poseljena s prvotnimi prebivalci, pastirskimi
plemeni, kakršna so v preostanku Italije v dobi Janusa
ali Favna in Saturna živela; ko so torej prišli iz Grčije,
našli so tod preproste ljudi, ki so se ponašali kot živali
in sadove jim je sama rojevala neobdelana zemlja, a zatem so jih vendar privadili živeti, kakor pristoji človeku,
13.
Današnja Vrhnika. (Op. prev.)
14.
Dejansko gre za današnjo Ljubljanico. (Op. prev.)
15.
Danes se ta reka v celoti nahaja na območju Francije. (Op. prev.)
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jih udomačili in naučili obdelovati posest pod okriljem
božjega čaščenja in zakona. Plinij zapiše, da se Istra razteza štirideset milj v šir in meri sto dvajset milj; a če jo
drugače merimo, od Devina do Pulja, znese to sto milj v
dalj; zatem, njena širina od hribovite Čičarije, ki ločuje
jo od Kranjske, torej od Rašpa do Poreča, znaša trideset
milj; pravi obseg pa, od Devina do Raše in od Raše prek
Čičarije do Devina, znaša dvesto milj. Dandanes tam
najdemo kakšnih petdeset mest, ozemelj in gradov ter
sto in več zalednih naselbin in vasi; premnogo je obrežij,
zalivov, pristanišč, otokov, otočkov in morskih zajed, ki
dobro služijo morjeplovcem; otokov in otočkov je okoli
osemdeset, zvečine obsegajo miljo, dve ali tri. Največje
otočje so Brioni, ki merijo trideset milj, v davnini so jim
pravili Pullarie in Absirtidi, in sicer za časa Grkov, ki so
Istri vladali pred Rimljani, to ime so dobili po Medejinem
bratu (tako govore nekateri viri) Absirtu, ki je bil tamkaj
ubit. V mnogih istrskih krajih je moč najti vredne starine
in ostaline davnih dežel, ki zdi se, da vrli in silni ljudje
so jih naseljevali. […]
Od Milj do Kopra je po morju dvanajst milj, pot vodi
mimo brestovega, tankega in debelega rtiča.
V mestu Koper ne najdemo antičnih ostalin, saj je bilo
na tem otoku zgrajeno po uničujočem Atilovem pohodu:
to ni mesto, ki mu Plinij in Strabon pravita Egida in se
je nemara nahajalo ob reki Formioni (danes Rižani), pod
serminskim gričem, kakšno miljo od Kopra, kjer še danes
najdemo ostanke antičnih poslopij. Ime Egida je dobilo po
grških Argonavtih, v času, ko še niso govorili po latinsko
in so ljudje živeli kot pastirji, gojili so koze, ki se jim v
grščini pravi ege. Tako, po besedi ega (kozel), so dali ime
tudi Egejskemu morju (v ljudskem jeziku je to Arhipelag)
ter otoku v njem, ki se pomorščakom od nekdaj kaže v
podobi in obliki koze, kakor piše Plinij. V času cesarja
Justina je bil poimenovan še kot Justinopolis, v ljudskem
jeziku pa Koper, pri čemer gre za podomačitev antičnega
grškega imena. Mesto Koper je od kopnega oddaljeno za
tri streljaje z lokom; na polovici te razdalje stoji stara
trdnjava s štirimi stražnimi stolpovi, ki reče se ji Levji
grad in je utrjena, saj jo obdaja morje. Po dvižnem mostu
vodi skozi to trdnjavo pot v mesto. Na njegovih ozemljih
pridobivajo obilo dobrega vina, olja in soli, okoli mesta so
številni pristani za majhne barke. Ob bližnji reki Formioni,
današnji Rižani, stoji veliko mlinov. Plinij pravi, da je šla v
antiki tod meja že razširjene Italije, saj se ta dežela sprva
ni raztezala onstran reke Rubikon pri Ceseni, ki je po
zakonu noben rimski poveljnik z vojsko ni smel prečkati
in se vrniti v Rim brez dovoljenja rimskega senata; tako
piše Svetonij v življenjepisu Julija Cezarja, ki pa je prečkal
Rubikon brez dovoljenja in prvi dal ime imperiju. Tako so
vsi njegovi nasledniki nosili naziv cesarjev imperatorjev.
Sledi Izola, od Kopra oddaljena pet milj, nastala pa je
sočasno, oziroma v istem obdobju. Njeni prebivalci so
jo spočetka imenovali Haliaetum, kar pomeni orel, a ko
62
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so to ime opustili, je bila ves čas znana kot Izola, torej
otok, ki ga trenutno s kopnim povezuje kamnit most.
Podobno je Justinopolis prevzel ime Koper. Nekdaj so
živeli na vzpetini v notranjščini Istre, ki je skoraj v celoti
posejana z griči, na najvišjem od njih pa leži Grožnjan.
Kraj, ki smo ga omenjali predhodno, so Grki najprej
poimenovali Vrano castro, zatem Latinci Castelario, v
ljudski govorici pa je to Kaštelir; po pričevanju učenih mož
se sicer ta govorica ni uporabljala v rimski dobi, kakor se
tudi ob nastanku Rima kar nekaj let ni latinsko, marveč
grško govorilo. Vpeljali naj bi jo v času Langobardov, ti so
tristo let vladali na ozemlju, ki se razteza od dela Veneta,
kateremu danes pravimo Treviška marka, vse do meje z
milansko deželo: celotno območje od Alp do Pada pa so po
njih Lombardija poimenovali. Langobardi so hoteli uničiti
in izkoreniniti latinščino, sežigali so vse latinske knjige,
kolikor so jih dobili pod roke, da bi zakraljevala njihova
barbarska govorica; in tedaj se je z mešanjem barbarskih
in latinskih besed rodil ljudski jezik. Zalivu z majhnim
pristaniščem, ki je od Kaštelirja tri, od Izole pa pol milje
oddaljen, se reče San Simon, po cerkvi, posvečeni temu
svetniku; Oglejci so tu zgradili še dolg pomol iz velikih
in težkih skal, kakor še dandanes pričajo temelji stavb
in porušenega pomola. Izola se nahaja na živahnem in
privlačnem kraju, v zavetju gričev, ki se v obliki polmeseca pnejo od ene do druge strani morja; sredi gričev pa
leži ravnica. Povsod na tem območju uspevajo vinogradi,
oljčniki, sadje; zrak je zdrav, saj griči ščitijo pred škodljivimi vetrovi, pred oštrom, širokom in garbinom; vodnih
virov je veliko, in to ne le ob njivah, ampak tudi med vinogradi; tam se nahajajo še solna polja in blizu izvira je
pristanišče s pomolom. Obseg otoka z drugo zemljo vred
znaša kakšno miljo, od Pirana je oddaljen pet milj. Skoraj
na polovici te poti najdemo potok Aquavia.
Piran ni staro mesto: podobno kot prej opisana kraja je
nastal po Atilovih pustošenjih, sledi malo večje naselbine
pa so se ohranile, kjer je danes Sveti Ivan Savudrijski.
Tam lahko pod vodo vidimo razdejano pristanišče, ob
oseki se pokažejo veliki kamniti kvadri, ki so nekoč tvorili
pomol, v okolici pa opazimo temelje stavb in znake, da so
tod živeli ljudje. Piran leži pod pobočjem griča, v izteku
Širokega zaliva, na desni strani katerega je Savudrijski rt,
v ta zaliv pa se izliva reka Dragonja. Ob izlivu Dragonje
so na rečnih usedlinah nastale velike soline, posejane s
hišami, ki spominjajo na naselje. Soline se nahajajo tudi ob majhnem kanalu, ki se mu reče Fazan, in v kraju
Strunjan, ob izlivu potoka Aquavia, ki prihaja z izolske
strani. Nikjer v Tržaškem zalivu ne pridelajo več soli kakor v Piranu, veliko pa imajo tudi vina in olja. Piransko
pristanišče s pomolom je zaprto znotraj mesta, ob vhodu
pa ima dva stolpa kakor miljsko. Reka Dragonja je dobila
to ime, ker na poti do morja v številnih okljukih se zvija,
skoraj kot kača ali zmaj.16 Od Pirana do Savudrijskega
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16.
V italijanščini „dragone“, kar se sliši podobno kot ime reke. (Op. prev.)
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rta, ki je obenem rob Tržaškega zaliva, je približno pet
milj. Ta predel velja kot najplodovitejši v zalivu in slovi
po dobrih vinskih letinah, rodi pa tudi veliko sadja. […]
Pietro Coppo, O istrski deželi, v: „Archeografo Triestino. Raccolta di opuscoli e
notizie per Trieste e per l’Istria”, II. zvezek, Trst, 1830, str. 26–29, 33–36.

Odtis zemljevida Istre Pietra Coppa (16. stoletje), Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
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Istra v 16. stoletju
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Šele po podpisu mirovnega sporazuma ob koncu cambraiske vojne (1509–1516) postane istrsko ozemlje politično homogeno. Kljub obstoju
nekaterih razmejitvenih črt, te so obdajale cele
„otoke“ območij, ki so pripadala avstrijskim ali
beneškim fevdalcem, pa je odsotnost natančne
delitve predstavljala vir neprestanih spopadov.
Po koncu konflikta s Habsburžani je prišlo še do
zadnjih teritorialnih sprememb. Beneška republika si je pridobila avstrijske enklave Hrastovlje,
Završje, Draguć in Barban, Avstrijcem pa pustila
Socerb, Mokovo in Podgrad, ki jih je osvojila v
vojni s Trstom (1463).
Mirovni sporazum v Wormsu (1521) in tridentinski mir (1535) sta utrdila mejo med državama,
vendar nobena od strani ni bila zadovoljna z njenim potekom. Veliko območij je ostalo nerazdeljivih in ta so oblikovala t. i. „razlike“, območja
vzdolž razmejitvene črte, kjer so bili nastanjeni
podložniki obeh držav, ki so bila predmet nenehnih
sporov. Točke trenja so se nahajale vzdolž celotne
avstrijsko-beneške meje: eno takih je predstavljal Vrata Muda, 1516, Koper
predvsem severovzhodni predel polotoka, kjer sta Spodaj: relief z levom svetega Marka na obeh straneh vrat
mejila habsburško področje Lupoglav in rašporski
kapitanat, ki je bil pod beneško oblastjo. Ti spori
so bili povezani z dogodki, kot so nasilna prisvojitev spornih zemljišč, zaplembe živine, uničenje
polj in pridelkov.
Lahko rečemo, da se z letom 1535, s poskusom
določitve razmejitvene črte, ki bi razrešila niz
večstoletnih težav, prične sodobna zgodovina Istre.
Obmorska mesta Koper, Izola in Piran so imela
še naprej pomembno vlogo pri trgovanju z nadvojvodskimi regijami. To je bil najbogatejši in
najdonosnejši del Istre, tu je bila naseljena skoraj
tretjina vsega istrskega prebivalstva. Prodaja soli
je bila nedvomno ena poglavitnih dejavnosti. V
Kopru ni bilo nikakršnih omejitev za pridelavo
belega zlata in pridelovalci, ki so desetino pridelka oddali državnim skladiščem, so zatem lahko
prodali preostanek po kopenskih poteh, medtem
ko je bilo trgovanje po morskih poteh strogo prepovedano.
V Piranu pa so imele Benetke monopol nad celotno proizvodnjo, z izjemo
sedmine pridelka, ki je pripadal občini. Znaten je bil tudi pridelek na podeželju:
proizvodnja oljčnega olja je znašala približno 16.000 orn1 (leta 1538), proizvodnja
vina pa približno 20.000 orn (leta 1587). Rodovitna zemljišča so bila nadvse pri1.
Orna je splošna mera za tekoče blago, ki se je v Istri uporabljala tako za trgovanje na debelo kot na drobno.
Sestavlja jo štirideset dunajskih bokalov.
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merna za kmetijstvo, v Izoli, na primer, je bila
sedmina občinskih površin namenjena tej dejavnosti. Precej razvito je bilo vinogradništvo,
med vinskimi sortami je izstopala rebula, zelo
lahko in pri trgovcih zaželeno vino.
Kuga, ki zajame območje v začetku 16. stoletja, drastično zmanjša število prebivalstva.
Da bi polotok ponovno naselili, je Serenissima uvedla demografsko politiko, nagnjeno h
kolonizaciji področij, ki so ostala malodane
opustošena. Gre za organizirano delovanje,
ki je trajalo poldrugo stoletje (1520–1670). V
bližini Pulja, kjer se naseli skupina družin iz
zadrskega zaledja, je bila leta 1520 ustanovljena Krnica. V Pulj, kjer je prebivalstvo zdesetkano, leta 1540 prispe sedemdeset družin
z območja Monemvasie in Nauplie (Morea),2
ki so se sem zatekle pred turškimi vpadi.
Geografijo na novo ustanovljenih naselij je
Palača De Belli, druga polovica 16. stoletja, Koper
treba opazovati tudi na podlagi vloge, ki jih
imajo ta v 16. stoletju: Rovinjsko selo je na
primer nastalo z namenom, da bi zaustavili oziroma vsaj ovirali morebitni avstrijski preboj do obale. Druga naselja so nastala na ozemljih, obrnjenih proti
pazinski grofiji, kjer se je raztezal beneški limes.
Kuga, ki je zdesetkala istrsko prebivalstvo, je v drugi polovici stoletja (1553–54)
zajela tudi koprsko območje. Zgolj mesto Koper je izgubilo več kot polovico svojih meščanov, v Piranu je število mrtvih leta
1557 znašalo dve tretjini prebivalstva. Trpljenje Koprčanov se poveča, ko se kuga razširi
na miljsko območje in se posledično zaprejo
dostopne poti za trgovce iz notranjosti.
Hud mraz, ki je med 1548 in 1554 uničil
skoraj vsa drevesa oljk, in pogubna epidemija
kuge s svojo sledjo smrti prispevata k počasnemu razkroju kmetijstva, ki si je opomoglo
šele po več letih. Koper, ki je bil pred kugo
največje istrsko mesto, si je kljub znatnim
izgubam opomogel brez zunanje pomoči. Rast
je bila postopna, vendar je mesto leta 1577
vseeno štelo že 4000 ljudi. Precej drugačen je
položaj na jugu Istre. V Pulju, ki je v 15. stoletju štel okrog 4500 prebivalcev, se njihovo
število zmanjša na manj kot 600, prav tako
Poreč v istem obdobju ni imel več kot 700
Pročelje Fontika z grbi, Koper
prebivalcev. V nadvojvodskem okrožju se je
število prebivalcev gibalo med 3500 in 4000.
Istrski polotok dosežejo tudi luteranske verske ideje, nastale na severu Nemčije,
ki do Istre prispejo zaradi trgovskih povezav. Nekateri trgovci se ne ukvarjajo zgolj
s trgovanjem, temveč so dejavni tudi pri širjenju nove vere. Prvi, ki so sprejeli
verske nauke s severa, so bili v pazinski grofiji predstavniki plemstva, tem sledi
2.
Kraljestvo Morea (it. Regno di Morea), je uradno ime, ki ga Beneška republika da peloponeškemu polotoku. Mesti
Monemvasia (it. Malvasia) in Nauplia (it. Napoli di Romania) se nahajata na jugovzhodnem delu polotoka. Prvo
je obenem etimološka osnova za ime vina malvazija, ki ga pridelujejo tudi v Istri. (Op. prev.)
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Zgoraj: Markova vrata, 1534, Piran
Spodaj: Skladišče soli svetega Marka, konec 16. – začetek 17.
stoletja, Koper

3. DEL 16. STOLETJE

kmečko prebivalstvo, oboje mika, da bi se polastili obsežnih cerkvenih posestev, zatem pa
še nižji sloj duhovščine, ki v tem vidi priložnost
za osvoboditev izpod škofovske nadrejenosti
in prestop iz konkubinata v zakonsko zvezo.
Protestantska reforma je v Istri uspešna,
celo do te mere, da je leta 1534 nuncij Aleandro Girolamo v Piranu zabeležil večinsko
prevlado luteranskega prebivalstva. Koper je
nove ideje sprejel v obdobju med letoma 1520
in 1560, ker je bilo prebivalstvo naveličano
materialnih in moralnih zapovedi vodilnega
sloja. Sam škof, Pier Paolo Vergerio il Giovane,
se je moral izseliti v Nemčijo, ker je bil obsojen
herezije. V okviru Cerkve je želel uvesti vrsto
sprememb, ki pa so bile sprejete kot grožnja,
kar je kmalu sprožilo obtožbe, utemeljene tudi
na podlagi osebnih rivalstev.
Protestantske ideje so prodrle in se prijele
po zaslugi tržaškega škofa Petra Bonoma, ki
v ničemer ni nasprotoval luteranstvu, pravzaprav se je celo sam spogledoval z Lutrovo
mislijo. Prav med postankom v Trstu se je z
delom Jeana Calvina Institutio Christianae
religionis (Temelji krščanske vere) spoznal tudi kranjski reformator Primož Trubar, kar je
znatno prispevalo k njegovi misli. Trubar in
Vergerio sta imela v Istri odličnega sodelavca,
Štefana Konzula, ki je nauke širil na Krasu in
v gričevnatem delu Istre ter se povezoval z ostalimi intelektualci na območju grofije. Skupaj
z Baldom Lupetino iz Labina je Konzul razširil
protestantizem tudi v Dalmacijo, medtem pa si
je Vergerio zamišljal načine, s katerimi bi religiozna besedila v ljudskem jeziku prodrla na
balkanska območja pod turškim cesarstvom.
Že ob prvih pojavih protestantizma so nekateri cerkveni predstavniki predlagali nujno
reformo znotraj cerkve, da bi ta stopila v korak s časom. Tako je s papeškim pismom, 27.
marca 1558, papež Pavel IV. v Furlanijo, Istro
in Dalmacijo napotil Annibaleja Grisonia, ki
je dobil nalogo, da „očisti duše“ v več krajih.
Februarja 1549 je Grisonio prispel v mesto sv.
Jurija, da bi zbral pričevanja o tako imenovani „piranski skupnosti“, ki so jo sestavljali
privrženci Pier Paola Vergerija. V Piranu je v
nemilost padel ugledni zdravnik, humanist in
književnik Giovanni Battista Goineo, ki doživi
proces in je 5. julija 1550 obsojen na izgon s
celotnega območja Serenissime. Primoran se
je bil izseliti in tavati po Evropi, šele po dolgem potovanju prek Kranjske, Norika, Rezije
in Belgije je prispel v Nemčijo, kjer je umrl.

Lev svetega Marka, Benetke, Trg svetega Marka
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Kljub temu, da so Benetke pri verskih vprašanjih precej tolerantne, morajo
nazadnje sprejeti rimsko inkvizicijo. Inkvizicija je prinašala grozo v številna istrska mesteca, saj je bilo za sojenje posamezniku dovolj že nekaj pogosto povsem
neupravičenih razlogov. Urad za inkvizicijo na istrskem območju se je sprva
nahajal v Kopru, leta 1582 se je preselil v Izolo, saj je bil katoliški nauk v mestu
sv. Nazarija do leta 1570 že ponovno vzpostavljen. Kljub temu, da je inkvizicijski
urad predstavljal zelo učinkovito represivno orodje proti vsakršni hereziji, so nove
verske ideje vseeno prodrle na območje oglejskega patriarhata in beneških ozemelj
v Istri. Čeprav je Beneška republika sprejela inkvizicijo na svojem območju, je
bila v resnici veliko bolj popustljiva od papeške države.

Prva stran dela Oratione (Govor) Giovannija Vide, odposlanca mesta Koper, Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
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Zgornji del piranskega obzidja, prva polovica 16. stoletja

3.

poglavje

16. stoletje

Renesansa in italijanska
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16. stoletje je za vso Evropo zgodovinsko obdobje, polno političnih in družbenih
sprememb. Razvoj velikih evropskih monarhij in utrditev neštetih italijanskih
državic se še nadaljujeta. Ob smrti Lorenza Veličastnega (1492) se znova pojavijo
nasprotja med italijanskimi državami, ki so bila štiri desetletja potlačena: Italija
prvič dobi tujega vladarja, francoskega kralja Karla VIII. To je prvi od številnih
vpadov tujih vojsk na ozemlje Italije, kjer leta 1503 vladajo v milanskem vojvodstvu Francozi, v neapeljskem kraljestvu Španci, medtem ko Beneška republika po
vojni s cambraisko zvezo (1509), v kateri papeštvo in nekatere evropske monarhije skušajo omejiti njeno širitev na celino, vodi previdno politiko nevmešavanja.
Stoletje je zaznamovano z rivalstvom španske in francoske monarhije, ki sta
izmenično gospodovali polotoku. Italija, z izjemo Beneške republike, ki obdrži
svojo avtonomijo, tako postane periferija glavnih velesil, predmet diplomatskih
pogajanj in vojnih dogodkov. Za dokončni zaton pomembne vloge, ki jo je dotlej
v Evropi imela Italija, sta ključna dva dejavnika: geografska odkritja in protestantizem oziroma reformacija.
Geografska odkritja (leta 1492 Krištof Kolumb odkrije Ameriko) so postavila
na glavo predstavo o geografskem prostoru, ki odslej vključuje nov kontinent in
preverja, ali je planet okrogel (kljub Kolumbovi iluziji, da je prispel na obale Indije), korenito pa so se preoblikovale tudi glavne osi zemeljskih povezav, trgovanja,
načina izmenjave blaga, pri čemer italijanska mesta izgubijo nadvlado. Tekma
velikih evropskih sil (Španije in Portugalske) za zlato in srebro novega sveta ter
neizmerno bogastvo, ki je s tem na razpolago za razvoj velesil, premakneta trgovske smernice iz Sredozemlja na Atlantik. Sredozemlje, ki je še pred kratkim
predstavljalo središčno točko gospodarskih interesov različnih držav, je zdaj vse
bolj postajalo samo zaprto morje, s čimer je bila Italija močno oškodovana, saj
je na trgovskem in prometnem področju izgubila primat, ki so ga njene cvetoče
pomorske republike vzdrževale ves srednji vek, obenem pa ni bila več edina povezava med Vzhodom in Zahodom.
Leta 1517 je nemški avguštinski menih Martin Luter pričel reformacijsko
gibanje. Njegovih petindevetdeset tez je med drugim pripomoglo k zmanjšanju
ugleda in osrednje vloge Italije v ekonomskem in političnem življenju, navkljub
dejstvu, da v tem stoletju slednja doživlja vrhunec svoje umetniške ustvarjalnosti.
Številna heretična gibanja so se pojavljala že v srednjem veku, vendar nobeno
ni v tolikšni meri prizadelo enotnosti katoliške cerkve in avtoritete rimskega
papeža, vrhovnega cerkvenega poglavarja in italijanskega vladarja. Martin Luter
je povzročil velik razkol v osrčju evropskega krščanstva, ki traja še danes. Ta
razkol krščanskega sveta je povzročil globoke ideološke in politične delitve ter
celotna ljudstva dokončno ločil od vpliva rimske Cerkve (del Nemčije, Anglijo, del
Flandrije, Švico itn.). Čeprav je protestantsko gibanje s svojega antiavtoritarnega
vidika zadalo papeškemu dogmatizmu močan udarec v imenu svobode verske
misli in odločno kljubovalo tuzemskemu ter hedonističnemu renesančnemu
duhu (katerega glavno središče je bil rimski dvor), pa je po drugi plati s svojo
nestrpnostjo do moderne miselnosti, s svojim sektaškim moralizmom, s svojo
zvestobo staremu pojmovanju sveta, zagovarjalo in obnavljalo srednjeveški duh.
Izraz prerod, ki označuje oživitev zanimanja za antično kulturo, se prvič pojavi
v delu Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori (Življenja najime-
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nitnejših slikarjev, kiparjev in arhitektov, 1550), ki ga napiše Giorgio Vasari, eden
od pomembnih slikarjev in arhitektov iz 16. stoletja. S tem izrazom namiguje na
prebujenje klasične umetnosti, ki velja za simbol obnovljene ubranosti človeka
in narave po domnevni temačnosti in dekadenci srednjeveške kulture (iz česar
nastane sam koncept srednjega veka, t. j. vmesnega obdobja med klasičnim in
modernim). Vasari obravnava predvsem likovno umetnost, pri kateri se je od
14. stoletja znova uveljavila estetska prevlada klasičnega nad „gotskim“ in vsem
srednjeveškim, ki velja za sinonim nekultiviranosti in barbarstva.
Z Giottom, ki je prenovil slikarstvo (tega se zaveda tudi Dante3), likovna umetnost zaživi na novo, posnemajoč klasike, z Dantejem in Petrarco pa se znova
razcveti književnost. Od tega trenutka si književnost in likovna umetnost podajata
roko. Upodabljanje ubranosti z naravo je dosežek avtorjev, kot so Brunelleschi,
Masaccio, Donatello, Bramante, Michelangelo, Rafael v likovni umetnosti, in
Boiardo ter Ariosto na področju besedne umetnosti. Obnovljen odnos z naravo in
s klasično (grško-rimsko) lepoto kasneje ne predstavlja več zgolj vzora, „pravila“,
ki ga je treba posnemati, ampak prerase v umetniško in filozofsko prenovo,
osnovano na modernih temeljih, ki imajo kozmološki in znanstveni značaj: nastane nova „filozofija človeka“. Vrhunec renesančne kulture je bil v 16. stoletju,
njene filološke in filozofske korenine pa segajo v 14. in 15. stoletje, se pravi, v
obdobje humanizma. S Petrarco se v drugi polovici 14. stoletja prične strastno
odkrivanje besedil (rokopisov) klasičnih avtorjev, ki se raztegne vse do konca 15.
stoletja. To je pretežno „filološka“4 faza humanizma, ki spodbudi „posnemanje“
antičnih piscev, sledila pa ji bo še „filozofska“ faza, ta bo svoj vrhunec dosegla
v naturalističnih in panteističnih ideologijah Telesia in Kuzanskega, še kasneje
pa Bruna in Campanelle.
V leposlovju je humanizem 15. stoletja ustvaril tako imenovano „firenško renesanso“, v katero spadajo avtorji, kot so Lorenzo De Medici, Poliziano in Pulci, ki v
svoji poeziji uveljavljajo popolnoma tuzemsko in hedonistično pojmovanje človeka.
Refleksija o naravi in smotru človeka se – od misli humanista Marsilia Ficina
dalje – giblje v smeri modernega pojmovanja, po katerem je človek (misleče bitje
in bitje namere) postavljen v središče zemeljskega univerzuma, medtem ko Boga
ne dojemajo več kot od stvarstva oddaljeno entiteto,5 izolirano v svoji metafizični
transcendenci. Drugi pomembni humanist, Giovanni Pico della Mirandola, govori
celo o božanskosti človeka.
Na področju znanosti je veliki poljski astronom Nikolaj Kopernik z objavo dela De rivolutionibus orbium coelestium (O revolucijah nebesnih sfer) leta 1543
bistveno prispeval k potrditvi heliocentrične hipoteze (v prejšnjih stoletjih jo je
predstavilo že več znanstvenikov) in naznanil novo obdobje kozmološke znanosti,
ki je obrodila sadove predvsem v drugi polovici 16. stoletja na vseh področjih
vednosti od filozofije do umetnosti in književnosti. S tem, ko je v središče planetarnega sistema postavil sonce (heliocentrizem), ni ovrgel zgolj Ptolemejevega
sistema (geocentrizem: Zemlja je središče vesolja), kar je odpiralo pot kasnejšemu
napredku kozmološke znanosti (Galilei, Kepler), osnovanemu na „eksperimentalni“ metodi, temveč je povzročil velik pretres v zavesti, kar je kasneje naznanilo
obdobje, imenovano manierizem (Hauser, 1967).
3.
„Da je slikar, verjel je Cimabue, / ki ni mu para, zdaj ko Giotto slika / pa sloves onega trpi vse huje.” Dante,
Božanska komedija, Vice, XI. spev, v. 94–96, str. 383–384. Prevedel Andrej Capuder. Založništvo tržaškega
tiska, Trst, 1991.
4.
Beseda „filologija“ izvira iz grščine: njen prvotni pomen je „ljubezen do besede“ in v helenističnem obdobju
je sinonim za erudicijo. Šele z 18. stoletjem prevzame sodobni pomen, s katerim označujemo raziskovanje in
obravnavo antičnih besedil, kar vodi k obnovitvi njihovih izvirnih inačic (med številnimi, mnogokrat različnimi
in ponarejenimi rokopisi) ter k njihovemu restavriranju in objavi.
5.
Entiteto, ki je neločljiva od sveta. Bog in svet sta eno.
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Manierizem, ki se izraža predvsem v likovni umetnosti, je značilen za drugo
polovico 16. stoletja in začetek 17. stoletja, ko „sistem vrednot“ visoke renesanse
zaide v krizo in (s konceptom neskončnosti svetov) podvomi v središčni položaj
človeka, izgubljenega in samotnega bitja, prebivalca zemlje, ki ni več središče
vesolja, sestavljenega iz neskončnih sistemov. Človek nima več občutka, da je
privilegiran, najvišje in najplemenitejše Božje bitje (glede na hipotezo o drugih
sistemih, v katerih morda obstaja življenje kot na Zemlji), ampak se dojema kot
preplašena in vznemirjena entiteta, ki je izgubila vsako metafizično gotovost.
Tako stanje duha prepoznamo predvsem v značilnostih slikarstva poznega 16.
stoletja (Rosso Fiorentino, Mantegna, Pontormo, Giulio Romano in mantovska
šola), kjer slutimo preobrat in izginjanje perspektive (velikega odkritja visoke
renesanse), marginalizacijo človeškega lika ali, nasprotno, njegovo povečevanje
čez okvire podobe.
Obdobje manierizma ne pomeni zgolj figurativnega sloga, temveč tudi novo
pojmovanje sveta in posameznika, v katerem se zlomi vzorna renesančna ubranost človeka in narave ter se nakazujejo občutja osamljenosti in tesnobe,
značilna za čutenje in zavest modernega ter sodobnega človeka.
Med pomembnejšimi književniki poznega 16. stoletja, ki občutijo to „izgubljenost“, ob kateri izrazito izstopajo še nekateri nekdaj postranski in manj
pomembni ali marginalni vidiki resničnosti, strokovnjaki poleg Tassa navajajo
tudi druge avtorje, ki so bili nekoč opredeljeni kot „manj pomembni“: Galeazzo
di Tarsia, Giovanni Della Casa in pisci, kot so Ruzante, Folengo, Aretino, Lasca,
Bandello.
Od druge polovice 14. stoletja do 16. stoletja se je oblikoval nov razred izobražencev, ki se oblikuje iz različnih družbenih slojev in je aristokratsko-fevdalnega
ali meščanskega izvora. Pojav izhaja iz širitve mestne civilizacije, ki je še vedno
vezana na lokalistične korenine, a s svojimi tržnimi in finančnimi pobudami že
prestopa meje lastnega ozemlja. S prehodom od komune (v kateri prevladuje
meščanstvo) do sinjorije si pot utira nov razred izobražencev, vezanih na dvor
in njegove hegemonistične politično-kulturne cilje. Ta novi intelektualni razred
stremi (onstran mestnih okvirov) k ustvarjanju nove kulturne enotnosti, ki ni
več regionalistična in monocentrična, temveč policentrična: tak primer so veliki
dvori družin Gonzaga v Mantovi, Este v Ferrari, Della Rovere v Urbinu, papeški
dvor v Rimu, aristokratska Beneška republika.
V tem obdobju se oblikuje in utrdi izobražena družba literatov in umetnikov,
ki izvirajo iz različnih krajev. Toskana ni več zibelka italijanskih intelektualcev,
številni književniki in umetniki so rojeni na beneškem območju in v severnih
pokrajinah (Castiglione, Bembo, Trissino, Tasso, Ariosto).
Pojavi se in hitro narašča občinstvo, ki je veliko številčnejše od tistega iz obdobja
mestnih držav, predvsem po zaslugi iznajdbe tiska, ki omogoča obsežnejše širjenje
knjig, oblikovanje trga odjemalcev po vsej Evropi ter ponovno uveljavitev književnosti v ljudskem jeziku (toskanščina predstavlja model nacionalnega jezika).
Po obnovitvi kulta latinščine v času humanizma se izobraženo bralstvo, ki ni
imelo dostopa do dragih rokopisov, filologije in klasičnega znanja, tudi po zaslugi
številnih italijanskih tiskarjev (teh je v Benetkah ob koncu stoletja dvesto), ki prispevajo k širitvi enostavno reproduciranih, priročnejših in cenejših izdelkov, lahko
približa temu, kar je do tedaj bilo izključno v domeni omejenih skupin. Prav v tem
obdobju se poleg italijanske „kulture“ začne govoriti tudi o italijanski „književnosti“.
Središče tedanje kulture je skratka plemiški dvor, tu živijo izobraženci („dvorjani“), ki služijo svojemu gospodu. V zameno si pridobijo številne privilegije, a se
obenem podrejajo obveznostim in dolžnostim, ki objektivno omejujejo njihovo
svobodo.
Dodatna značilnost italijanskega izobraženskega sloja 16. stoletja se odraža
v dejstvu, da so mnogi avtorji (bolj kot v prejšnjih stoletjih) kleriki oziroma uži-
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vajo cerkvene beneficije,6 ki jim omogočajo blaginjo, svobodno gibanje in druge
privilegije: tako je bil Pietro Bembo kardinal, Castiglione apostolski nuncij, tudi
Bibbiena in številni drugi slovijo kot veliki književniki, na tej podlagi pa papeži
skozi celotno 16. stoletje uveljavljajo svoje mecenstvo in rimski dvor spremenijo v
najpomembnejše svetovno središče umetnosti. Naj omenimo papeža Leona X. in
Klemna VII. iz družine de Medici, ki sta v Rimu zbrala mojstrovine najpomembnejših umetnikov obdobja, Michelangela, Rafaela, Bramanteja.
To je zlata doba papeštva, ne sicer z vidika apostolske in verske veličine (spomnimo, da se je Luter odločil za razkol, ko je uvidel škandalozno korupcijo na
papeškem dvoru), temveč zaradi estetskega bogastva in posvetne moči.
Nakazali smo že pomen, ki ga ima skozi 16. stoletje klasicizem v pesništvu,
umetnosti in filozofski misli, ter omenili, kako vsa kultura tega stoletja stremi
k ustvarjanju enovitega vzora, ki je racionalno skladen, ubran in dovršen. Ta
idealna dovršenost mora biti – po vzoru klasikov – namen vsakega človeškega
dela. Kakor je Bog z ustrojem narave ustvaril dovršeno estetsko in brezhibno
delo, tako je človek s pomočjo fizične narave sposoben ustvariti dovršena dela z
različnimi sredstvi izražanja: s poezijo, slikarstvom, pisanjem knjig, arhitekturo,
urbanistiko. Poleg tega mora človek podajati vzvišeno podobo sebe, tako duše
kot telesa, in skušati uresničiti vzor telesne lepote, ki se ujema z duhovno lepoto. Ta ideal ubranosti je moč najti v Ariostovem Besnečem Orlandu. Težnja po
ubranosti mora zaznamovati vsako dejanje človeka, njegovo življenje kot tako.
Odražati se mora v ljubezni (fizični in/ali duhovni), v moralnem in družbenem
vedenju, v verbalni in drugi komunikaciji (sestavljeni iz „znakov“, najsi bodo to
besede, barve, oblike ali geste).
Glede na povedano ne preseneča obilje znanstvenih razprav v 16. stoletju, ki
so nagnjene k prepoznavanju sistematičnega duha v vsaki manifestaciji človeškega uma. Omenjeni traktati vsebujejo pravila, retorična in etična načela, zglede
obnašanja, predloge in napotke za dobrega pesnika, slikarja, kiparja, arhitekta,
filozofa, dvorjana. V okviru te težnje po sistematizaciji in ureditvi vseh oblik kulture ima pomembno vlogo tudi tako imenovano „vprašanje jezika“.
Že Dante si je v De vulgari eloquentia zadal nalogo, da bo piscem v ljudskem
jeziku7 postavil vzor italijanščine, ki bi veljal za vse avtorje, ne glede na geografsko
in politično-kulturno fragmentiranost, že tedaj prisotno na italijanskem polotoku. Tak vzor naj bi bila koinè, skupen jezik, v katerem se združujejo različne
variante ljudskih jezikov v svoji najbolj cenjeni, žlahtni obliki, očiščeni najočitnejših surovih, plebejskih elementov, tako na leksikalni kot tudi na morfološki in
sintaktični ravni. Dante je tako prvi veliki italijanski pisec, ki naznanja enoten
jezik „nacionalnih“ razsežnosti. Vseeno pa je očitno dejstvo, da se pri konkretnem
pisanju (predvsem je to opaziti v Božanski komediji) Dante večidel naslanja na
toskansko-florentinsko jezikovno osnovo in da „visoki ljudski jezik“ ostaja zgolj
abstrakten vzor, še oddaljen od vsakršne možnosti stvarnejše uresničitve.
S Petrarco, ki v naslednjih stoletjih nehote v celoti jezikovno prevladuje, se vse
bolj uveljavlja visoki florentinski jezik, s 16. stoletjem pa se prične večglasna razprava o italijanskem jeziku (govorjenem in pisnem), ki traja vse do današnjega časa.
Skozi celotno 16. stoletje zavzema „vprašanje jezika“ središčni položaj. Gre
predvsem za določitev primernega jezikovnega koda za pisatelje, model pisnega
(ne govorjenega) jezika, ki bi bil dovolj plemenit in primeren za vzvišene teme,
6.
V fevdalnem obdobju je beneficij ozemlje, ki ga plemič podeli v užitek svojemu vazalu v zameno za pokornost.
Cerkveni beneficij prevzame ime iz fevdalnega prava, označuje pa zemljiške posesti in nepremičnine, ki so bile podeljene v užitek klerikom v zameno za njihovo službovanje, po smrti uporabnika pa so prišle nazaj v cerkveno last.
7.
Ljudski jezik, it. volgare: jezik ljudstva (lat. vulgus), ki izvira iz latinščine, a je že bistveno predrugačen in od
regije do regije raznolik (vplivi drugih jezikov). Volgare predstavlja osnovo, predstopnjo za nastanek kasnejšega
italijanskega jezika. (Op. prev.)
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- Giangiorgio Trissino, ki je doma iz Vicenze, se v dialogu Il Castellano (Prebivalec gradu) sklicuje na dantejevsko hipotezo o koinè in veliko prezgodaj govori o „italijanskem“ ali „dvorskem“ jeziku, ki bi idealno mesto našel na plemiškem dvoru.
- Claudio Tolomei iz Siene se odloči za „toskanski“ jezikovni model, torej ne
za strogo „florentinski“ jezik, ki ga v Dialogo intorno alla lingua (Dialog o jeziku)
zagovarja Machiavelli.
- Giambattista Gelli v delu Dialogo sopra la difficultà dell’ordinare la lingua di
Firenze (Dialog o težavah z ureditvijo florentinskega jezika) predlaga razširitev
Bembovega modela (slednji se omejuje na avtorje iz 14. stoletja), kateremu bi
dodal še jezikovne zglede avtorjev iz 16. stoletja, saj se je po njegovem mnenju
toskanščina tačas že razširila prek regionalnih meja, se v skladnji in besedišču
obogatila z novimi elementi, ki so izvirali iz živega in vsakdanjega jezika.
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kakor so duhovna ljubezen, vera, junaški podvigi itd. V tem okviru je najpomembnejše delo Le prose della volgar lingua (Proza v ljudskem jeziku) Benečana Pietra
Bemba, ki ga sestavljajo tri knjige, napisane v obliki dialoga (najbolj priljubljena
zvrst piscev traktatov v 16. stoletju), v katerih avtor kot jezikovni zgled za pisatelje
postavlja florentinski učeni jezik: Petrarcov jezik za poezijo, Boccacciev jezik za
prozna dela. Za razliko od tega se Bembu zdi Dantejev jezik prepoln plebejskih,
surovih oblik in težko razumljivih neologizmov.
Drugi netoskanski avtor, Baldesar Castiglione, pa se v delu Il Cortegiano (Dvorjan) bolj nagiba k Dantejevi hipotezi o združevanju različnih govorjenih jezikov
v enotno koinè. Castiglione kritizira florentinsko izrazje, to naj bi bilo preostro,
izumetničeno, in se raje nagiba k rabi pestrejšega jezika, ki se ne odpoveduje
lombardijskim in drugim oblikam iz ljudskih jezikov. Slednje bi bile kajpada izbrane po besedišču in skladnji, da bi ohranjale plemenitost in izvrstnost lepega
govora in pisanja, v skladu z aristokratskim in vzvišenim okusom predstavnikov
dvora 16. stoletja, katerih ideal skuša začrtati Castiglione v delu Il Cortegiano.
Poleg Bemba in Castiglioneja pa v razpravi o jeziku sodelujejo še drugi književniki, ki zastopajo različna, včasih nasprotujoča si stališča. Med slednje spadajo:
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Literarno ustvarjanje je v renesansi precej bogato, navzoče so različne zvrsti.
Komično in burleskno pesništvo izhaja iz komično-realističnih pesnikov 14. in 15.
stoletja, kot so bili Rustico Filippo, Cecco Angiolieri, Pucci, Burchiello, Lorenzo de’
Medici. Njihova šaljivost je v nasprotju z vzvišenostjo stilnovističnega pesništva;
ti avtorji sestavljajo parodične verze, ki zasmehujejo načine in tematike „avlične“
poezije ter se nagibajo h karikaturi in ekspresionistični deformaciji resničnosti.
Take težnje zajemajo obdobje nekje med prvimi desetletji in sredo 16. stoletja
ter zaznamujejo nastop krize vrednot, pojava, ki ga danes označujemo z izrazom
protiklasicizem oziroma protirenesansa8 in se postavlja ob bok novemu videnju
sveta, tako značilnemu za dobo manierizma, v kateri se (porušene so velike racionalistične gotovosti in posledično upoštevanje „pravil“) umetniki, tudi pesniki,
prepuščajo najrazličnejšim oblikam eklekticizma. Spoštovanje „čistih“ literarnih
zvrsti prav tako ni več aktualno, uveljavi se eksperimentalnost, iskanje drugačnih
literarnih in jezikovnih izkušenj.
Umetnost pripovedovanja, ki je od srednjega veka svoj izraz našla v epskih
pesnitvah in novelah (kratkih pripovedih, večinoma zajetih v enoten okvir), doživi
v tem obdobju izrazit razvoja, skoraj vselej pa se zgleduje po Boccacciu, ki ga je
že Bembo postavil za zgled visoke proze. Številni avtorji so doma iz Toskane in
dovršeno uporabljajo florentinščino, medtem ko se struktura pripovedi (kljub
temu, da ohrani nekatere značilnosti tradicije 14. stoletja, npr. rabo okvira, ki
služi kot pretveza za pripovedovanje) oddalji od tega modela glede snovi in vse8.
Prim. Asor Rosa, Storia della letteratura italiana, La Nuova Italia, 1985, str. 159 in dalje.
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bine, ki z okvirjem nista več povezani in merita zgolj na zabavo in spodbujanje
radovednosti, tudi bolestne, pri bralcih. Slednji se namreč vdajajo čutu za grozljivo, nebrzdani erotiki, stremijo k transgresivnemu užitku, ki ga je zaslediti že
pri drugih piscih, npr. pri Aretinu. V komediji avtorji nihajo med oponašanjem
klasikov (v tem je njihov predhodnik Ariosto) in opazovanjem vidikov sočasne
resničnosti, kakor se dogaja v Aretinovih komedijah.
V tem obdobju se pojavi zanimanje za gledališče: številna so dvorska in mestna
gledališča, kakor tudi akademije. Med zvrstmi velja opozoriti na ponovno rojstvo
tragedije, ki se še razvije v naslednjem stoletju: primer te zvrsti je Sofonisba (1515)
že omenjenega plemenitega Vicenčana Giangiorgia Trissina (1478–1550). Učeni
dvorjani 16. stoletja igrajo in uprizarjajo svoje komedije in tragedije na dvorih,
v akademijah (središča zbiranja in nenehnega dialoga učenjakov o kulturi) in
pravih gledališčih. Pastoralna igra se prelevi v dramo in melodramo, od Dvorjana
naprej privzame užitek v razpravljanju obliko gledališča, kar je v zadovoljstvo
izbrani družbi, ki uživa v samouprizarjanju.
Melodrama je zvrst, v kateri se mešata pesništvo in glasba (bolje rečeno, v njej
je pesništvo namenjeno glasbenemu izvajanju) ter bo žela veliko priljubljenost
v kasnejših stoletjih. Rodi se v znameniti Camerata de’ Bardi (1590), skupini
pesnikov in glasbenikov, ki se redno srečujejo in razpravljajo o odnosu med
pesništvom in glasbo. Spomnimo na imena, kot so Vincenzo Galilei (sloviti
glasbenik, Galilejev oče, avtor razprave Dialogo della musica antica e moderna;
Dialog o antični in sodobni glasbi), Emilio de’ Cavalieri, Giovanni de’ Bardi,
Ottavio Rinuccini, Jacopo Peri: vsi so nasprotniki stare srednjeveške tradicije
polifonske (t. j. večglasne) glasbe in predvsem zagovorniki monodičnega petja (t.
j. petja samo enega glasu, ki je kasneje poimenovano solistično petje). Gre za tako
imenovani recitar cantando,9 za katerega so ti izobraženci mislili, da posnema
grško preprostost, značilno za klasično tragedijo, v kateri je bila beseda zapeta
in to ne zgolj ob spremljavi glasbe. S tem kompozicijskim postopkom se želijo
sklicevati na sam izvor besede kot čiste oblike zvoka in ji vrniti vso sposobnost,
da poganja dejanje, ki je obenem dramsko, gledališko in glasbeno.
Iz tega obdobja izvira tudi apologija absolutistične oblasti, ki se istoveti s
podobo vladarja in na podlagi katere so nastale (ter se tačas tudi že utrdile) moderne evropske nacionalne monarhije. Najtrdnejšo in najdoslednejšo teoretsko
razlago avtonomije politike glede na moralo, tako imenovane „ragion di stato“
(državni interes), v svojem delu poda Machiavelli.
K pripovedništvu prištevamo dela zgodovinarjev (spomnimo se, da se je čut za
zgodovino razvil iz filologije), politikov (ki iz tega čuta zajemajo teoretično oporo,
na katero se sklicujejo) in biografov. Okoli široke tematike „ragion di stato“ je
nastalo več knjižnih del in prišlo je do živahne razprave z nasprotujočimi si stališči. Velika večina politikov s konca 16. stoletja je, pogosto z iskrenim namenom
po spravi med politiko in moralo, strogo obsojala Machiavellijevo doktrino in jo
označevala kot protikrščansko in ateistično.
Renesančni poudarek na prevladi posameznika in njegove naravne sposobnosti
za doseganje odličnosti na vseh področjih znanja in ustvarjalnosti predstavlja
tudi temelj za biografske spise, v katerih so prikazane človekove „vrline“ na
vseh področjih delovanja in ustvarjanja. Pred tem smo že omenjali misel druge
polovice 16. stoletja, obdobje manierizma in protireformacije, posledice in vpliv
Kopernikove revolucije na znanost in filozofijo.
Gre za obdobje „krize vrednot“, ki je v človekovo zavest prineslo preplašenost
in tesnobo, a je obenem postavilo temelje veliki znanstveni in filozofski revoluciji,
ki sega v današnji čas. V tem zgodovinskem obdobju filozofska in znanstvena
vednost še nista ločeni, med sabo se še prekrivata in predstavljata enotno zna9.
Igra s petjem. (Op. prev.)

74

Renesansa in italijanska književnost 16. stoletja

- protireformacije, ki je zavrla svobodo mišljenja in z inkvizicijo sprožila sistematični in smrtonosni pregon verskega in moralnega krivoverstva;
- prepričanja o neskončnosti svetov, ki je demantiralo resničnost Ptolomejevega
sistema (geocentrizma) in v 16. stoletju še prisotnega aristotelovskega dogmatizma ter razvilo senzualistično pojmovanje resničnosti (od Telesia dalje šteje zlasti
čutno spoznanje, posledica tega je prevlada izkustva, kar privede do Galilejevih
odkritij);
- mučnega notranjega razlikovanja (čeprav prikritega z mehanizmi samocenzure in psihološke potlačitve) med resnico vere in resnico razuma ter implicitne
uveljavitve teorije dveh resničnosti.
Deformiranje kategorij prostora in časa porodi manieristično razsežnost, v
kateri prostorsko-časovne strukture in sama perspektiva (pridobitev renesanse)
oslabijo ter porajajo ekspresionistično podobo resničnosti.
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nje, ki se bo od 17. stoletja naprej vse bolj delilo na področji humanističnih in
naravoslovnih ved, z vsemi težavami in težnjami po vzpostavitvi enotnosti, ki
zaznamujejo sodobni čas.
Čeprav enotno dojemanje kulture ostaja, je ostro in boleče občutenje „krize
vrednot“, ki je zasenčilo srednjeveško, pa tudi zgodnjerenesančno gotovost, v
zavesti intelektualcev porajalo zmedo, občutek negotovosti in strahu, kar je bilo
posledica sledečih kulturnih dejavnikov:
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V 16. stoletju se v Istri še nadaljuje humanistično gibanje: pojavijo se nekatere izmed najpomembnejših osebnosti, za katere sta značilni visoka moralna in
intelektualna raven ter imajo vidno vlogo v političnih in cerkvenih zadevah tega
obdobja, ne zgolj v regiji, temveč tudi v širšem kontekstu. Med prebivalci Istre
je od nekdaj prevladovala želja oziroma duhovna potreba po svobodi, za katero
so se, čeprav podjarmljeni, večkrat bojevali.
Istrskih humanistov je bilo veliko in v humanističnem gibanju so videli idealno
priložnost za osvoboditev, ne le v kulturni, temveč tudi v civilni sferi. Nove ideje
so izvirale iz reformacije in pojavljanja vseh kulturnih, političnih, gospodarskih in
verskih problemov, ki so nastali že v preteklosti. Ob pozornem pregledu cerkvenih in političnih listin tega obdobja je namreč razvidno, kako se je v 16. stoletju
vihravo stopnjeval nemir, na katerem je temeljilo življenje v Istri, ne samo v 15.
in začetku 16. stoletja, temveč že ob koncu 14. stoletja.
Če opazujemo podobo istrske književnosti v 16. stoletju kot celoto, se nam
pokaže navidezno protislovna, a zanimiva družbena in kulturna panorama: na
eni strani protestantski pisci, kot so Vergerio il Giovane, Matija Vlačić, Baldo
Lupetina, brat Giulio Morato iz Kopra, na drugi pa Girolamo Muzio Justinopolitanski (zagovornik papeškega dvora, poimenovan tudi „kladivo za krivoverce“),
Antonio Pantera iz Novigrada, Koprčana Giovanni Zarotti in Vicenzo Metelli.
Zanimiv vidik istrske književnosti 16. stoletja predstavljajo akademije, ki so
na več načinov povezane s humanističnim gibanjem, vseeno pa imajo specifično
avtonomijo in poleg kulturne vsebujejo še salonsko in svetovljansko komponento,
tako da se kažejo kot značilen izraz plemiške družbe in elitistične, aristokratske
kulture.
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Protireformacija
v Istri
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stra, ki je bila pretežno pod oblastjo Beneške republike in deloma pod oblastjo
habsburških nadvojvod, je čutila močan vpliv luteranstva. Neprestani boji
med Benetkami in cesarstvom so pustošili Istro in slabo vplivali na gospodarski
razvoj, že tako ogrožen zaradi epidemij in turških vpadov. Luteranske ideje so
se na tem območju širile prek krajevnih duhovnikov in luteranskih pridigarjev,
ki so prihajali iz drugih provinc. Okoli leta 1520 se reformaciji niso pridruževali
zgolj književniki in kleriki, temveč tudi ženske in otroci. Ta zanos se je sprva
porodil v nekakšni akademiji, kasneje pa se je razširil na vso provinco in zajel
tako izobražene kakor tudi ljudske sloje. Kmalu, še preden je inkvizicija uspela
uveljaviti svoje prepovedi, so iz beneških tiskarn prek meje prišli protestantski
spisi, ki pa se niso ustavili v Istri, ampak so se širili vzdolž vse Dalmacije. Za
uvažanje „saškega blaga“ je bil delno odgovoren tudi tržaški škof Peter Bonomo.
Reformacija je v Istri obrodila več sadov kot drugod, a so inkvizicija in politični dogodki pometli z rožnatimi obeti in polotok se je moral ukloniti igri starih
običajev. V drugi polovici 16. stoletja se je protestantska herezija naglo razvijala,
istočasno pa se je stopnjeval boj cerkvene inkvizicije, ki ji je nasprotovala. Pomembno vlogo pri širjenju luteranske herezije je imel Primož Trubar, Pier Paolo
Vergerio il giovane pa je, čeprav iz Nemčije, budno nadzoroval Furlanijo in skušal
tamkajšnje mlade prepričevati, naj se odpravijo v Nemčijo. Vergerio, ki je postal
koprski škof, se je v domovino vrnil leta 1544 in v nekaj letih ob pomoči piranske krivoverske skupine skrivaj razširil protestantizem po vsej Istri. V navezi z
bratom Gian Battistom je med duhovščino in prebivalstvom razširjal nove nauke,
rokopise in pisma, zanikal obred spovedi itd. Pier Paolu Vergeriju so škofovske
privilegije odvzeli šele pet let zatem.
Hitremu razmahu reformacije se je uprl tudi papež Pavel IV., toda v Istri je
največjo pomoč rimski kuriji predstavljalo delo Girolama Muzia, ki je po objavi
zbirke Vergeriane (Vergerijanska pisma) in polemiki z Vergerijem veljal za pravega rešitelja katolištva. Kar se tiče cerkvene zgodovine koprske škofije, veljajo
Vergerijanska pisma za najpomembnejše delo tega obdobja.

Prirejeno po: Antonio Miculian, Il Santo Ufficio e la riforma protestante in Istria (Sveta inkvizicija in protestantsko gibanje v Istri ), v: „Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno“, zv. XI., Trst, 1981, str. 171–240; Id.,
La controriforma in Istria (Protireformacija v Istri ), v: „Acta Histriae“, zv. VIII., Koper, 1999, str. 215–230.
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o se odnosi z območji na drugem bregu morja okrepijo, si mesta vzdolž
vzhodne jadranske obale prizadevajo, da bi si zagotovila najbolj kompetentne izobražence, ki bi svoje znanje lahko širili na istrskem polotoku. Prisotnost
učiteljev na tem področju je prvič zabeležena nekje med koncem 12. in prvimi
desetletji 13. stoletja.
Leta 1186 v Kopru deluje neki don Bonifacio, kanonik in magister scholarum, ki je aktiven tudi v Pazinu, medtem ko je bil leta 1216 tu prisoten magister
scholarum Giovanni. Prva mestna posvetna šola je nastala 1278. Tudi v Izoli je
leta 1212 prisoten Petrus, magister scholae, prav tako so v Poreču, Novigradu
in drugih mestih v prvi polovici 13. stoletja delovali drugi javni učitelji. Ti prvi
učenjaki so postavili temelje za izobraževanje, ki se bo kasneje močno razvijalo
in oblikovalo strokovnjake, ki so našli zaposlitev tudi izven Istre, kakor denimo
Nicolò Alessio iz Kopra; ta je v letih med 1360 in 1388 deloval kot kancelar in
tajnik pri Francescu Carrarskemu, padovanskemu gospodu.
V Piranu je leta 1290 delovala mestna posvetna šola. Izobrazba je bila namreč
vse bolj pojmovana kot potreba ljudstva, tako da je bila v začetku 14. stoletja ustanovljena redna šola s plačanim učiteljem. Prvi učitelj je bil magistro Albertino
de schola, sledijo mu Gasparini, doctor grammatice (1328), Giacomo Corno
iz Piacenze, šolski rektor (1364), učeni De Cadante (1352), Simone Tomasi iz
Apulije (1387) ter vzgojitelja Caroti in Lodoico (1434). Podobno kot v drugih
delih Italije so tudi v številnih istrskih krajih poleg branja in pisanja poučevali
še druge praktične predmete, kot so trgovanje, preproste mnemonične veščine in
računovodstvo. Učitelji (sprva so bili to tujci, kasneje pa so se jim priključili še
domačini) niso več prejemali mesečnin od staršev učencev, vse pogosteje so jih
plačevale občine, ki so tačas začele upravljati šole. 2. oktobra 1419 je občina Izola
ustanovila javno šolo, namenjeno izobrazbi mladih, razdeljeno na nižji razred,
v katerem so poučevali branje, pisanje in računstvo, ter višji (latinski) razred, v
katerem so poučevali književnost, filozofijo in retoriko. Šola je bila prosta, odprta
za vse, trajala je tri leta. Prvi učitelj je bil Benedetto Astolfo iz Pulja, sledil mu
je Antonio da Capodistria (1423), nato Bortolo da Vicenza (1459), professor
grammatice. Novo spodbudo je šolstvu dal Antonio Pesaro (1759–1812), ki se
je izobraževal v koprskem semenišču, nato v zavodu Santa Maria degli Angeli
v Muranu, po postanku v Firencah pa se je 1787 vrnil v Istro, kjer je bil sprva
domači učitelj književnosti v Buzetu, zatem pa učitelj matematike in filozofije
ter rektor v rodnem mestu.
V času humanizma so v Kopru poučevali številni učitelji: med številnimi imeni iz mestne zgodovine bomo tu našteli zgolj nekatera. V Kopru je med letoma
1461 in 1466 živel in poučeval Tržačan Raffaele Zovenzoni, nosilec katedre za
leposlovje tudi v svojem mestu in sloviti pesnik, ki ga je ovenčal cesar Friderik
III.; leta 1466 tu poučuje Francesco Zambeccari iz Bologne, sloviti grecist,
pesnik in prevajalec. Gilberto (rojen v Ferrari) in Marc’Antonio Grineo (rojen
v Neaplju 1475), oče in sin, sta primer tako imenovanih potujočih učiteljev, ki
so širili humanistično kulturo. Delovala sta v Istri in Dalmaciji. Po določenem
obdobju, ki sta ga preživela v raznih dalmatinskih krajih, sta leta 1501 prispela
v Koper. Pričevanja navajajo, da je bil Marc’Antonio Grineo imenovan za rektorja koprske šole, kjer je deloval v letih 1502–1504 in 1508. Oba Grinea nista
bila le učitelja, temveč tudi pesnika. Kot Koprčana sta v mestu poučevala grecist
Cristoforo Nuzio (1504), oče Girolama Muzia (ta je svoj priimek preoblikoval),
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in Beato Antonio Martissa (umrl leta 1520), ki je vstopil v servitski red svete
Marije, diplomiral in deloval kot učitelj teologije v številnih samostanih, bil pa je
tudi prior koprskega in izolskega samostana.
Palladio Fosco je bil doma iz Padove, humanist in avtor dela De situ orae
Illyrici (Opis obale Ilirika, izdano postumno leta 1540). Po končanem študiju v
domačem mestu je bil dejaven v Šibeniku in Trogirju (od 1492 do 1500), nazadnje
pa je v Kopru vse do smrti (1520) vodil šolo gramatike. Eden od koprskih učiteljev
je bil tudi Bernardo Donato iz Verone, znan prevajalec in učitelj latinščine ter
grščine, obenem pa tudi izdajatelj Priscijana, Makrobija in Galena. Leta 1514 je
tu poučeval Ambrogio Febo, Pirančan, učenec Marcantonia Sabellica in avtor
moralnega traktata De virtute acquirenda ac eius fructu (O pridobitvi kreposti in
njenih sadovih, 1505); njegov učenec je bil Andrea Rapicio, ki se učitelja spominja
v pesnitvi Histria. S številnimi prekinitvami je poučeval v Kopru, tega dela se znova
loti leta 1540 in ga opravlja vse do smrti (1554). V sredini 16. stoletja je v Kopru
poučeval Giovanni Giustiniani, znani humanist in prevajalec. Pisal je distihe
v latinščini, posvečene Marcu Antoniu Venierju (juristu, ki je bil cenjen zaradi
razuma in govorniške avtoritete ter obsojen krivoverstva zaradi luteranskih idej).
V obdobju med 1583 in 1591 v Kopru poučujeta Rimljan Bartolomeo Lentulo
in Nicolò iz Vicenze. V Piranu sta se rodila in poučevala Caroto Vidali (15.
stoletje) ter v 16. stoletju Pietro Grineo, imenovan tudi Lapicida (v italijanščini
Tagliapietra – klesar), ki je bil leta 1561 profesor gramatike: oba sta zapustila
nekaj pesmi v latinščini.
Istrske šole so služile kot predpriprava za univerzitetni študij. Vse od srede 14.
stoletja mladi Istrani največkrat obiskujejo univerzo v Padovi, nekaj študentov
pa privabijo tudi univerze v Ferrari, Firencah in Bologni. Številni istrski učenjaki, ki so se izobrazili v Padovi, so kot profesorji ostali na padovanskem ateneju.
Med Koprčani naj omenimo Giovannija Albertisa, rektorja umetnikov (1430),
Antonia Zarottija, rektorja juristov (1472), Cristofora Zarottija, profesorja civilnega prava (1497), Bernardina Puljskega, rektorja juristov (1447), in še dva
rektorja umetnikov, Pirančana Andreo Vitalija (1481) in Giovannija Tintija
(1492) iz Novigrada. Povezanost z omenjeno univerzo traja več stoletij, nekateri
najbistrejši istrski učenjaki, ki so se odlikovali na raznih področjih, so se tam
zaposlili kot predavatelji. Spomnimo zgolj na nekatere: Santorio Santorio, Gian
Rinaldo Carli, Vincenzo de Castro, Attilio Degrassi.
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zum tiska je predstavljal eno večjih revolucij v Evropi in je ključnega pomena
za širitev idej in znanja. Po pripovedovanjih, ki jih sicer ne potrjuje noben
pisni dokument, naj bi Panfilo Castaldi, zdravnik iz mesta Feltre (diplomiral
je tudi iz umetnosti; neki vir ga omenja leta 1461), ki je v Kopru opravljal svoj
poklic v zgodnjih šestdesetih letih 15. stoletja, ob pomoči plemičev Sarda Bratija in Francesca Grisonija izvajal prve poskuse na področju tiskarstva v Istri.
Govorilo se je, naj bi Castaldi okoli leta 1456 izumil premične tiskarske črke, se
pravi, da se je to zgodilo še pred Johannom Gutenbergom, ki naj bi se po tej tezi
priučil tehnike po zaslugi svojega pokrovitelja Johanna Fusta. Čeprav krajevni
učenjak Gedeone Pusterla (Andrea Tommasich) še ob koncu 19. stoletja navaja,
da naj bi v samostanu sv. Frančiška v Kopru obstajali dve deli (Responsorio di
Sant’Antonio da Padova in Orazione alla Santa Sindone; Responzorij svetega
Antona Padovanskega, Molitev h Kristusovemu mrtvaškemu prtu), ki naj bi ju
natisnil Castaldi, pa raziskavam navkljub niso ničesar odkrili. V istem obdobju
je erudit Carlo Castellani, knjižničar iz Marciane, prišel do zaključka, da Panfila Castaldija ni mogoče imeti ne za izumitelja tiska ne za prvega italijanskega
tiskarja. Leta 1472 se je Castaldi iz Benetk kot tiskar preselil v Milano, kjer si
je pridobil privilegij, da je lahko tiskal za vojvodstvo, a se je že maja istega leta
vrnil v Benetke. Zadnje raziskave so pokazale, da se je v Milanu Castaldi bolj kot
s tiskarsko obrtjo ukvarjal z organizacijo te dejavnosti ter da je zgolj posojal ime
in stroje, medtem ko je bil dejanski tiskar v resnici Antonio Zarotto iz Parme.
Med Koprčani, dejavnimi na tem področju, velja spomniti na Bartolomea
Budria, ki je svojo obrt začel v Benetkah. Izumil je bakrorezne glasbene note in
spodbudil tiskarja Ottaviana Petruccija iz Fossombrona k tiskanju glasbenih
predlog s premičnimi črkami. Med Istrani omenimo še Andreo Antica iz Motovuna (pribl. 1470/80–1539), enega prvih tiskarjev za glasbo na stari celini. Note je
vrezoval v les in tako postal tekmec največjega tiskarja za glasbo, že omenjenega
Petruccija, ki je med Anticovim bivanjem v Benetkah (1504–1508) natisnil nekaj
njegovih Frottol. Ob koncu leta 1509 je Andrea Antico v Rimu skupaj z miniaturistom Giovannijem Battisto Colombo in tiskarjem Marcellom Silberjem
pričel s svojo novo obrtjo. Objavil je Canzoni Nove con alcune scelte de varii libri
di canto (Nove pesmi z izborom iz različnih pevskih knjig) in si 27. januarja 1516
pridobil dovoljenje papeža Leona X., da deset let tiska in objavlja musico figurato
(figuralno glasbo) v folijskem formatu. 27. decembra 1516 mu papež odobri še
petnajstletni privilegij tiskanja tabulatur za orgle. Leta 1517, ko je Antico nehal
sodelovati s Colombo, je dal tiskati zahtevno delo Frottole in tabulate da sonare
organi libro primo, to je najstarejša znana italijanska tabulatura za orgle. Leta
1520 se Antico znova ustali v Benetkah, kjer v dogovoru s Petruccijem lahko
uporablja njegove tiskarske črke, s katerimi ustvari nekaj del. V Benetkah, ki so
dolgo bile evropsko središče založništva, je tiskarno imel tudi Koprčan Bartolomeo Pelusio. Prva koprska tiskarna se je po zaslugi Antonia Turrinija pojavila
šele v dvajsetih letih 17. stoletja.
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mestnih državah so bile akademije prepoznaven znak renesančnega obdobja. Sprva so se pojavljale zgolj kot združenja učenjakov, kasneje so se
spremenile v društva s posebnimi normami in pravili. Skupna značilnost teh
društev učenjakov je bilo preučevanje znanstvenih in književnih ved. Njihova
razširitev je bila posledica kulturnega prebujenja in obnovljenega intelektualnega ter družbenega življenja. Med akademijami naj omenimo: Chorus Academiae
Florentinae in Ficinovo Platonico v Firencah, Pomponiano v Rimu, Alfonsino
ali Panormito (kasneje je postala Pontaniana) v Neaplju in Aldino v Benetkah.
Akademija 15. stoletja je ustrezala značilnim humanističnim kanonom, ki se
v 16. stoletju umaknejo bolj literarnim interesom, predvsem zaradi tedanjega
živahnega dogajanja v italijanski književnosti. V 16. stoletju je tudi v Benetkah
prišlo do razcveta akademij: Accademia della Fama (Akademija slave, 1538), Accademia degli Accesi (Akademija gorečnih, 1562), Accademia Veneziana, Nuova
Accademia Veneziana (Beneška akademija, Nova beneška akademija, 1593),
Accademia Musicale (Glasbena akademija), Accademia della Cavallerizza (Konjeniška akademija), Accademia dei Pellegrini (Akademija romarjev), Accademia
degli Orfei (Akademija Orfejev).
V Kopru, glavnem istrskem mestu, ki je premoglo najpomembnejše kulturne
ustanove, so se akademije, tako kot drugod v Italiji, pojavile v zadnji četrtini
15. stoletja. Med letoma 1478 in 1567 je bilo dejavno društvo Compagnia della
Calza (Druščina nogavičarjev; sprva so tu prevladovale viteške vaje, vendar se je
kasneje spremenilo v literarno društvo). Pomembna je še Accademia dei Desiosi
(Akademija želečih), ki se je pojavila leta 1553 na pobudo skupine intelektualcev,
a je bila zaradi suma krivoverstva, ki jim ga je očital Girolamo Muzio, že leto
zatem razpuščena. Leta 1554 je omenjena akademija spremenila ime v Accademia Palladiana oz. dei Palladi (Akademija Paladijcev; to so zaprli leta 1637), h
kateri so med ostalimi pristopili: Santorio Santorio, ki je bil nekaj časa celo njen
vodja, Girolamo Vida, Ottonello de’ Belli, Guido de’ Belli, Giacomo Zarotti,
Annibale Grisonio, Mario Vida, Nicolò Manzuoli. Njeni člani so sledili tedanji
literarni modi in večinoma pisali pastoralne drame. Pietro Pola je predstavil delo
Ardor di Amore (Žar ljubezni) in komedijo I giusti inganni (Pravične prevare),
Girolamo Vida deli Filliria in Il Sileno (Silen), Ottonello de’ Belli pa deli Le selve
incoronate (Ovenčani gozdovi) ter Lo Scolare (Učenec).
Leta 1464 je bila ustanovljena Accademia dei Risorti (Akademija obujenih),
ki je s spremenljivo usodo obstajala vse do leta 1806. Njeni člani so bili: Giuseppe in Cristoforo Gravisi, Domenico Manzioli, Antonio Grisoni, Giacomo
de Belli, Gavardo Gavardo, Cristoforo Tarsia, Giuseppe Bonzio, Moretti in
Alvise Manzioli. Društvo je med člane sprejelo tudi zdravnika Girolama Vergerija, kasnejšega profesorja na univerzah v Pisi in Padovi ter Cesareja Zarottija,
zdravnika, pesnika in pisca epigramov. Leta 1739 je znotraj te akademije prišlo
do razcepa, ki sta ga sprožila Girolamo Gravisi in njegov bratranec Gian Rinaldo Carli ter zatem ustanovila Accademio degli Operosi (Akademija delavnih,
1739–1742). Slednja je hotela vnesti novosti in je svojo pozornost osredotočila
predvsem na študij antične zgodovine. A ni obstajala dolgo, saj so njeni mladi
člani kmalu zapustili mesto, da bi šli študirat na univerzo v Padovi, vključno z
obema pobudnikoma (Carli je bil leta 1740 sprejet v padovsko Accademio dei
Ricovrati, Akademijo okrevajočih). Koprska akademija je bila obnovljena leta
1763 kot nekakšen zasebni krožek mladih pesnikov, katerega pobudnik je bil
Dionisio Gravisi, ugasne pa z njegovo prezgodnjo smrtjo (1767).
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Po smrti Rinalda Carlija se njegov sin Gian Rinaldo vrne v rodno mesto, da bi
uredil zadeve, povezane z družinskim premoženjem. Na podlagi pridobljene slave
(na padovanski univerzi je poučeval navtične vede na katedri, ki je bila ustanovljena posebej zanj, leta 1746 ji je priključil še geografijo, medtem ko se je od leta
1570 uspešno loteval aktualnih monetarnih vprašanj) je bil leta 1757 izvoljen za
predsednika Akademije obujenih. Približno v tistem času je prišlo do nekakšne
združitve z Akademijo delavnih (prvo), kar je zelo koristilo preučevanju jezika,
znanosti, gospodarstva in poljedelstva. Val novosti ni bil naklonjeno sprejet s
strani določenih mestnih patricijev, ki so se odzvali polemično, predvsem z nizom
ostrih in obrekljivih sonetov. Poleg dveh bratrancev, ki sta predstavljala stebra
društva, so bili člani akademije še: Stefano Carli, Agostino Carli Rubbi, Nicolò
in Cristoforo de Belli, Bartolomeo Manzioli, Alessandro Gavardo, Gian Paolo
Polesini, Ignazio Lotti, oče Domenico Maria Pellegrini, Antonio Schiavuzzi,
don Antonio Declencich. V osemdesetih letih se je Akademija obujenih, ki je
sledila modi fiziokratizma,10 se pravi poskusu, da bi v dobrobit družbe izboljšali
kmetijstvo, usmerila k temam, kakor so gojenje oljk, širitev murv in sviloprejk.
Glede na dejstvo, da je bil Carli zaseden z drugimi opravili (spomnimo, da je leta
1765 postal predsednik višjega sveta za gospodarstvo milanske države in svetovalec nove delegacije za študij v tem vojvodstvu), je prešlo vodstvo akademije v
roke Girolama Gravisija, bistroumnega moža s številnimi interesi, med drugim
tudi prijatelja literata Apostola Zena, literarnega zgodovinarja, učitelja in bibliotekarja Gerolama Tiraboschija, filologa in zgodovinarja Pietra Mazzucchellija,
književnika Melchiorreja Cesarottija in številnih drugih, kakor je moč prebrati
v ohranjenih dopisovanjih.
V Piranu je bila dejavna Accademia agraria (Poljedelska akademija), ki je bila
ustanovljena leta 1770 in je prevzela mesto Accademie degli Intricati (Akademija
zapletenih); ta je nastala leta 1706 in izhaja iz Accademie dei Virtuosi (Akademija
vrlih, 17. stoletje). V Rovinju je kratkotrajno delovala Accademia degli Intraprendenti (Akademija podjetnih, 1763–1765).

10.
Gospodarska doktrina, nastala v Franciji v 18. stoletju, ki podpira prosto kroženje dobrin in trdi, da je zemlja
edini vir bogastva.
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Ena bolj znanih umetniških družin v Kopru je
v tem obdobju družina Tarsia.11 Med pomembnejšimi osebnostmi omenimo Giacoma Tarsio in
Damiana Tarsio di Giacoma, pogumna generala,
ki sta se odlikovala v bitkah Beneške republike
s Turki. Giandomenico Tarsia pa je bil koprski
literat, znan po prevodih Florovih Zgodb (1546)
in Le Declamazioni Sillane (Silski govori, 1549)
Juana Luisa Vivesa Valenciana. V 17. stoletju
so bili Marco, Ruggero, Cristoforo, Giacomo in
Tommaso Tarsia dragomani12 ter ambasadorji
Beneške republike v Konstantinoplu. Trije Koprčani, Andrea Divo, že omenjeni Gian Domenico Tarsia in Cristoforo Zarotti, so preučevali
klasično literaturo.
Ambrogio Febo (Piran, 1485 – Koper, 1554)
Študira v Benetkah pri velikem zgodovinarju
Platnica traktata De virtute acquirenda ac eius
tistega časa, Marcantoniu Sabellicu. Ziliotto
fructus di Ambrogia Feba, Benetke, 1505, Mestna
(1924) predpostavlja, da je bila „Febeo“ humaniknjižnica Attilia Hortisa, Trst
stična okrajšava priimka Apollinio, iz latinskega
Phoebeus. Febo je od leta 1514 učil v Kopru, vendar s številnimi prekinitvami,
ko sta poučevala Palladio Fosco in Bernardo Donato; kasneje, leta 1540, znova prevzame to delo in ga opravlja vse do svoje smrti (1554). Leta 1505 objavi
razpravo De virtute acquirenda ac eius fructus (O pridobitvi kreposti in njenih
sadovih). V delu govori o človeški naravi, nato nadaljuje z ugotovitvami o pomenu vrlin za ljudi, predvsem za mlade, ter z izčrpno kritiko razkošja in razvad
tistega časa (posebej veliko govori o homoseksualnosti, v Benetkah tačas precej
razširjeni praksi, za katero meni, da je v nasprotju z naravo).
Girolamo Muzio
„Muzio oziroma Nuzio13 Girolamo, imenovan Dvobojevalec, Bojevitež in Kladivo krivovercev (Malleus Hereticorum) svojega časa, literat, pesnik, kontroverzni
teolog, zgodovinar, moralist, dvorjan, je bil eden najbolj marljivih ljudi svojega
stoletja. Zanj je težko doumeti, kako je uspel napisati tako številna in raznolika
dela, glede na to, da je bilo njegovo življenje neprestano potovanje in muka.“
S temi besedami Pietro Stancovich prične nekajstranski Muziev življenjepis
v svoji knjigi, kjer obravnava najpomembnejše predstavnike istrske kulture.
(Stancovich, 1972, 50)
Muzio se je rodil v Padovi leta 1496, kjer je njegov oče Cristoforo, Koprčan, po11.
Njihova palača iz 17. stoletja stoji v današnji Ulici OF (nekdanja Calle degli orti grandi, Ulica velikih vrtov) v
Kopru. Palača Tarsia je danes sedež časopisa Primorske novice.
12.
Dragoman (iz sodobne grščine dragu
ˉ mánus, izvira iz arab. targiuma
ˉ n, „tolmač“), je sprva pomenil uradnika
v nekdanjih križarskih državah, ustanovljenih v Palestini: predvsem je bil to funkcionar, zadolžen za odnose
med frankovskim gospodom in muslimani ter ostalim avtohtonim prebivalstvom pod njegovo pristojnostjo. Za
tako funkcijo je bilo torej ključnega pomena poglobljeno poznavanje krajevnih navad in jezika: ni namreč slučaj,
da je bil dragoman pogosto sin domačinke, kar priča o številnih mešanih porokah v Sveti deželi, ta navada se
je razširila predvsem med križarji neplemiškega porekla. Kasneje se izraz uporablja v splošnejšem pomenu in
označuje tolmača, poznavalca arabščine in jezikov Bližnjega vzhoda.
13.
Družinski priimek je bil Nuzio, a ga je Girolamo zavoljo čarov latinščine oplemenitil in preoblikoval v Muzio; tako
se je lahko ponašal z dejstvom, da izhaja iz antične družine Muzi, ki je z drugimi rimskimi družinami obnovila
mesto Justinopolis, današnji Koper. (Morpurgo, 1893, 2)
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učeval leposlovje, a se je vselej štel za Koprčana.
Očetov rojstni kraj mu je bil tako pri srcu, da ga je
posvojil kot lastno domovino in k vsakem delu, ki ga
je objavil, je poleg imena dodal še vzdevek „Justinopolitano“.14 Kakor navaja Aldo Cherini: „Od prvega
soneta do nagrobnega napisa (ki ga narekuje sam)
se razglaša za Koprčana, preberemo lahko namreč:
Hyeronimi Multi Justinopolitani quae fuit mortalis
hic inmortalitatis expectat diem. (Girolamu Muziu
Justinopolitanskemu, smrtniku, ki tu čaka na dan
nesmrtnosti.)“ (Cherini, 1998, 43)
Muzio je mladostna leta preživel v Kopru. Obiskoval je šolo svojega očeta, ki se je vrnil iz Padove
in ga je naučil osnov slovnice in retorike. Leta 1513
je odpotoval na Rab, kjer je prišel v stik s pesnikom
M. Antoniem Mezzabarbo. Tam je imel možnost
razpravljati o jeziku in odkriti dva učenjaka, ki sta
se ukvarjala s pravili italijanskega jezika, Pietra
Bemba in Giovannija Augurella. Prav v tem obdobju Portret Girolama Muzia, Pokrajinski muzej, Koper
je pričel s pisanjem poezije. Leta 1514 umre njegov
oče in se mora vrniti v Koper, da bi skrbel za družino. Leto kasneje se odloči oditi
v Benetke službovat h kardinalu Grimaniju.
Leta 1517 se je preselil v Trst, kjer je delal pri škofu Petru Bonomu,15 vodji sveta
cesarja Maksimilijana I. Bonomo je pred službovanjem pri cesarju Maksimilijanu I.
služil tudi Frideriku III., na koncu pa še Karlu V. Ta prelat, prijatelj najpomembnejših izobražencev na cesarskem dvoru, je bil zelo kultivirana in ugledna osebnost.
Po njegovi zaslugi je Muzio večkrat obiskal Dunaj, kjer se je na dvoru predstavil kot
pesnik in imel čast, da je za zbirko verzov furlanskega pesnika R. Sbruglia napisal
epigram v latinščini. Besedilo je bilo naslovljeno Faleucium carmen Hieron. Mutii
justinopolitani. Isagogicon ad libellum (Falajška pesem Girolama Muzia Justinopolitanskega. Uvod v knjigo). Tukaj se pojavi sprememba priimka iz Nuzio v Muzio.
To obdobje Muzievega življenja je dokumentirano v treh pismih (brez kronološke
navedbe), ki jih je naslovil na prijatelja in someščana Aurelija Vergerija (1491–1530),
brata škofa Pier Paola il Giovane. Od začetkov je Muzio gojil posebno strast do
pisemske zvrsti, ki jo je kasneje razvijal skozi vse življenje, celo do te mere, da je
postala, kakor navaja Luciana Borsetto, „poglavitna oblika njegovega pisanja“.
(Borsetto, 1985, LV)
Iz Trsta se je s škofom odpravil najprej v Avstrijo, od tam pa je pot nadaljeval
v Nemčijo. Ta faza ni nepomembna, saj nam je avtor zapustil opis potovanja: z
Dunaja je namreč Muzio Aureliju Vergeriju poslal prvo pismo, ki je sestavljeno
kot poročilo o popotniški izkušnji. Lik cesarja Maksimilijana I. naredi na Muzia
posebno velik vtis, tako da je večji del njegovega prvega pisma posvečen podrobnemu opisu vladarja.
Med osebnostmi, s katerimi je Muzio prišel v stik, vsekakor velja omeniti Francesca Fortunia, avtorja dela Regole grammaticali della volgar lingua (Slovnična
pravila ljudskega jezika, 1516), ki velja za prvo tiskano italijansko slovnico. Slednji
je vrsto let živel v Trstu, tam je med drugim opravljal številne javne funkcije, tako
da se je najverjetneje spoznal in družil z Bonomom, kar je bržkone vplivalo na
povezavo z Muziem. To srečanje je vplivalo na Muzia, saj je bilo odslej vprašanje
jezika ena njegovih priljubljenih tem.
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14.
„Justinopolitano“, t. j. koprski, iz Kopra. Koper, ki se v rimskem obdobju imenuje Capris, je v bizantinskem obdobju preimenovan v Iustinopolis, po cesarju Justinu I., ki je vladal med letoma 518 in 527. (Semi, 1975, 37-39).
15.
Tržačan Peter Bonomo (1458–1546) je bil leta 1502 imenovan za škofa svojega rojstnega kraja.
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Leta 1519 se je Muzio vrnil v Koper, kjer se je spoprijateljil z Antoniem Amuliem, strokovnjakom za književnost in kasneje tudi kardinalom. Še istega leta se
odpravi v Benetke v šolo Raffaeleja Regia. Po učiteljevi smrti ga nadomesti Giovan
Battista Egnazio, ki Muzia povabi na svoj dom, kjer je lahko študiral in uporabljal
knjižnico. Tam je spoznal in se zaljubil v neko žensko, poimenovano Altadonna,
ter zanjo napisal zbirko pesmi, o kateri danes ni več sledi. Po dekletovi smrti se
zaradi velike bolečine vrne v Koper, kjer spozna plemiča iz družine Tizzoni, gospoda Desane, in ta ga povabi k sebi. Za Muzia so to težka leta. Viri iz tega obdobja
pričajo o njegovem begu s konjem, med katerim naleti na skupino vojakov, ki ga
oropa in ugrabi. Na koncu mu uspe pobegniti in po mučnem tavanju se vrne v
civilizirano življenje. (Cherini, 1998, 43)
Leta 1528 je stopil v službo grofa Rangoneja,16 ki ga popelje na francoski dvor. To
je „zelo koristna izkušnja za Muzievo kulturo“, vendar ga je tudi tukaj doletelo, da
so ga oropali in ugrabili. (Cherini, 1998, 43) Leta 1530 potuje z grofom v Pariz. Na
dvoru kmalu postane prepoznaven, udeleži se poroke Eleonore Avstrijske (sestre
Karla V.) in Franca I., v čast katerega napiše sonet in eklogo. V Parizu spozna
Luigija Alamannija, s katerim lahko razpravlja o svoji priljubljeni tematiki, rabi
italijanskega jezika. Leta 1531 se vrne v Italijo in služi v Concordii pri Galeottu Picu.
Leta 1535 zapusti službo pri Picu in odide v Ferraro. Tam ga zavetnik literatov,
vojvoda Ercole III., povabi na svoj dvor, kjer se lahko z vso strastjo in v miru posveti svojim študijem. Sreča se tudi s Tullio Aragonsko,17 ki je veljala za „najlepšo
in najbolj učeno žensko svojega časa“. Zanjo napiše sonete, kancone in številne
ekloge, v katerih poveličuje njene vrline in lepoto. Poleg tega se je v Ferrari srečal
z dvema firenškima književnikoma, Bartolomejem Cavalcantijem in Gabrielejem
Cesanom, ter se seznanil z njunim pogledom na jezik: oba sta hvalila Machiavellijev slog, kritizirala pa Boccaccievega. Muzio, ki je zaslovel s svojim poznavanjem
viteške umetnosti, je trdil nasprotno. Službo mu nato ponudi Alfonso d‘Avalos,
markiz del Vasto in cesarjev namestnik v Milanu. Muzio je moral sprejeti vabljivo
ponudbo človeka, ki je v rokah držal vajeti italijanske politike. Spoznal je še Pietra Aretina, Renata Trivulzia in druge osebnosti takega kova. To priča o pomenu
položaja, ki ga je dosegel s svojo preudarnostjo, bistrostjo, iskrenostjo in zvestobo
pri opravljanju nalog in v odnosih. (Cherini, 1998, 43)
Leta 1544 so Muzia poslali v Nico, k savojskemu vojvodi Karlu III. in njegovemu
sinu, piemontskemu knezu, da bi prišlo do podaljšanja premirja, podpisanega v
Nici.18 Tega leta je napisal krajšo razpravo La Polvere (Prah), ki jo je posvetil Mariji
Aragonski, ženi markiza del Vasta. Leta 1545 Muzio z markizom potuje v Worms.
Na tem potovanju pride v stik z luteransko doktrino in navadami. Ob vrnitvi v Milano nato napiše esej Discorso se convenga radunar concilio (Razprava o potrebi,
da se skliče koncil ), v katerem nasprotuje tej usmeritvi.
Leta 1546 markiz d‘Avalos umre, Muzio pa preide v službo don Ferranteja Gonzage, ki nasledi markiza na položaju guvernerja Milana. Leto 1548 je vihravo, polno
potovanj in dogodkov, ki jih sprožijo verski spori. Muzio obtoži krivoverstva svojega
someščana Pier Paola Vergerija il Giovane, koprskega škofa; izstopa kot zagovornik
rimske Cerkve, kar je razvidno iz pisem, ki jih je pisal in širil, zoper Vergerija, svojega
prijatelja iz otroštva. Pisma, „stroga po slogu, včasih obrekljiva in krivična“, razode16.
Grof Rangone je bil mecen še mnogih drugih literatov, med njimi so bili tudi Bandello, Aretino, Giulio Camillo
Delminio.
17.
Tullia Aragonska (1510–1556) je bila italijanska pesnica, ena najznamenitejših dvorjank v času renesanse, priljubljena med pesniki in književniki. Med njenimi deli naj omenimo Le rime in Il dialogo della infinità d’amare (Dialog
o neskončni ljubezni), razprava o platonski ljubezni, ki je bila leta 1547 objavljena pod njenim imenom, čeprav
še danes ni povsem jasno, če in v kolikšni meri sta pri pisanju sodelovala Girolamo Muzio in Benedetto Varchi.
18.
Podpis premirja v Nici leta 1538 (med Francem I. Francoskim in Karlom V.) je vsaj začasno zaključil italijansko
vojno (1536–38). (Op. prev.)
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vajo „več grenkobe kakor jeze“. Vergerijanska pisma so bila natisnjena leta 1550. Istega leta Muzio objavi še Il Duello, Operette morali in Egloghe. (Cherini, 1998, 171)
Leta 1551 hudo zboli in se odloči posvetiti cerkvenim študijem; leta 1552 opusti
službovanje pri don Ferranteju in se preseli na dvor vojvode v Urbinu. Leta 1553
na poti v Pesaro uspe prebrati Erazmove spise in svoje vtise zbere v knjigi I tre
testimoni fedeli (Tri zveste priče). V znak hvaležnosti do velikodušnega mecena,
vojvode Guidobalda, napiše delo o Federicu da Montefeltro, vojvodi v Urbinu, kjer
opisuje njegove podvige. V tem obdobju se Muzio še naprej ubada tudi z religijo.
Leta 1560 se papež Pij IV. odloči ponovno sklicati tridentinski koncil. Muzio je
nad dejstvom tako navdušen, da papežu pošlje govor, v katerem poudarja nujnost
reform na rimskem dvoru in pripravi načrt za združitev italijanskih državic. Papež
ga tako povabi v Rim, kamor se Muzio preseli z vso družino. Iz teh let so dela:
Bulligero riprovato (Zavrnjeni bojevitež, 1562), razprava De Romana Ecclesia (O
rimski Cerkvi, 1563), L’Eretico infuriato (Pobesneli heretik, 1562), Cattolica disciplina de’ Principi (Nauk o katoliških načelih, 1562) in Antidoto cristiano (Krščanski protistrup, 1562), ki govori o lažeh, prisotnih v pridigah Bernardina Ochina.
Proti slednjemu je že 1551 napisal Mentite ochiniane (Razkrinkanje Ochina).
Tridentinski koncil se zaključi leta 1563 in Muzio se vrne v Pesaro. V tem obdobju
je napisal zbirko sonetov, posvečenih življenju Marije in dvanajstih blaženih Devic,
z naslovom Beata Vergine incoronata (Blažena ovenčana Marija), ki je izšla 1567.
Med njegovimi deli pa ni mogel manjkati poklon Kopru, ki ga je imel za svojo domovino. V junaški pesnitvi v prostem verzu Egida si izmisli in opisuje izvore tega mesta.
Leta 1566 umre papež Pij IV., njegov naslednik, Pij V., pa želi imeti Muzia na
rimskem dvoru. Tam se je ponovno posvetil cerkvenim študijem. Leta 1570 se je
znašel v Benetkah, kjer je dal natisniti dve knjigi: Istoria Sacra (Sveta zgodovina) in Coro pontificale (Papeški zbor). Leto zatem je objavil še Lettere cattoliche
(Katoliška pisma), Rime per la Vittoria de’ Cruzolari, Avvertimenti morali (Nravna
svarila) ter Gentiluomo (Plemenitnik). Leta 1572 je znova odpotoval v Rim. Papež
Pij V. umre, novi papež pa je Muzia prikrajšal za plačilo; zanj je dobrohotno skrbel
kardinal Alessandrino, ki ga je gostil v svoji palači. Muzio si je skušal pridobiti
službo na dvoru Emanueleja Filiberta, savojskega vojvode, a zaman.
Leta 1575 je hudo zbolel, iz Rima se je preselil na grad Paneretta v bližini Firenc, kamor ga je povabil prijatelj in občudovalec njegovih del, Lodovico Capponi.
Tu je Muzio dokončal delo, ki danes velja – če izvzamemo področja verskega,
pesniškega in viteškega ustvarjanja – za njegovo najbolj relevantno stvaritev.
Battaglie in difesa dell’italica lingua (Bitke v bran italijanščini), delo, ki je bilo
verjetno zasnovano že leta 1530, je natisnjeno šele 1582 in pospremljeno še s
pismi, naslovljenimi na najpomembnejše avtorje, ki so se ukvarjali s problematiko
jezika. (Cherini, 1998, 171)
Muzievo zdravstveno stanje se je poslabšalo, predvsem zaradi potovanja do
Panerette, pa tudi zaradi pisma, v katerem mu kardinal Ferdinando de’ Medici
očita, da s svojim mnenjem o viteških vprašanjih med dvorjane vnaša zmešnjavo. Leta 1576 Girolamo Muzio umre.19 Pokopan je v cerkvi v Ruffinianu blizu
Panerette. Njegov nagrobni napis se glasi: Girolamu Muziu Justinopolitanskemu, smrtniku, ki tu čaka na dan nesmrtnosti. (Cherini, 1998, 43)
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19.
Po dolgem in razburkanem življenju, ki ga je preživel v službi številnih uglednih mož, po tem, ko je napisal
vrsto del, četudi je bil ves čas na poti, kjer je moral opravljati različne funkcije, ki so mu bile dodeljene, je ostal
ob koncu življenja bolan, brez denarja, zapuščen od vseh, gost nekega prijatelja. Njegova zagrenjenost je jasno
razvidna iz pisma, ki ga je napisal malo pred smrtjo: „Kajkrat premišljam o svojem preteklem življenju, o vladarskih dvorih, kjer sem bil živel, in da me je markiz del Vasto poslal k vojvodi Ercolu Ferrarskemu, in da me
je vojvoda Urbinski otel don Ferrandu, in da sta me papeža Pij IV. in nato Pij V. otela vojvodi Urbinskemu. Vse
to me prepričuje, da nisem bil ravno od muh; a ko potlej vidim, da so me pustili brez prebite pare, si premislim.
In če še upoštevam, da je petnajst mojih naklonjeno sprejetih knjižnih del moč prebrati, in da ne vem, če je o
viteških, pa o moralnih in katoliških vprašanjih kdo drug več (da ne rečem bolje) napisal, si zopet domišljati
začnem, da nekaj vendarle sem vreden. In čeravno sedaj nisem več kos naporom, bi me kot vojaka veterana
morali vsaj vzdrževati, kakor kdaj počno s psi in konji, ki se pasejo in jih nato pokopljejo.”
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Muzio in protireformacija

Girolamo Muzio se je s protestantizmom prvič srečal leta 1545, ko je z markizom del Vastom potoval na dvor Karla V., ki se je tedaj nahajal v nemškem
Wormsu. Poizvedel je o nauku in navadah reformatorjev ter prišel do zaključka,
da so protestantski nauki krivoverski in da je njegova dolžnost preprečiti širitev
reformacije v Italiji. (Cherini, 1998, 43)
V nizu pisem iz manj znanega obdobja Muzievega življenja (iz let med 1553 in
1558), ki so se ohranila med papirji kardinala Gian Pietra Carafe, inkvizitorja in
kasneje papeža Pavla IV., je razvidno, da je Muzio deloval kot vohun inkvizicije,
agent in provokator, kot tak pa naj bi včasih celo prevzel vzvišeno držo in bil
nagnjen, bolj iz ambicioznosti kakor iz hudobije, k pretiravanju glede grehov
in krivde, na katere je naletel. (Cherini, ibid.)
Zanimiva so zlasti nekatera pisma, naslovljena na Muzieve someščane iz
Kopra, ki bi lahko bila uvrščena kot dodatek k Vergerijanskim pismom. Iz
njih izvemo, da so se leta 1533 nekateri koprski izobraženci zbrali z namenom ustanovitve akademije, podobne številnim tedanjim akademijam v Italiji:
poimenovali so se accademici desiosi (želeči akademiki) in se odločili, da v
izogib sporom in razpravam pri tem ne gre omenjati vere. Seveda je Muzio
tako odločitev interpretiral na najhujši možni način in iz Benetk takoj napisal
prvo pismo, namenjeno članom akademije, ki pa je poseg štela za odvečen in
pretiran. (Paschini, 1927, 349–350)
Sam Muzio je bil glede morale in spornih teoloških vprašanj pogosto protisloven. V svojih spisih je večkrat kritiziral in sovražil stvari, ki jih je tudi sam
prakticiral. Na primer, v razpravi Trattato della comunione de’ laici e delle mogli
de’ chierici (Traktat o obhajilu laikov in žena klerikov, objavljen v Vergerijanskih
pismih) hvali in podpira vzdržnost, kljub temu, da je tudi sam živel v konkubinatu in bil ljubimec Tullie Aragonske. (Stancovich, 1971) Leta 1533 je objavil
delo Tre testimoni fedeli (Tri zveste priče), posvečeno vojvodinji Vittorii Farnese,
v katerem je prikazal cerkvene nauke v Evropi, Afriki in Aziji v drugem, tretjem
in četrtem stoletju našega štetja ter pojasnil Erazmove prevare. (Giaxich, 1847,
52) Z več deli je podprl tudi avtoriteto koncila.
Po smrti Pija IV. se Muzio opre na drugega močnega zavetnika, papeža Pija
V., ki mu odobri visoko finančno podporo (Giaxich, ibid. 58–59). Leta 1570 je
napisal Istoria Sacra, kjer se bori proti napakam in prevaram, s katerimi so
krivoverci skušali zatemniti resnico iz evangelijev. Napisal je še Difesa della
messa, de’ santi, del papato, contro le bestemmie di Pietro Viretro (Obramba
maše, svetnikov in papeštva proti bogokletju Pietra Viretra, 1565), Beata Vergine incoronata (1567), Coro pontificale (1570), Lettere cattoliche (1571), Selva
odorifera (Dehteči gozd, 1572). (Giaxich, ibid.)

Dvoboj

Muziev traktat Dvoboj je bil prvič natisnjen v Benetkah leta 1550, skupaj
z Risposte cavalleresche (Viteški odgovori), in je takoj požel velik založniški
uspeh, ne zgolj v Italiji, temveč v vsej Evropi. S tem delom je Muzio postal najznamenitejši avtor, ki je v tem stoletju razpravljal o viteštvu.20 Njegovo besedilo
je veljalo za inovativno, saj ga je v ljudskem jeziku napisal literat, bolje rečeno,
dvorjan, in ne človek, ki ima opraviti z zakoni ali orožjem, in je med bralstvom
povzročilo ohladitev zanimanja za predhodne traktate. (Erspamer, 1982, 82)
Sledeč pomenu besed, s katerimi ga je v tistem času opredelil drugi pisec
20.
Druge izdaje Dvoboja v 16. stoletju: Benetke, Giolito, 1551, 1553, 1554, 1558, 1560, 1563, 1564; Benetke, Farri,
1566 in 1576; Benetke, S. Polo, 1571; Benetke, Compagnia degli Uniti, 1585. Vse izdaje, razen tiste iz 1550, so
objavljene skupaj z Risposte Cavalleresche. Delo je bilo trikrat prevedeno v francoščino (Le combat, Lyon; 1561,
1582, 1604), enkrat v španščino (El duello, 1552) po izdaji Giolita, vendar brez dodatka Risposte cavalleresche.
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traktatov, Giovan Battista Pigna, je bil Muzio tako „duelist“21 „kakor „duelant“:

„Duelant“ je Muzio postal, čeprav „zgolj s peresom“, v trenutku, ko je v imenu
markiza del Vasta, cesarjevega namestnika v Milanu, sprejel vlogo „duelista“.
(Borsetto, 2000, 141) Kmalu se veliko ljudi začne zanimati za njegovo svetovanje,
da bi rešili najrazličnejše razprtije glede „vprašanj časti“, ki jih Muzio omenja
tudi v delu Vergeriane. Poleg tega so bili številni nasveti objavljeni tudi v Risposte cavalleresche. Delo Dvoboj je postalo „končna rešitev za vse spore, ki so
nastali zaradi časti‘“.
Muzio je zgolj podajal svoja mnenja in sodbe o temah, ki so mu jih predložili.22
Da bi napisal traktat, je torej moral le spraviti na papir specialistično znanje,
ki si ga je pridobil z življenjem na dvoru in ga poglobil z osebnimi raziskavami.
Tako v posvetilu Emanueleju Filibertu Muzio pravi:
„Kajti tej snovi navadno posvečata se dve vrsti oseb, namreč vitezi in učenjaki;
prvi le po tistih rečeh, ki jih z izkustvom spoznajo, svoje ravnanje vladajo; drugi
pa zgolj o tistem, kar v svojih papirjih najdejo, svoje mnenje povedo. Jaz sem si
prizadeval, da iz védenja slednjih in iz izkušnje prvih novo zmes ustvarim; a kot
zabelo dodal sem ji še lastna odkritja in ugotovitve iz drugih svojih raziskav. Nadejam se, da bo kot takšna nemara mogla tekniti vsakomur, ki še ni na preslab
okus prišel.” (Muzio, 1585, 3)

Književnost 16. stoletja v Istri

„Duelist naj bi bil tisti, ki o dvoboju piše: izhaja iz omenjene teme in je po
njej imenovan, iz dvoboja bo naredil znanost. Duelant je […] vsakdo, ki stopi v
dvoboj: po tej besedi, kakor da je njegov poklic, bo dobil ime.“ (Pigna, 1554, 94)

3. DEL 16. STOLETJE

Avtor se je s peresom dvobojeval proti tistim, ki niso upoštevali viteških predpisov, ki niso spoštovali krščanske vere, in sicer v imenu italijanskega jezika in
papeškega dvora. (Borsetto, 2000, 141) S tem delom je vitezom želel ponuditi
učinkovito orodje, da bi lahko častno razreševali viteške zadeve. Traktat je prikazoval dvoboj kot ceremonial norm, običajev, s katerimi bi lahko disciplinirali
njegovo uporabo. Namen je bil plemenit: glede na dejstvo, da bi bilo dvoboj nemogoče ukiniti, je skušal omejiti njegovo uporabo, predvsem pa preprečiti zlorabo.
(Giaxich, 1847, 47; Erspamer, 1982, 112)
Po avtorjevih besedah do dvoboja ne bi smelo priti zaradi nasilja ali iz maščevanja, temveč je to „preizkus resnice“ ali legitimna obramba, če človek „utrpi
krivico“ (Borsetto, 2000). Muziev namen je dvojen: „opisati samovoljo, ki je tačas
vladala sprevrženi praksi zasebnega spopadanja med novimi vitezi, v precepu
med krivico in demantijem‘, med sramoto in častjo, med žalitvijo in maščevanjem,
nagnjenimi predvsem k doseganju splošnega priznanja, ki mu podrejajo prave
viteške običaje. V posvetilu Emanueleju Filibertu preberemo:
„[...] da vitezi, ki bolj jih ljudsko mnenje vodi, kot pa da bi razumni presoji
svetovati si pustili, vzamejo v roke orožje takrat, ko nemara ne bi bilo nič manj
hvalevredno, da ga odlože. Ko sem to videl, in še vso razpuščenost in pomanjkanje
reda, ki okoli teh spopadov vlada, sem hotel, kolikor je v moji moči, podati roko
tistim, ki po stezi viteške časti stopati želijo, da bi videl, če na ta ali oni način
lahko nazaj na pravo pot jih povedem.“ (Muzio, 1585, 3)
21.
„Duelist“ in „duelant“ sta neposredna prevoda italijanskih oblik duellista in duellante, ki ju v besedilu uporabi
Pigna. Obe obliki označuje slovenski izraz dvobojevalec (ali duelant). (Op. prev.)
22.
Muzio je „osvetlil spor, predstavil predmet svetovanja, zatem artikulirano prešel k odgovoru in ga povzel v zaključku, ki mu je sledil še epilog pisma; ta je bil bolj ali manj podoben obrazcu, s katerem je bila dokončna presoja o
vsakem mnenju prepuščena strokovnjakom, kar ga je takoj opredelilo kot predmet diskusije.” (Borsetto, 2000, 144)
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Muzio si je tudi prizadeval predlagati specifična poimenovanja in vpeljeval
izraze, kakor sta „tožnik“ in „obtoženec“, ter s ponosom trdil, da je prvi govoril o
„demantijih“. Pisci so navadno uporabljali bolj splošno besedišče, prav nič izvirno,
namenjeno heterogenemu bralstvu, del katerega so bili torej tudi manj izobraženi
posamezniki. (Erspamer, 1982, 130, 136; Borsetto, 2000, 147)
Muzio je obravnaval krivice, demantije, tožnika in obtoženca, razglase, prostor
za dvoboj ter pojasnjeval pomen vseh teh pojmov in pravilno izvedbo dvoboja.
Naznanil je, da gospodje iz maščevanja ne smejo nuditi prostora za dvoboj, pojasnil je, kako pride do dvoboja iz „hudodelstva“, in teoretiziral o tem, kakšna naj
bi bila „častna zamera“ in „katerim plemiškim stanom“ se je dovoljeno bojevati.
Določil je, kdo je „tožnik“ in kdo „obtoženec“, kako se kaže „žalitev“ in kako „odgovornost“, s kakšnimi nazivi naj bodo sestavljeni „demantiji“, v kakšnih oblikah
se lahko podelijo „dovoljenja za prostor za dvoboj“, kakšno orožje uporabljati v
„ogradah“. (Borsetto, ibid.) Muzio je s tem reformiral novodobni dvoboj: „zabeležil
in poudaril“ je zlorabe, zaradi katerih se je ta spreminjal v hudodelstvo, in ga
podredil novim pravilom. (Borsetto, ibid., 148)
Kakor je moč razumeti iz pisem, ki jih je Muzio pisal prijateljem in sovražnikom, pa se zdi, da je delo začel pisati predvsem zato, ker so ga k temu spodbujali
njegovi gospodje in gospodarji, oziroma mu je bilo to naloženo. Tako je razbrati
iz posvetila:
„[…] za to, da naložil sem si ta častni napor, mi je bilo, velecenjeni Vladar,
v nemajhno spodbudo videti, kako močno si Vaš preljubeznivi prijatelj želi, da
nekaj o tej temi napišem (tačas, ko me je moj gospod markiz poslal v Nico, da
služim gospodu vojvodi, Vašemu očetu, Vi pa ne enkrat ste mi veleli, da ker Vam
moram pošiljati svoje spise, naj ti govore o Dvoboju). Iz tega razloga sem poprijel
za delo in sedaj objavljam te svoje knjige, pri čemer sodim, da so reči, napisane
o dotični temi in v čast slovitemu Vladarju, na moč prikladne.” (Borsetto, ibid.,
str. 148–149)
V odgovor na polemike, ki jih je sprožilo njegovo delo, je načrtoval še posebno
knjigo Questioni di Duello (Problemi dvobojevanja), v kateri je nameraval odgovoriti tistim, ki so ga „skušali prebosti“, a je cenzura leta 156323 preprečila njen
izid. Tudi novo besedilo je torej delilo usodo ostalih traktatov, povezanih s to
tematiko, vendarle pa je Dvoboj izhajal vse do leta 1585. (Erspamer, 1982, 63)
Cenzorji pa so avtorju vseeno preprečili, da bi zaključil delo, s katerim je nameraval odgovoriti vsem, ki so ga napadali in mu očitali, „da je razpravljal o vsem, se
ukvarjal z nizkotnimi temami, ki niso vredne pisanja, da je ljudi spravljal v smrt,
da je kot ‘laik in dvorjan’ želel obravnavati snovi, ki pritičejo katoliški doktrini,
da je svoje védenje črpal iz znanja drugih in si tako pridobil nezasluženo slavo.“
(Borsetto, ibid., 151)
„Umeščeni na isto raven se podobi Muzia ‘duelanta’ in Muzia ‘duelista’, ki nam
ju kaže njegov opus iz zadnjega dela stoletja, povsem prekrijeta, obe sta emblem
enotnega in neprekinjenega avtorjevega napora, ki ga opravlja v znak spoštovanja
posvetnih in katoliških oblasti tedanjega časa: ima ‘dolžnost, da piše o časti’.“
(Borsetto, 2000, 155) Njegove slave „duelanta“ je bilo konec s smrtjo leta 1576,
slave pisca pa ne. V delu Zaročenca ga namreč omenja tudi Alessandro Manzoni, ki ga umesti na knjižno polico svojega literarnega junaka don Ferranteja.24
(Borsetto, ibid., 142)

23.
Tega leta tridentinski koncil dvoboje prepove in kaznuje. (Op. prev.)
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Pisma

Muzieva pisma kažejo na poznavanje širokega spektra vsebin, ki so bila predmet pogovora na dvorih tedanjega časa: ljubezen, astrologija in predvsem jezik.
Pri Muziu gre tudi za moralna in didaktična utemeljevanja, včasih pa zgolj za
digresije o krajih ali osebnostih. Vse to nas vrača k podobi učenjaka 16. stoletja, ki je sposoben razpravljati o kar najbolj raznolikih temah in se vanje tudi
poglabljati. Pisma pa so Muziu služila kot privilegirani medij v njegovih dvorjanskih in pisateljskih papirnatih dvobojih, za obtožbe ali odveze, odklonitve ali
zanikanja, za obrambo sebe ali drugih. (Borsetto, 1985, XIX; Borsetto, ibid., 152)
Vergerijanska in Katoliška pisma lahko opredelimo kot prave dispute z razdalje,
sestavljene z namenom razkrinkanja tistih, ki so nasprotovali vsemu, kar so
vsebovala. (Borsetto, 1985, LV)
Če bi želeli razdeliti Muzieva pisma, velja povedati, da je sprva obravnaval temi,
kot sta ljubezen in prijateljstvo, medtem ko kasneje razpravlja o bolj specifičnih
temah, kot so jezik, čast, viteštvo in še posebej orožje. Med tridentinskim koncilom
pa so pisma postala bolj preiskujoča in didaktična, govorila so o izobrazbi dobrega
katoliškega vladarja. A tako se je izgubljala prava funkcija te literarne zvrsti, ki
je zdaj sledila načinu argumentacije, značilnemu za traktat. Ta pisma so daljša,
tako da je bil avtor primoran normirati to čezmerno dolžino. (Borsetto, ibid.)
Forma pisma, ki je za Muzia skoraj univerzalno uporabna, postane, kot že
rečeno, „poglavitna oblika njegovega pisanja“; najdemo jo tudi v Viteških odgovorih, ki so objavljeni ločeno ali kasneje kakor Dvoboj, ter v nekaterih spisih,
objavljenih pod naslovom Kratka moralna dela in Moralni napotki. Nazadnje
velja omeniti še zbirko z naslovom Bitke v bran italijanščini.25 (Borsetto, ibid.)

3. DEL 16. STOLETJE

„Nobenega dvoma biti ne more, da se je pisanje pisem razširilo ravno iz razloga, ker ohranja pri življenju pogovor med ljudmi, ki ga oddaljenost prekinja in
bi tako brez pisem povsem zamrl. [...] pisma so tista, ki ohranjajo pogovor pri
življenju [...]” (Muzio, 1585)

Književnost 16. stoletja v Istri

V 16. stoletju pismo (še posebej pri Muziu) ni bilo zavezano nikakršni časovni
ali prostorski omejitvi, temveč je pripadalo nedoločenemu času književne komunikacije. Muzio se pogosto poslužuje tega sporočevalnega orodja. Njegov „prostor“
je bil subjektiven in je omogočal večkratno branje, celo do te mere, da je sam
spodbujal bralce k ponovnim branjem istih pisem, s čimer bi bil užitek branja
daljši, prilagojen bralčevi želji. (Borsetto, 1985, XIII) V posvetilu Vincenzu Fedeliju
iz Pisem sam avtor, da bi jih ločil od katoliških, ta pisma označi kot posvetna
v treh zvezkih (četrti je bil objavljen leta 1590, po Muzievi smrti) je zgovorno
zapisana osnovna zamisel, iz katere izhaja celotna zbirka (Borsetto, 1985, IX):

24.
Roman Zaročenca, 27. poglavje: „Toda če je bilo mogoče reči, da je bil don Ferrante v vseh omenjenih znanostih dobro poučen, pa je v eni zaslužil in tudi užival naslov profesorja: in to je bila viteška znanost. Ne le da je
o njej razpravljal z resnično izvedenostjo, temveč so ga tudi pogosto prosili, naj posreduje v zadevah časti, in
kar naprej je izrekal kakšne razsodbe. V svoji knjižnici, lahko pa rečemo, da tudi kar v glavi, je imel dela vseh
najslavnejših piscev na tem področju: Parisa iz Pozza, Fausta iz Longiana, Urreo, Muzia, Romeia, Albergata,
prvi in drugi Forno Torquata Tassa, iz katerega je imel vedno pripravljene in jih je znal po potrebi tudi na pamet navajati vse odlomke iz Osvobojenega pa tudi iz Osvojenega Jeruzalema, ki imajo kako veljavo v viteških
zadevah.” (Alessandro Manzoni: Zaročenca. Prevedel Jaša Zlobec. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987, str.
162–163. Zbirka Sto romanov.)
25.
V zvezi z jezikom je Muzio podpiral Dantejevo in Trissinovo tezo o italijanščini.
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elo se začne s posvetilom „Velecenjenemu gospodu Don Emanueleju, piemontskemu vladarju“, v katerem avtor pojasni razloge, ki so ga pripravili k
pisanju. Kot prvi vzrok navaja izpolnitev knezove želje, naj piše na dano tematiko,
kot drugi pa namen vzpostaviti red pri pravilih dvobojevanja. (Muzio, 1585, 3)
V okviru posvetila avtor ugotavlja, da se mu je pri opazovanju vedênja mož
zazdelo, kako „dve sta tisti stvari, ki naj bi urejali življenje“: to sta „strah pred
osramotitvijo“ in „želja po časti“. Avtor meni, da bolj kot je človek velikodušen
in plemenit, bolj je podvržen „tema občutkoma“. Vitezi so nazoren primer za to,
celo do tolikšne mere, da so pripravljeni „zapraviti in zavreči“ svojo „osebnost“
in „življenje“. Zato se vitezi pogosto znajdejo v sporih, nastalih iz ničevih razlogov, ki pa jim ne dopuščajo druge možnosti, kakor da se zatečejo k orožju, kljub
dejstvu, da bi se mu bilo precej bolj častno odreči.
Muzio, ki se je zavedal, da je bržkone nemogoče prepričati viteze, naj se dvobojevanju odpovejo, se je odločil obravnavati to tematiko prav zato, da bi pomagal
tistim, ki so se ukvarjali z viteško častjo. Pri pisanju „o tematiki časti“ je uporabil
izkušnje „vitezov“, kakor tudi vednost „učenjakov“, oboje pa je povezal z lastnim
znanjem in tako ustvaril „novo zmes“.
Traktat, razdeljen na tri knjige, govori o tem, kar bi vitezi morali vedeti o dvobojevanju, o tem, kakšno znanje morajo imeti gospodje, ki odstopajo prostor za
dvoboj, in kdo se lahko spopada. Vsaka knjiga je razdeljena na več poglavij. Avtor
se trudi pojasniti viteško terminologijo in jo ponazoriti s praktičnimi primeri.
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Neobjavljena pisma

Albino Zenatti je knjigo označil kot običajen esej z veliko neobjavljenimi pismi:
vseh skupaj je štiriindvajset, napisana so bila po šestdesetem letu starosti, ko se
je po težki bolezni Muzio globoko spreobrnil ter preobrazil v učenega in strogega
moralista in teologa. Ob branju njegovega življenjepisa postane jasno, da je bil
prijatelj škofov in patriarhov, v tesnih odnosih s kardinali in papeži ter z dvema
svetnikoma, Pijem V. in Carlom Borromeom. (Zenatti, 1896, 8–9)
Med najzanimivejša besedila v tem delu spadajo tista, ki jih je Muzio napisal v Rimu, ko je bil v službi cerkvene cenzure in zelo zaposlen z revidiranjem
in popravljanjem velikih pisateljev. Njegov namen je bil ohraniti kar največ in
najboljše od teh pisateljev in pesnikov. Ta naloga je bila največkrat dodeljena
menihom, s katerimi pa Muzio ni imel dobrega odnosa.
V Bitkah je priznal vso lepoto Boccaccievega sloga; njegovega dela se ni želel
lotiti. Je pa to storil pri Machiavellijevih Razpravah in Pomenkih o umetnosti
vojskovanja. Kljub temu, da ga je kot pisatelja manj cenil, se je Muzio vseeno
izkazal kot natančen in skrben pri „urejanju“ njegovega dela, saj se je zavedal
„neprimernosti“ in „nespodobnosti“ teh postopkov. (Croce, 1945, 205) Vojvodi
iz Urbina je pisal:

G9

3. DEL 16. STOLETJE

„Mojemu škofu so poslali neko slovnico ljudskega jezika, ki jo je bil spisal neki
gospod Francesco, Dalmatinec; rade volje sem jo vzel v roke, saj uči o mnogih
rečeh, o pravopisju in o lastnostih jezika, o sklanjanju imen in o spreganju glagolov. [...] In nadejati se moramo, da se jezik ne bo ustavil pri tem, da jih bodo
[taka dela, op. prev.] pisali tudi drugi avtorji.” (Muzio, 1896, 11)

Vsebina dela
Dvoboj

Koprska občina je povabila Albina Zenattija, naj ob četrtem kongresu Nacionalne zveze, ob štiristoti obletnici rojstva „junaškega književnika“, rojenega v Padovi,
objavi nekaj dotlej neizdanih pisem. Delo je zanimiv vir za poglobitev v življenje
in osebnost Girolama Muzia. Kakor zapiše Zenatti: „Med številnimi književniki,
ki so prikazovali Koper, se ni nihče zares bolj ukvarjal s preučevanjem našega
jezika kakor Muzio.“ (Zenatti, 1896, 5)
Iz Veneta so v zgodnjem 16. stoletju prihajale teorije, ki so pripomogle k dokončnemu zmagoslavju ljudskega jezika nad latinščino: Dantejev in Petrarcov
jezik je resnično postal knjižni jezik celotnega naroda. Glavne zasluge znotraj
gibanja v prid ljudskemu jeziku v 16. stoletju vsekakor pripadajo Benečanu
Pietru Bembu.
Na Rabu pa je Muzio razpravljal z Antoniem Mezzabarbo, solidnim beneškim
pesnikom in dobrim zbiralcem antičnih rim ter pravil italijanskega jezika. Malo
pred tistim je bila objavljena krajša slovnica Francesca Fortunia in Muzio je iz
Trsta, kjer je služboval pri škofu Bonomu, Aureliju Vergeriju o tem pisal z velikim zanimanjem:

„Pomislil sem, da če nekomu naložite takšno nalogo, jo ta lahko opravi podobno,
kot je neki mož počel z Boccaccievimi novelami; ta redovnik ga ni, kot se reče,
cenzuriral, marveč tonzuriral, kar pomeni, da ga je obril na golo kakor meniha;
odstranil je namreč šestindvajset novel in še mnogo odlomkov tu in tam prečrtal. Potlej pa ste naložili meni, da knjigo spravim v red in sestavim skupaj, kjer
so jo drugi spridili in razgradili! Saj to mi ne bo v nikakršen napor, razen če bi
me storili popraviti jo na tak način, da bi jo očistil vsega, kar je nespoštljivo do
Boga; in da bi še bolj vas zadovoljil, odstranil bi vse, kar v splošnem je izrečeno
proti menihom. A če hotel odstraniti bi vse, kar je bilo proti čemurkoli izrečeno,
le bore malo bi lahko še iz te knjige prebrali!“ (Muzio, 1896, 30–31)
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V pismih, naslovljenih na vojvodo, je zanimivo globoko zaupanje, s katerim
Muzio piše svojemu gospodarju. Kakorkoli, seznam vladarjev, ki so mu pomagali
in se navezali nanj, je zelo dolg, začenši z markizom del Vastom, pa vse do Francesca de’ Medici. Koprskim bralcem bodo gotovo ljuba in najzanimivejša pisma,
ki jih je Muzio pisal nečaku Mauriziu in v njih zagovarjal svojo pesnitev Egida,
napisano v slavo Kopru. Muzio je z obžalovanjem ugotavljal, da je to delo slabo
cenjeno med njegovimi someščani. Po Zenattijevem mnenju Egida izstopa med
pesnitvami iz tistega obdobja in je dokaz globoke naklonjenosti, ki jo je avtor
gojil do svoje domovine. (Zenatti, 1896)

Lirika, poetika, epska pesnitev in spisi o vedênju

Osrednja tema Muzieve lirike je ljubezen do lepe in prefinjene dvorjanke Tullie
Aragonske, kateri je posvetil sonete, pesmi in številne ekloge. Ekloge so razdeljene
v pet knjig: Amorose, Marchesane, Illustri, Lugubri, Varie (Ljubezenske, Markiške,
Sloveče, Žalostne, Razne). V Ljubezenskih „z najnežnejšimi izrazi“ slavi Tullio
Aragonsko, sprva pod imenom Tirrenia, ki ga poveličuje tudi v Rimah (še bolj
kakor Bernardo Tasso) kasneje pa pod imenom Talia. (Stancovich, 1972, 71) To
omenja tudi sam Muzio v enem od pisem nekemu prijatelju:
„Nekaj časa sem slavil gospo Tullio pod imenom Tirrhenia: nekega dne, ko sem
bil v njeni družbi, sva premišljala o tistih študijih, ki so ji bili in so ji še v tolikšen
užitek, ter zatem spregovorila o Muzah, o njihovih imenih in čednostih. [...] rekla
mi je: ‘Dolgo si me opeval kot Tirrhenio; sedaj pa želim, da ime zamenjaš in kličeš
me Talija; vendar stori to tako, da bo moč vedeti, kako Tirrhenia in Talija sta
ena in ista oseba,’ češ, naj si sedaj izmislim način. Odvrnil sem ji, da to moram
storiti.” (Muzio, 1896, 11)
Ekloge v drugi knjigi govore o markizu Alfonsu d’Avalosu, o vojnih mukah, o
ljubeznih markiza in njegove soproge. V tretji knjigi Muzio izkazuje čast svojim
zavetnikom. V četrti so pogrebne ekloge, ki so tudi najbolj ganljive: objokuje smrt
Luigija Gonzage, obžaluje izginotje raznih zavetnikov in prijateljev, toži nad smrtjo
Argie, sestre Tullie Aragonske, in nazadnje še svoje ljubice Chiare, ki jo je pod
imenom Clori slavil za njenega življenja. Tudi v delu Rime diverse (Različne pesmi),
ki ga Muzio primerja z Horacijevimi Odami, s pesmimi in soneti slavi svoji „zelo
ljubljeni ženski“, Chiaro, „ki je skromnega rodu“, ter slovito Tullio Aragonsko.
V delu Arte poetica (Pesniška umetnost), ki je razdeljeno na tri knjige in ga
Varchi zelo hvali, je Muzio želel posnemati Horacijevo Ars poetica. V prvi knjigi
napade tiste, ki trdijo, da je za pisanje poezije dovolj „naravni dar“ ter da to ni
umetnost, ki se je je mogoče priučiti; v drugi knjigi govori, kako dati veličino
„drobnim“ stvarem, in na prvo mesto, pred Homerja in Ovida, postavi Vergila; v
tretji knjigi pa govori o italijanskem jeziku, o različnih vrstah poezije, o slogu in
metaforah. (Stancovich, 1972, 73, 75)
Egida (1572) je junaška pesnitev v desetih knjigah, napisana v prostem verzu,
v kateri Muzio, tudi s pomočjo mitoloških elementov, pripoveduje o bajeslovnem
nastanku Kopra: s tem poveličuje mesto, ki ga je štel za domače.26
Muzio se je ukvarjal tudi z družbenimi normami. Italijanščina je že dolgo poznala
nadpomenski izraz, ki je opredeljeval celoten skupek pravil za primerno vedenje v
družbi (t. j. bonton) in se navezuje na naslov najbolj znanega dela Giovannija della
Case, Galateo, overo de costumi (Bonton oziroma O navadah). To delo z jasnimi
primeri postavlja zgled, „kaj je vredno narediti, da bi bili v pogovoru ter ravnanju
26.
Ta krajša pesnitev pripoveduje o sporu med Pozejdonom in Palado Ateno, o preobrazbi boginjinega ščita
(oz. „egide“), ki je padel v morje, v otoček, kjer je zatem zrasel Koper.
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Pismo vojvodu Della Rovere (odlomek)
Gre za pismo, ki ga je Muzio iz Rima poslal Guidobaldu II. Della Rovere, vojvodu urbinskemu (njegovemu
občudovalcu in prijatelju, pri katerem je Muzio služboval približno dve desetletji), v katerem oriše fabulo
pesnitve Egida. To je eno zadnjih Muzievih del, končal ga je 13. decembra 1572, tri mesece preden je dopolnil
sedeminsedemdeset let. Egida je junaška pesnitev, sestavljena iz desetih knjig v prostem verzu, ki pripoveduje
o nastanku Kopra. Pismo je zanimivo, ker prikaže celotno fabulo pesnitve, tudi tisti del, ki je žal izgubljen.
Monsinjor in patriarh, prevzvišeni koprski škof, mi je pisal, da Vi, najodličnejši gospod, in velecenjena gospa vojvodinja ljubeznive spomine name hranita,
kar mi je ponudilo priliko, da vzamem pero v roko in v tem pismu delim z Vami
razmislek o neki svoji novi pesnitvi, v kateri slavil sem rodne kraje: nedvomno
prečudovita tema. In vtem se preizkusiti sem hotel, kako dober pesnik bi bil,
če bi se v tej veščini večidel časa uril.
Jadransko morje (ki konča se pri Trstu) na svojem skrajnem robu, v smeri
proti vzhodu, tvori zajedo, veliko le nekaj milj, in na njenem severnem koncu
teče Formiona (ljudsko imenovana Rižana), reka, ki ločuje Istro od Japidije,
pokrajine, ki leži med našo deželo in Furlanijo. Ta reka je nekoč že bila meja
Italije; toda v opisu sveta, ki nastal je za časa Oktavijana (in ki omenja ga
Evangelij), je bila Italiji priključena tudi Istra: ta za mejo je imela reko Rašo,
ki se na obrobju Istre izliva v Kvarnerski zaliv. In zato Plinij pri opisu Italije
zameji jo z Varom, reko, ki jo ločuje od Provanse, in z Rašo. Na drugem mestu
pa omenja Formiono kot nekdanjo mejo Italije in sedaj Istre. To zastranitev sem
prav rade volje si privoščil, upoštevaje, kako nekateri menijo, da nismo Italijani,
marveč Sklavoni. A že Dante razumel je, kakšna je resnica, ko je bil zapisal:
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Pismo vojvodu Della Rovere (odlomek)

z ljudmi dostojni in prijetni in olikani“. (Botteri,1999, 11) Med deli, ki jih je Muzio napisal na to temo, je Plemenitnik, sestavljen iz treh dialogov, ki govorijo o
plemenitosti, o tem, kako se pridobi, obdrži in izgubi ter od kod izvira. Avtor loči
plemenitost moških, žensk, „običajnih“ in „gosposkih“ ljudi, pa tudi plemenitost
orožja in pisanja, sprašuje se po tem, katera je „največja“. V ta sklop del spadajo
še Vitez, Kratka moralna dela in Moralni napotki. (Stancovich, 1972, 81)

Kot v Arlu, kjer se Ródan v barje toči,
in v Pulju, kjer Kvarner v obalo buta,
zaklepa Laško in mejé mu moči [...]27
In med sodobnimi avtorji, ki opisovali so Italijo, ni enega samega, ki vanjo
Istre ne bi vključil.
Če sedaj nadaljujem, kot sem sprva se namenil, od izliva Formione navzgor
se nahaja grič, ki ga vode te reke zvečine obdajajo, deloma pa slana voda
móči, to je grič prelepe oblike, z vseh strani enakomerno se vzpenja in z lepo
ravnico na vrhu, ki v obsegu meri manj kot miljo; ta grič je rodoviten in vse,
kar človeškemu življu je potrebno, tam dobi se v res izdatnih količinah, žito,
vino, olje, pašniki, vsakršni sadeži in sol: in ta grič se imenuje Sermin. Kakšno
27.
Dante Alighieri, Božanska komedija, Pekel, IX. spev, v. 112–114, str. 58. Prevedel Andrej Capuder. Založništvo
tržaškega tiska, Trst, 1991.
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miljo proč se nahaja otok, na katerem leži naše mesto; in sredi mostu, ki vodi
do njega, stoji trdnjava.
Prečudovit kraj je to: in nadvse ljubke, plodovite in zgledno obdelane holme
najdemo v njegovem zaledju. Ta otok je bil v davnini posvečen Paladi in po
njenem ščitu poimenovan Egida: zares pa so mesto na otoku zgradili Kolhijci
kar pol tisočletja pred Rimom, in te Kolhijce je njihov kralj poslal, naj zasledujejo Argonavte. Ustavili so se v teh krajih in tri mesta zgradili: Pulo, Emonio,
ki danes Novigrad se ji reče, in moje rodno mesto, ki je po otoku Egida dobilo
ime. Kako se v antiki je imenovala Istra, tega ne vem; in tudi dvomim, da o
tem obstajajo pisni viri, saj gre za čas pred več kot dva tisoč osemstotimi leti.
A ker so Kolhijci pripluli gor po Histru, torej po Donavi, so v deželi dali jim
ime Histri, in oni so deželo poimenovali Istra. Mesto je ohranilo ime Egida,
in takó mu pravi tudi Plinij, zatem pa ga obnovil je cesar Justin, ki je vladal
petsto ali več let po prihodu Odrešenika, da služilo bi kot branik pred barbari,
in obogatili ter oplemenitili so ga vrli vojaki in konjeniki. In od kod menite, da
izhaja moja družina Muziev, če ne od kakega prednika iz rodu antičnih Muziev, ki odlikovali so se v orožju in književnosti, on pa po Justinovem ukazu
branil je mesto z drugimi plemenitimi Rimljani, katerih priimke še danes tam
zasledimo? Po tem cesarju je mesto dobilo ime Justinopolis. To je zgodba o
tem otoku, o tem mestu in o tej deželi. [...]
Nadalje pišem, da je po odhodu Argonavtov Palada obiskala novi tempelj
[na vrhu serminskega griča, op. prev.] in odela grič s svojimi oljčnimi drevesi.
Neptun je to videl, in ker Palado vse bolj so častili tudi tik ob obali (pri čemer
se je znova spomnil, kakšno ponižanje je doživel, ko je med njima izbruhnil
spor zastran poimenovanja Aten), je nekega dne prišel iz morja, ko se je boginja
sprehajala ob rečnem obrežju, in jo izzval na dvoboj, ki opisujem ga do konca;
in slednjič, ko je Neptun zasadil svoj trizob v Paladin ščit, so se ukrivljene osti
čvrsto zapičile vanj, in ko ga s silo je hotel dobiti nazaj, močno je vlekel in iz
boginjinih rok iztrgal ščit. In ko si ga je zmagoslavno prisvojil, se vrnil je v svoje
kraljestvo. Užaloščena Palada je prosila za pomoč očeta Jupitra, ki naredil je,
da ščit se je ločil od trizoba, padel v morje, tod se razprostrl, obležal in v tale
otok se spremenil, ki kar ime Egida je ohranil. Nadalje pišem, zakaj se ščitu
pravi Egida, namreč po kozi Amalteji, in kako je bila vanj vdelana Meduzina
lobanja; povem zgodbo o Meduzi in o Perzejevem podvigu; opisujem njegovo
dolgo popotovanje in spletam gosto mrežo legend, poleg antičnih si izmišljujem
nove, nemara nič manj lepe. Tu imamo grič, ki se mu pravi Antinijan: povem
legendo o izvoru tega imena. In še en lep grič imamo, ki se mu pravi Rožar,
to je bil pastir, ki nadlegoval je nimfe ob Formioni. V Formioni živijo čudovite
postrvi, največje, kar sem jih videl, kjerkoli me je pot vodila: in vem, kakšen
je njihov izvor. V Istri, na nekem visokem griču, leži kraj, Motovun po imenu,
in pripovedujem o tem, kako Palada enega od Neptunovih sinov v ta grič je
spremenila. O čereh Simplegadah, glede katerih glas je šel, da družno se borijo,
razpravljam, kakšen je njihov izvor: Palado sem pripravil, da je tri Tritone s
strelami prebodla in spremenila jih v čeri v puljskem pristanišču. Storil sem,
da so se v našem morju rodili polži, ki jim pravimo pegavke. Prednašam, kako
so nekega Pirančana raztrgali njegovi psi na kraju, ki zatem so ga Pasja vas
imenovali. Zapisal sem zgodbo o izvoru melon, in kako so jih, ker vse so bile
bele, na nebeški gostiji nekaj spremenili v rdeče; in takole napredujoč obogatil
sem to svojo pesnitev, da sem kar deset knjig v prostem verzu spisal, v redu
in po zakonih, ki veljajo za junaško pesnitev in ne za roman. Trud velja, da
ob njih prebiješ celih deset dostojnih in kratkočasnih večerov, kakršne sem
od časa do časa z največjo radostjo užival na dvoru Vaših Ekscelenc, ki jima
z vdanim srcem poljubljam roke in prosim Gospoda Boga, da jima vsakršno
uteho nakloni.
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Egida Girolama Muzia Justinopolitanskega. Ponatisnil, uredil in uvod napisal Giovanni Quarantotto, v
dodatku neobjavljene zabeležke o Egidi markiza Giuseppeja Gravisija. Navajamo po “Prospetto della Sezione
Commerciale dell’I.R. Accademia di Commercio e Nautica, per l’anno scolastico 1912-1913” (Brošura trgovske
sekcije Trgovske in navtične akademije za šolsko leto 1912–1913), Trst, 1913, str. 5–8.

V tem pismu, ki ga je poslal prijatelju Pier Paolu Vergeriju il Giovane, koprskemu škofu, Muzio prvič priča
o pripetljajih, ki so se dogajali Vergeriju, ko se je postopoma približeval protestantskim idejam.
Več mesecev je že minilo, kar sem nekaj slišal praviti, da Vas preganjajo,
in zatem, da tega ste se oteli po Božji milosti; in prepričan sem bil, da sedaj
svoje ovčice vodite, ali da ste v Trentu, kjer se blagru celotne črede Božjih ovčic
posvečate. Toda Vaše pismo mi je dalo vedeti, da stvari stojé precej drugače,
kot sem bil menil: zakaj dasi sem verjel, da ste v domovini ali na koncilu, kjer
uživate spokoj in spoštovanje, razbral sem vendar, da niste doma in da ravno
koncil Vas trpinči in preganja. To me lahko le hudo prizadene, bodisi da je
vzrok Vaših muk takšen ali drugačen: če torej izvirajo iz hudobije drugih ljudi,
obžalujem, da po nedolžnem trpite, a če ste sami krivi zanje, mi zategadelj je
žal, ker ste zapadli v tolikšno zmoto in na lastno pest odprli vrata zlu. Saj pak
ne vem, za kaj natanko v Vašem slučaju gre, zato govorim lahko le v dvomu.
Tesno prijateljstvo, ki naju veže že od mladih nog, in poslušnost, ki jo pritiče
izkazovati svojemu pastirju, me zavezujeta, da Vam moram želeti vse dobro in
se Vam globoko klanjati, v kolikor ste kristjan, kakor pravite; in če to niste,
lahko kvečjemu s sočutjem Vas obsojam in molim k Njemu, ki slehernega človeka na tem svetu razsvetljuje, naj vas za Svojo luč ne prikrajša, in si želim še,
da pred njenimi sijočimi žarki ne bi zatiskali oči. In dasiravno skupaj s svetim
Pavlom pravite, kako si želite, da vsak človek bi bil kakor Vi, nisem gotov, ali
to drugim ljudem dovolj jasno priča, da ste zares povezani s Kristusom; saj
čeprav je bila Pavlova želja hvalevredna, pa si vendar tudi heretiki in hudobci
želé, da vsakdo bi bil kakor oni. […]
V stvareh vere moramo ravnati se po veri, in ne zanašati se na človeško
učenost, ki je (kakor pravi sveti Pavel) trhla; mnogi od ónih, ki so se slednji
zaobljubili, izgubili so vero; in ker sodili so, da nekaj veljajo, dasi v resnici nič
niso, sami sebe zapeljali so v zmoto. Bog se odvrača od ónih, ki zaradi svojega
znanja postanejo prevzetni, in nakloni svojo milost človeku, ki s ponižnostjo
vere uklanja se tistim, skozi katere je spregovoril Sveti Duh.
Zastran zlorab pa, ki zares jih je najti v Cerkvi, in zastran navad prelatov,
o katerih slišim širiti se glas, da nujno jih je izboljšati in popraviti, se le ne
zdi mi na mestu, da vsakomur je dopustno oklicevati se za sodnika ali obsojati óne, ki mora jih častiti; ali pa predpisovati pravila tistim, ki mu jih pač
zapovedujejo. In čeravno se nam njihovo življenje v kakšni stvari zdi vredno
graje, si vendar moramo prizadevati, da bolj v besedah in manj v dejanjih bi
jih posnemali, se torej zadovoljili s tem, da tudi v zmotah ubogamo Kristusove
služabnike, kajti On je velel, da delajmo, kakor nam je pokazal. In zastran tega
vem, da nekajkrat pri govorjenju in pri pisanju sem vzel si več svobode, kot
mi pritiče: in priznam, da sem grešil. Glejte, takšna sta, skratka, moja vera
in moje mnenje. […]
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Muzio monsinjorju Vergeriju (odlomek)

Pismo vojvodu Della Rovere (odlomek)
Muzio monsinjorju Vergeriju (odlomek)

T 6 - Girolamo Muzio iz Vergerijanskih pisem
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Le vergeriane del Mutio Iustinopolitano. Discorso se si convenga ragunar concilio. Trattato della comunione
de’ laici; e delle mogli de’ Cherici (Vergerijanska pisma Muzia Justinopolitanskega. Razprava o potrebi, da se
skliče koncil. Traktat o obhajilu laikov in žena klerikov), Benetke, 1551, str. 6–7, 8.

Platnica dela Le Vergeriane (Vergerijanska pisma) Girolama Muzia,
Benetke, 1551, Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst

Muzio v delu Arte Poetica (Poetika) omenja prijatelja Aurelija Vergerija (Koper,
1491 – Rim, 1532), škofovega brata, in se „spominja njegove lepe, čudovite komedije
v desetih aktih, ki je bila v Kopru prikazana dva večera zapored in v neizmerno veselje občinstva. O tej komediji žal ni več sledu.“ (Ziliotto, 1924, 42) Aurelio Vergerio
je bil tajnik papeža Klemna VII. in je umrl zastrupljen pri komaj štiridesetih letih.
T 7 - Girolamo Muzio iz Poetike

Pričevanje o komediji Aurelija Vergerija
V navedenih verzih nas Muzio seznanja s komedijo Aurelija Vergerija, za katero meni, da je precej posebna.
Muzievi verzi so edini ohranjeni dokaz o tej komediji, čeprav je bila pri občinstvu zelo priljubljena.
Moj Vergerij že večkrat spretno,
z zgodbo eno v dveh večerih,
je gledalstvo prikoval na stole.
So v petih in vnovič petih aktih
se spletli pripetljaji; in ko pêti
se izteče in že vsem zastaja dih,
pade zastor, na odru se stemni.
Ljudje, ki v njih se vnel je žar,
prihodnji večer so vsi prihiteli,
hlepeč po ognju in svečavi;
množica se je nagnetla v dvorano
in težko čakala konca, ko tuja
roka znova je zaveso zagrnila.
Navajamo po Pierre Louis Ginguené, Storia della letteratura italiana (Zgodovina italijanske književnosti), XI.
zvezek, II. del, XXXV. poglavje, Milano, 1827, str. 215–216.
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Življenje
Pier Paolo Vergerio (znan v slovenskem jeziku kot Peter Pavel Vergerij) se je rodil v stari
plemiški družini.28 Šolati se je začel v rojstnem
mestu, nato pa je študij nadaljeval v Benetkah
in Padovi, kjer je leta 1524 diplomiral iz civilnega
in cerkvenega prava. Po zaključenem študiju
je v tem mestu poučeval javno pravo, nato pa
šel v Benetke, kjer je delal kot odvetnik. Poročil se je z Diano Contarini, ki pa je leto po
poroki umrla, tako da se je Vergerio, podobno
kot njegova brata Aurelio (papežev tajnik) in
Giambattista (puljski škof), odločil za cerkveno
kariero. Leta 1532 je začel delati pri papežu
Klemnu VII., ki mu kmalu zaupa pomembne
diplomatske naloge: potuje v Benetke, nato na
Doprsni kip Pier Paola Vergerija il Giovane,
delo koprskega kiparja Oresteja Dequela,
Dunaj in v Prago. Vergerijeva naloga, predvsem
1954, Koper
na Dunaju, je bila opazovati potek luteranske
reforme in o njej poročati v Rim. Leta 1535 ga papež Pavel III. potrdi kot apostolskega nuncija na Dunaju in mu nameni nalogo, naj obišče nemška mesta
in doseže dogovor o sedežu bodočega koncila,29 poleg tega pa naj skuša ponovno
spreobrniti protestantske vernike. Med opravljanjem te naloge Vergerio obišče
mnoga mesta in se v Wüttembergu sreča z Martinom Lutrom, ki nanj, kakor pojasni Ziliotto (1924), pa tudi Tomizza v romanu Zlo prihaja s severa,30 ne naredi
dobrega vtisa. Vergerijevo diplomatsko delo je bilo pri papežu zelo cenjeno, a
so ga njegovi nasprotniki kmalu obdolžili naklonjenosti protestantski doktrini.
Zato je bil leta 1536 razrešen diplomatskih dolžnosti in postavljen za škofa v
Modruš, majhen kraj v Liki. Zahvaljujoč posegu avstrijskega nadvojvode Ferdinanda I., postane Vergerio 6. decembra 1536 koprski škof. Toda koprsko škofijo
je bremenila finančna obveznost, in sicer znatna pokojnina v znesku petdeset
dukatov, ki bi jo morali izplačevati Koprčanu Antoniu Eliu, tajniku kardinala
Alessandra Farneseja (nečaka papeža Pavla III.); Elio je v kasnejših letih postal
eden glavnih Vergerijevih tožnikov. Zaradi tega je bil Vergerio tako zagrenjen,
da je celo nameraval opustiti škofovsko službo. Med letoma 1536 in 1541 je
veliko potoval in navezal stike s številnimi kardinali. Leta 1541 mu je v Franciji
kralj Franc I. naročil, naj vodi cerkveni kolokvij v Regensburgu, na katerem bi
morali oblikovati skupen dokument katolikov in protestantov. Ob tej priložnosti
je Vergerio spoznal najpomembnejše pripadnike protestantizma v tistem času.
Istega leta se je Vergerio vrnil v koprsko škofijo, kjer se je ubadal z zlorabami
in se posvečal izboljševanju discipline pri duhovščini, kar je povzročilo trenja z
njegovimi nadrejenimi; tačas pa je bilo škofovo reformistično delovanje vse izrazitejše, tako da je leta 1542 objavil govor De unitate et pace Ecclesiae (O cerkveni

Pričevanje o komediji Aurelija Vergerija

Pier Paolo Vergerio il Giovane
(Koper, 1498 – Tübingen, 1565)

28.
Njegov prednik je bil Pier Paolo Vergerio il Vecchio (1370–1444), znani koprski humanist in pedagog.
29.
Ekumenski koncil, ki ga je rimska cerkev sklicala med letoma 1542 in 1564 v odgovor na protestantsko reformo.
Koncil je bil večkrat prekinjen in preložen: traja v času papežev Pavla III. (sklical ga je z bulo z dne 22. maja 1542),
Julija III. (ga prekine leta 1552), Marcela II., Pavla IV., Pija IV. (koncil ponovno skliče leta 1562 in ga zaključi
4. decembra 1564). Koncil se loti organizacijske reforme katoliške cerkve, prekine renesančno sekularizacijo
in obsodi Lutrove, Zwinglijeve ter Kalvinove teze. V teologiji utrdi dogmatska načela (utemeljitev vere in dela,
veljavnost cerkvenega prava, verodostojnost zakramentov), ki so potrdila dokončno ločitev reformiranih cerkva.
30.
Leta 1984 mu pisatelj Fulvio Tomizza posveti daljšo romaneskno biografijo, objavljeno pod naslovom Il male
viene dal nord. Il romanzo del vescovo Vergerio (Zlo prihaja s severa. Roman o škofu Vergeriju).
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enotnosti in miru), v katerem je izrazil svojo zamisel o spravi med katoliki in
protestanti. Traktat pa je zgolj okrepil sume o Vergerijevem krivoverstvu.31
Leta 1546 so Vergeriju prepovedali, da bi se udeležil tridentinskega koncila;32
od takrat je bil pogosto obdolžen krivoverstva in zaslišan pred inkvizicijskim sodiščem, kjer se je sprva skušal zagovarjati, a je bil 1549 obtožen in izobčen, zaradi
česar je 1. maja istega leta zapustil Italijo in se zatekel v Švico, v kanton Graübunden. Zatem je Vergerio dolgo živel v izgnanstvu, in sicer v Franciji, Nemčiji, Švici
in na Poljskem. Od takrat se je postopoma približeval protestantskim idejam in
postal glasnik individualne vere, nasprotujoče Cerkvi, nazadnje pa tudi eden najbolj prepoznavnih predstavnikov cerkvenega oporečništva v Italiji. „Po letu 1549,
pa vse do smrti leta 1565, je bil izrazit protikatoliški polemik, ki ni prizanesel
niti rožnemu vencu, med ljudstvom tedaj najbolj razširjeni molitvi, blagoslovljeni
vodi, kultu Marije iz Loreta, Rožicam svetega Frančiška ter drugim rečem; ni
zmogel dojeti vrednot ljudske pobožnosti, čeprav včasih izkrivljenih in potrebnih
očiščenja. S pretirano vnemo, da bi odpravil zlorabe, proti katerim se je boril že
v času škofovanja v Kopru, je ostro nasprotoval življenju v samostanih in duhovniškemu celibatu. Njegove puščice
so letele tako na Pavla III., pri čemer ga
je gnala osebna zamera, kakor tudi na
novi Seznam prepovedanih del,33 zanj
mojstrovino dvoličnosti, in celo na sam
tridentinski koncil (1545–1563), o katerem je menil, da je (kakor zapiše) kot
tak izdaja, poln nesmislov in podlosti,
nasproten njegovim upom in upom protestantov.“ (Niero, 1991, 178) Zadnja
leta je Vergerio preživel kot svetovalec
vojvode Krištofa Württemberškega v Tübingenu, kjer je leta 1565 tudi umrl.
V izgnanstvu se je posvečal intenzivni
publicistični dejavnosti, uperjeni proti
tridentinskemu koncilu in papežu. V
tem obdobju je spoznal slovenskega duhovnika Primoža Trubarja (1508–1586),
ki je v Nemčiji postal luteranski pastor.
Sad njunega sodelovanja so bili različni
prevodi verskih del v slovenščino, hrvaščino in italijanščino, med njimi tudi
prvi prevod Nove zaveze34 v slovenščino.
„Vergerio je avtor številnih spisov v
italijanščini in latinščini (razprav, pamPlatnica dela Concilium Tridentinum (Tridentinski koncil) Pier
fletov, polemičnih knjižic, pisem itd.), v Paola Vergerija il Giovane, 1551, Mestna knjižnica Attilia
katerih je z energičnim in barvitim, iro- Hortisa, Trst
31.
Prvi postopek proti škofu so sprožili 13. decembra 1544, a so ga zatem zaustavili.
32.
Tridentinski koncil (1545–1563) je bil sklican z namenom, da bi obranili in reorganizirali katoliški svet.
33.
Index librorum prohibitorum (lat.) je bil seznam del, ki jih je katoliška Cerkev prepovedala. Leta 1558 ga je sestavila Vrhovna posvečena kongregacija rimske in univerzalne inkvizicije (Sant‘Uffizio) pod vodstvom Pavla IV.,
doživel je več verzij, odstranili pa so ga šele leta 1966, ko rimsko inkvizicijo ukinejo in nadomestijo s Posvečeno
kongregacijo za nauk vere.
34.
Vergerio in Trubar sta ustanovila tiskarno in biblijski zavod v Urachu (v bližini Tübingena), ki je v obdobju
od 1561 do 1564 objavil večje število verskih del (sedemintrideset knjig, skupno 25.000 izvodov) v slovenščini,
hrvaščini in italijanščini. Med njimi so tudi Lutrov Mali katekizem, Beneficio di Christo (Kristusov beneficij),
Confessio augustana (Augsburška veroizpoved ) in njena Apologija.
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Dela
Glede na to, da je Vergerio avtor mnogih del, se bomo tu omejili zgolj na obsežnejša in tista, ki so temeljno vplivala na njegovo izoblikovanje. Prvo delo, De republica
veneta liber primus (O Beneški republiki, prva knjiga), v katerem podaja idealiziran opis renesančnih Benetk, je bilo objavljeno pri Tuscolanu leta 1526. Leta 1542
objavi razpravo O cerkveni enotnosti in miru, v kateri si prizadeva za spravo med
katoliki in protestanti. Leta 1545 napiše knjižico Articoli che sono in controversia
da disputarsi in Concilio (Sporne resnice, o katerih gre razpravljati na koncilu),
s katero izrazi svojo naklonjenost sodelovanju laikov pri opravilih koncila.
Leta 1546 Vergerio odgovori na obtožbe Giovannija Della Case, nuncija v Beneški republiki, s spisom Otto difesioni (Osem zagovorov). V delu Dodici trattatelli
(Dvanajst kratkih traktatov, 1549), navkljub podpori krščanski veri in Svetemu
pismu, vseeno izrazi odpor do katoliške tradicije, do papeževe avtoritete in do koncila. Leta 1551 ga pretrese prezgodnja smrt prijatelja, odvetnika Francesca Spiere
iz Cittadelle v bližini Padove, ki je bil obdolžen krivoverstva. Objavi delo Historia di
Francesco Spiera (Pripoved o Francescu Spieri), v katerem pove prijateljevo zgodbo. Vergerio je avtor različnih spisov, ki so večinoma polemičnega značaja; nekateri
so zbrani v delu Opera adversus papatum (Dela zoper papeštvo), objavljenem v
Tübingenu leta 1563.

Vergerio svojim krščanskim bratom (odlomek)

ničnim in pogosto ostrim jezikom izražal svoj najodločnejši odpor do tridentinskega
koncila (1545–1563) in verskih ter političnih stališč, ki jih je pri nasprotovanju
protestantom sprejela in zagovarjala rimskokatoliška Cerkev.“ (Maier, 1996)

T 8 - Pier Paolo Vergerio il Giovane iz dela Vergerio svojim krščanskim bratom

3. DEL 16. STOLETJE

T8

Vergerio svojim krščanskim bratom (odlomek)
V tem besedilu se Vergerio obrača na svoje krščanske brate in govori o pomenu evangelija in Jezusovih besed.
V besedilu namigne tudi na Seznam prepovedanih knjig, ki ga je leta 1558 pod papežem Pavlom IV. pripravila sveta inkvizicija in jih je katoliška cerkev prepovedala.
Če kmet, ki so ga poslali dninarit na kakšno njivo ali pa v vinograd, zapazi, da
se po poti približujejo rokomavhi, ki so se zarotili in so odločeni, da hočejo napasti ljudi, jih oropati oblek in ugonobiti, je dolžan prekiniti z delom, vse vnemar
pustiti in steči tja, kamor popotniki gredo, jih glasnó opozoriti na nevarnost in
jim dati vedeti, kako naj postopajo, da se varno rešijo iz stiske. Jaz pa, ponižni
sluga in hlapec Božji, ki me Njegova mogočna roka rešila je trnja, močvar in
smradu praznoverij ter drugih nečednosti, katere v času svoje slepote gojil sem
zvesto, in ki me živa je moč Njegovega Duha popeljala, da delam v tem lepem in
duhtečem vinogradu Njegovega svetega evangelija, sem bil scela zatopljen v to
božansko učenje in nisem pisal o ničemer drugem in nisem pridigal o ničemer
drugem med maloštevilnimi brati, ki sem jih našel v tehle Alpah; sam pri sebi
sem premišljal, da mi nikdar ne bo treba pisati ali pridigati ali govoriti o nobeni
drugi stvari, zakaj to je resnično učenje in vaja za krščanskega človeka, to je
njemu prava hrana in opora in življenje. Kakor je pravil Kristus: moje besede
so duh in življenje. A glej, ko se ti tako z vso dušo predajam temu evangeliju,
zapazim, da je iz tiska prišel nekakšen spak, nekakšen Katalog, ki húdi se na
mnoga dela in pisce, stare in današnje, in brez repa je in brez glave (kakor znajo
biti dejanja farizejev). In glej, Duh mi razodeva in jasno kaže, da tukaj prevaro
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in strup je moč najti, da v tem tiči pogubna zarotniška nakana, resnične Božje
otroke oropati zakladov in duhovnega (kolikor ga premorejo) ter tudi telesnega
življenja. Zategadelj, da bi jih posvaril, jim razkril te zavratne pasti in jih opozoril, kaj mi Sveti Duh govori, naj store, da teh nevarnosti se otmejo, sem druga
opravila začasno opustil in s peresom razkričal se in razpisal o tem Katalogu,
na način, kot mu boste priča: na moč koristno delo je bilo to in nisem se mu
mogel ogniti, ker mi mar je za čast našega Gospoda in vaše zdravje. Ljubi moji
bratje, zavoljo Jezusa Kristusa dobrovoljno preberite to, kar mi naš skupni
nebeški Oče razkriva, da bi bilo vam v prid, in naj ne bo vam žal napora, kajti
obljubljam, da vam bode v uteho in korist, saj boste videli, kako se kažejo vsa
zvijačnost, bes, nevednost, pasti, katere farizeji, vaši sovragi, bolj kot kdajkoli
prej pripravljajo, še več, zatajiti in pokopati hočejo Kristusa in vse njegovo učenje
pa izmučiti in ugonobiti vse, ki mu sledijo (če bi le mogli). A ne le to, beroč te
skromne strani boste doumeli, kaj se je v krščanski Cerkvi godilo, in ne samo
v prejšnjih tridesetih, marveč v zadnjih dvesto letih. In molite zame, ubogega
preganjanca, ki so ga s tolikšnim srdom izgnali v nekakšno divje, odmaknjeno
pogorje, daleč od uglednih položajev, od visokih šol, od Italije, od domovine, od
prijateljev, od sorodnikov, v imenu Evangelija in Jezusa Kristusa.
Dne 3. julija 1549.
Pier Paolo Vergerio, Vergerio alli Fratelli Christiani (Vergerio svojim krščanskim bratom), v: Scritti capodistriani e del primo anno dell’esilio (Koprski spisi in spisi iz prvega leta izgnanstva), II. zvezek, Il Catalogo de’libri
(Knjižni katalog, 1549), uredil Ugo Rozzo, Trst, 2011, str. 187–188.

Giovanni Battista Goineo (Piran, 1514 – ?)
Učil se je pri Giovanniju Antoniu Petroniu, piranskemu učitelju, ki ga je pripravljal na univerzitetni študij. V Bologni je poslušal predavanja slovitega grecista
in latinista Romola Amasea. Bil je humanist in strokovnjak za grške ter latinske
klasike, pa tudi polemik in pisatelj. Po končanem študiju se je Goineo preselil
v Padovo, kjer je leta 1543 diplomiral iz medicine. V Padovi se je spoprijateljil s
številnimi humanisti in sprejeli so ga v Accademio degli Infiammati (Akademija
vnetih). Med bivanjem v Padovi je objavil priročnik praktične medicine, utemeljen na Galenu, dva dialoga in eklogo ob smrti prijatelja, patricija Paola Orsata.
V Piran se je vrnil kot občinski zdravnik in se tu zbližal s krogom privržencev
protestantizma, ki se je oblikoval v Piranu sredi 16. stoletja; sklenil je tudi prijateljstvo s koprskim škofom Vergerijem. Sveta inkvizicija ga je obdolžila krivoverstva in moral je pred inkvizicijsko sodišče v Benetke, kjer svojih prepričanj
sicer ni zatajil, a se je moral zavezati, da jih ne bo širil. Drugega zaslišanja se iz
strahu, da bi ga obtožili, ni udeležil in se je zatekel v Nemčijo.
Goineo je napisal Medici enchiridion (Medicinski priročnik), krajše delo o Istri
De situ Istriae (Opis Istre), ki nastane med letoma 1540 in 1546, a so ga natisnili
šele leta 1727, in delo o rabi jezika Paradoxum quod latino potius quam vulgari
sermone scribendum sit (Paradoks, da je bolje pisati v latinskem kot v ljudskem
jeziku), v katerem ugotavlja, da gre ljudsko italijanščino uporabljati v delih, ki so
namenjena ljudstvu, medtem ko morajo biti dela, namenjena učenemu bralstvu,
napisana v latinščini.
Giovanni Bratti
Bratti je bil koprski zdravnik, ki je živel v drugi polovici 16. stoletja. Ukvarjal se
je z alkimijo in napisal zanimivo razpravo o stari in novi medicini, Discorso della
vecchia et nuova medicina, objavljeno v Benetkah leta 1592. V njej premišljuje
o stvareh, ki so bile odkrite v njegovem času, in predvsem o umetnem zlatu.
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Andrea Divo (Koper)
Izvira iz stare koprske družine, katere člani so bili
strokovnjaki za grščino in latinščino, odlikovali so se
tudi na področju književnosti in bili zelo omikani.
Andrea Divo je bil poznavalec klasične književnosti
in v svojem obdobju zelo cenjen prevajalec iz grščine
v latinščino: prevedel je ves Homerjev, Aristofanov in
Teokritov opus. Bil je prijatelj Pier Paola Vergerija il
Giovane in Ottonella Vida (cenjenega pravnega strokovnjaka in književnika).
Pietro Pola (Koper)
Bil je avtor več komedij in ene pastirske ekloge.
Girolamo Vida Justinopolitanski (Koper, 1563–1591)
Novoplatonistični filozof in književnik. Avtor pastoralne igre Filliria (1585), napisane po vzoru Tassove Aminte, dialoga Silen (1589), v katerem „srečo
smrtnikov“ enači z ljubeznijo, in dela De’ cento dubbi
amorosi (O stoterih vprašanjih ljubezni), objavljenega
postumno leta 1621, v katerem obnavlja pogovore in
razprave v Akademiji želečih, katere član je bil.

Platnica Homerjeve Odiseje v latinskem prevodu
Andrea Diva, Benetke, 1537, Mestna knjižnica Attilia
Hortisa, Trst

Vergerio svojim krščanskim bratom (odlomek)
Silen (odlomek)
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T 9 - Girolamo Vida iz dela Silen

Silen (odlomek)
Silen je dialog med Silenom in Merkurjem, ki se pogovarjata o sreči smrtnikov in zaključita, da med vsemi
stvarmi tega sveta zgolj Ljubimec uživa resnično in popolno človeško blaženost. Navajamo odlomek iz Silena, v katerem beseda teče tudi o nastanku Kopra.
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T8 - T9

[…] In najprej mi je pripovedoval, da je morje bilo neznansko večje od zemlje in kako nežno je oblivalo njene obale;
nato mi povedal je o skoraj neskončnem številu rib in
drugih morskih stvorov, ki med valovi plavajo. Zamolčal
mi ni niti tega, kako si je sam véliki Aleksander prišel
ogledat te prostrane zajede; in zatrdil, kako mu rade volje
je pomagal, ko ogledoval si je te širne globine morjá, zato
da v zemeljski svet ponesel bi dober glas o vsem lepem,
kar v morskem svetu je moč najti; pridal je še, da če bi
bil tako želel, pogubil bi požrešne kite. Daj (sem tedaj
rekel), ker stare stvari so mi v veliko veselje, o vselej
milostni pastir morskih čred, pokramljaj malo z menoj
o davnih časih; in če pomniš kakšne slovite zgodbe, pokaži mi ali me nauči, kje odgovori tičijo, in za vekomaj
ti bom hvaležen. Prijazni Protej ni nič oporekal mojim
besedam, koj v človeški govorici mi povedal je, kako je
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bilo, ko Paris je ugrabil lepo Heleno in z njo bežal iz grške Izvor mesta Caput
dežele proti domovini: tedaj ji v vodo je padla dragocena Histriae, ki je v antiki
ovratna verižica, ki njemu je prišla v roke; in pokazal nosilo ime Egida
mi je, kako za vratom mu visi in do prsi se spušča; na
verižici pa prefinjen dragulj, v katerega je bila vdelana
podoba Grkinje Lede, njegove matere, ki v
podobi laboda jo nebeško božanstvo je brž
zapeljalo. Zatem je razkazal ščit atenskega
vojskovodje Temistokla, ki v neki votlini so
varovale ga nimfe; pojasnil mi je, da je ta
ščit padel iz rok plemenitemu Temistoklu,
ko radoval se je zmage nad Kserksom tam
na morju pri Salamini. A čezvse mi je ugajal
prečudovit marmornat kip Palade; tako živ se
je zdel, da gotov sem bil, kako diha in govori,
in da prej bodo meni čuti opešali kakor njej
duh. Radovednost me vodi k umevanju lepih
reči, in ker ničesar več prinesel ni ta valoviti
tok, koj sem obrnil se na svojega tolmača in
ga povprašal, kaj neki ta marmornata Palada pomeni in kdo jo tako vešče je izklesal.
Takrat se vrnil je k samim pričetkom in mi
najprej povedal o davnem sporu med Palado
in Neptunom zastran poimenovanja slavnega
mesta Atene; in dalje, ker Palada je v tem
sporu zmagala, jo Neptun odtlej nenehno je
preganjal. Tako je nekega dne bežala pred Platnica Silena Girolama Vide, Vicenza, 1589,
njim in se znašla na obalah plodovite Ilirije, Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
in ko čez ščit je zapazila, da preči neki morski
zaliv v bližini spokojne Formione, ji ga silovit je val iztrgal
iz roke, ščit pa se po Jupitrovi volji je takojci spremenil v
prelep otoček, ki je ohranil obliko ščita in se ves v zelenju
dvigal nad valovi. Zatem je pristavil, kako kolhijski kralj
je semkaj poslal Grke, ki ubežnega Jazona so lovili, in
kako so ti zgradili mnogo hiš in obzidje, temu mestu pa
so dali ime Egida, kajti tako se v otok preobraženi ščit je
imenoval, namreč po kozji koži, v katero je bil ovit. In povedal je še, kako se vrsto let kasneje sam pravični Aristid,
ki z ostrakizmom so pregnali ga iz domovine, v to mesto
je zatekel; in tako mu je ugajala njegova lega, pa navade
in ljudje, da po tistem, ko spet se je smel v Atene vrniti,
iz hvaležnosti in v spomin je tjakaj poslal lepo Palado, ki
pravkar jo gledaš in izklesal jo je sloviti Fidija. A ker ta
kip zares bi zbujal neznansko občudovanje pri ljudeh in
ker našel bi svoje mesto med sedmerimi čudesi sveta, si
Neptun ni mogel kaj, da v zavetju noči ne bi koj naskočil
lesenega podstavka, na katerem je dragoceni kip stal, in
ga poplavil; vse le zato, da italske dežele ne bi premogle
tako čudovite podobe njegove tekmice. […]
Il Sileno dialogo di Hieronimo Vida Iustinopolitano. Nel quale si discorre della felicità de’ mortali, e si conclude,
che tra tutte le cose di questo Mondo l’Amante fruisca solo la vera e perfetta beatitudine humana. Insieme con
le sue Rime, e Conclusioni Amorose. (Silen. Dialog Girolama Vide Justinopolitanskega. V katerem teče beseda
o sreči smrtnikov in se konča s sklepom, da med vsem, kar je na tem svetu, zgolj Ljubimec uživa resnično in
popolno človeško blaženost. Z avtorjevimi Pesmimi in Sklepi o ljubezni.) In z dodatkom gospoda Ottonella de'
Bellija iz Justinopolisa, ki tolmači omenjeni dialog. Vicenza, s.a., str. 19–21.
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T 10 - Girolamo Vida iz dela O stoterih vprašanjih ljubezni

Platnica dela De' cento dubbi amorosi
(O stoterih vprašanjih ljubezni) Girolama
Vide, Benetke, 1636, Mestna knjižnica Attilia
Hortisa, Trst

PRVO VPRAŠANJE
Je ljubezen dobra ali pač slaba stvar, in posledično, ali naj ji človek sledi ali se ji izmika
Ljubezni, temu silnemu občutju, ki vnema naše duše, so stari avtorji pripisovali dvojno, nič kaj enotno naravo: saj ko so opazovali raznotere učinke,
ki na človeške reči jih je imela, so si jo zdaj zamišljali kot božanstvo zdaj kot
strašno okrutno in nevarno zver. Tako da starodavni pevec Orfej, ki zastran
tega ni bil gotov, pravi ji […] torej sladka in grenka v enem. Platon dé v svojem
Simpoziju, da je [Eros] sin Porosa, torej obilja in bogastva, in Penije, torej bede
in uboštva: prav kakor véliki Teofrast si tudi on umišlja, češ da ima dva loka,
z enim meri v srečne ljubimce, drugega pa se poslužuje le zato, da z njim proži
strelice bolečin, muk in obupovanja v nesrečne ljubimce. Klavdijan pa pravi,
da v vrtovih lepe boginje Venere, matere tega Amorja, dva potoka tečeta, eden
je ves sladak in mil, drugi ves grenak in razburkan. Zatorej, ker sem že lep čas
tudi sam premleval o teh rečeh, in čeravno v duhu ta mnenja kot utemeljena
vzel sem na znanje, mi vendarle gódi, da takšno vprašanje zastavim temu
nadvse plemenitemu cvetu najbistrejših umov, ki okoli mene so se zbrali, in
sicer, če je ljubezen dobra ali pač slaba stvar, in ali naj ji svobodni človek po
lastni izbiri sledi ali se ji izmika. Tako mi nadvse ljubo bo prisluhniti razlogom
te in ône strani, in z veljavo, ki ste Vi mi jo velikodušno podelili, bom nazadnje
svojo razsodbo podprl. Vtem torej velim gospodu Vicenzu de Taccu, naj prične
proti ljubezni govoriti, in gospodu Giovanniju Vidi, naj mu odgovori. […]
DRUGO VPRAŠANJE
Katera vrsta lepote ima največjo

T9 - T10
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V delu O stoterih vprašanjih ljubezni, posvečenem gospodu Antoniu
Vidalu in objavljenem postumno leta 1621, Girolamo Vida prikaže
pogovore in razprave na temo ljubezni iz Akademije želečih, katere
član je bil. Navajamo uvoda v dve ljubezenski vprašanji, ki predstavita obravnavane teme. Poleg opisovanja tematike pa so ti uvodi
zanimivi še zaradi dejstva, da so v njih omenjene različne osebnosti,
ki so sodelovale v razpravah med srečanji Akademije želečih v Kopru
in ki jih je v tem primeru Vida povabil, naj predstavijo svoje mnenje
o raznih ljubezenskih temah. V tem delu je predstavljenih deset dvomov in za vsakega Vida povabi k pogovoru dva ali več članov akademije. Vsak posameznik predstavi po eno temo: pri prvem dvomu
sta k pogovoru povabljena Vincenzo del Tacco in Giovanni Vida; pri
drugem Giovan Battista Zarotti, Nicolò Gravisi in Riccardo Verzi;
pri tretjem Antonio Vida in Ottonello de' Belli; pri četrtem Antonio
Valdera, Cesare Barbabianca, Cristoforo Sereni, Antonio Bruni, Rimondo Pola, Gio. Nicolò Gravisi, Giacomo Gravisi in Santorio Santorio; pri petem Zarotto Zarotti in Nicolò Petronio; pri šestem Domenico Almerigotto in Antonio Fino; pri sedmem Giulio del Bello in
Nicolò Manzuoli; pri osmem Lodovico Danni in Olimpio Gavardo;
pri devetem Annibale Grisonio in Mario Vida; pri desetem Ottonello
de' Belli in Riccardo Verzi.

Silen (odlomek)
O stoterih vprašanjih ljubezni (odlomek)

O stoterih vprašanjih ljubezni (odlomek)

moč v ljubezni, če nanje pogledamo ločeno, je to

lepota duše ali lepota glasu ali lepota telesa
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Božanski Platon ve povedati, da tri so vrste človeške lepote, ki nas združujejo v ljubezni: prva je lepota glasu, ki ugaja sluhu; druga je lepota telesa, ki
jo dojamemo z očesom; tretja pa lepota duše, ki jo užijemo z umom. Vse te tri
skupaj tvorijo popolno trojstvo, in tri je tisto število, ki je v resnici število in
prava mera Ljubezni.
A mnenja ljudi glede tega, katera od vrst lepote ima največjo moč v dejanjih
ljubezni, se krešejo, zato si želim, da bi Vi, gospod Giovan Battista Zarotti,
spregovorili o ljubkosti glasu, Vi, gospod Nicolò Gravisi, o lepoti duše, gospod
Riccardo Verzi pa o lepoti telesa, in v tem zaporedju naj si govori slede.
Dubii amorosi di Gieronimo Vida Iustinopolitano (Ljubezenska vprašanja Girolama Vide Justinopolitanskega),
Benetke, 1636, str. 1 in 19.

Ottonello de' Belli (Koper, 1569–1625)
V Padovi je študiral pravo in leta 1589 diplomiral in utroque iure (torej iz civilnega in cerkvenega prava), nato se je vrnil v Koper, kjer se je posvetil javnemu
življenju in prevzel tudi nekatere odgovorne funkcije. Kot ljubitelj književnosti
je napisal dve pastoralni tragikomediji, Il nuovo Pastor Fido (Novi Zvesti pastir)
in Le selve incoronate (Ovenčani gozdovi; obe so po de’ Bellijevi smrti objavili
potomci, in sicer leta 1673 v Benetkah). Napisal je tudi podrobno analizo Vidovega dialoga Silen. Predvsem pa je kot avtor znan po krajši satirični pesnitvi Lo
scolare (Učenec) iz leta 1588, v kateri je prikazal razuzdano življenje padovanskih
študentov, opisoval njihovo malopridno izsiljevanje novincev in strategije, kako
bi se dokopali do denarja svojih staršev.

Platnica dela Lo scolare (Učenec) Ottonella
de' Bellija, Padova, 1588, Mestna knjižnica
Attilia Hortisa, Trst
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Posvetilo Cesareju Barbabianci iz dela Učenec
Ottonella de' Bellija, Padova, 1588, Mestna
knjižnica Attilia Hortisa, Trst
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ed Grki in Latinci je krožila mitološka zgodba, v kateri Apolon, zaljubljen
v Antiohovo ženo Laodiko, tej neke noči med ljubljenjem pove, da bo kot
viden znak njegove ljubezni rodila sina: ta bo na levi rami nosil odtis prstana,
ki ji ga je nataknil na prst, in to božje znamenje bo živelo, vse dokler bodo živi
njegovi potomci.
Laodika se prebudi vsa osupla zaradi prikazni, še bolj pa, ker na roki najde
prstan z odtisnjeno podobo sidra v kamnu. Laodika rodi sina Selevka, ki nosi
podobo sidra na levi rami. Po Antiohovi smrti Selevk zgradi mesto Antiohija,
imenovano po očetu. Mati Selevku razkrije resnico o njegovem božanskem izvoru
in ker ima tudi sam dva sinova, ki na rami nosita podobo sidra, ju pred smrtjo
imenuje za dediča kraljestev Damaska in Antiohije; svojim naslednikom zapusti
dolžnost, da drug drugega zamenjujejo v obeh kraljestvih. Potomci obeh sinov
dolga leta nosijo vtisnjen sinji kraljevi pečat sidra z nasledstvom obeh kraljestev
v obeh rodovih. Tako je, vse dokler Florenij, potomec tega rodu in obenem kralj
Damaska, po petnajstih letih življenja z ženo Erminijo umre brez potomcev.
Po njegovi smrti Selevk, tretji kralj Antiohije, zahteva nasledstvo kraljestva in
ga zasede. Vendar ovdovela kraljica ugotovi, da je noseča, in prebivalci Damaska
sklenejo dogovor, v katerem se Selevk obveže, da bo mestu vladal, dokler se ne
rodi kraljičin sin: če bi ta na rami nosil znak sidra, bi mu kralj predal kraljestvo
in zapustil mesto. Ker pa se je Erminija bala kraljevih pasti, se je posvetovala z
Antinijanom, tajnikom pokojnega moža, in z njim pobegnila, da bi se zatekla k
svojemu bratu, ciprskemu kraju Norandu.
A med potjo sta se izgubila in se naslednje jutro znašla v tako imenovani
Dolini ljubezni, kjer jima je pomagal stari pastir Alfej in ju nastanil v skriti
kamniti jami. Skrivati sta se morala precej časa, tako da je bila nesrečna kraljica
primorana roditi kar tam; po porodu je umrla. Rodila je dečka in deklico, prvi
je bil poimenovan Florindo, druga pa Ermilla. Antinijan je otroka zaupal Alfeju
in se odpravil proti Cipru, da bi njunega strica obvestil o rojstvu. Na poti so ga
ugrabili gusarji in odvedli s sabo v nove svetove, tako da je do tistega kraljestva
prišel komaj po dvajsetih letih.
Medtem je Selevk prispel v mesto in ker ni našel kraljice ne Antinijana, je v
strahu, da bi mu bilo po porodu odvzeto kraljestvo, dvor iz Antiohije preselil v
Damask. Selevk je v tem času že imel osemletnega sina Polimanta, dve leti po
združitvi kraljestev pa se mu je rodila še hči Ardelija. Ko je bila stara petnajst
let in se je sprehajala po okoliških dolinah, se je zagledala v področje Doline ljubezni in ukazala, naj tam zgradijo palačo, kjer se je potem rada zadrževala večji
del leta. Čez pet let se je Florindo noro zaljubil vanjo. Po Selevkovi smrti je bil
Polimant okronan za vladarja obeh kraljestev in ko se je nekega dne na sestrino
povabilo odpravil na lov v Dolino ljubezni, je tam srečal Ermillo in se nemudoma
zaljubil vanjo. Med lovom je Florindo rešil Ardelijo pred medvedom in bil pri tem
hudo ranjen. Tedaj še ni bilo znano, kdaj bi moral priti trakijski kralj Noncij, ki
je Polimanta prosil za sestrino roko. Polimant se naslednjega dne odloči, da bo
odpotoval, Ermillo pa prosi, naj pojde z njim.
Dan pred kraljevim odhodom se je z dolgega popotovanja vrnil Antinijan in se z
Alfejem dogovoril, da bo naslednjo noč odpotoval s Florindom in Ermillo. Vendar
Florindo ne prenese ločitve od Ardelije in si v obupu in želji, da bi umrl, odpre
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O stoterih vprašanjih ljubezni (odlomek)
Fabula dela Ovenčani gozdovi

Fabula dela
Ovenčani gozdovi
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še nezaceljeno rano. Na pomoč mu priskoči Ardelija, ki jo je premagalo sočutje,
tako da se preobleče v Ermillo in odloči, da bo pobegnila z njim.
Kralj je izvedel za pobeg, misleč, da je njegova sestra Ermilla, saj je naletel nanjo, ko so ga poklicali zaradi domnevne smrti Serminde, Ardelijine družice, ki je
ljubila in bila ljubica plemenitega dvorjana Formiona. Ker je Formion malo pred
tem poljubil Sermindo, je bil za večno izgnan iz kraljestva. Medtem ko je taval
po gozdovih, je srečal Antinijana, ga ugrabil in poslal na dvor, kamor je prišel
ravno v trenutku, ko naj bi bil Florindo obsojen na smrt. Na tej točki je Antinijan
moral razkriti pravi identiteti Florinda in Ermille. Ko se je pokazalo, da sta prava
Florenijeva potomca, je Polimant prepustil kraljestvo Damaska Florindu in mu
dal svojo sestro za ženo, sam pa se je poročil z Ermillo. Tudi Formion se je vrnil
iz izgnanstva in se je poročil s Sermindo.
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T 11 - Ottonello de’ Belli iz dela Ovenčani gozdovi

Ovenčani gozdovi (odlomek)

Alfej, Antinijan
ALFEJ:

ANTINIJAN:
ALFEJ:
ANTINIJAN:
ALFEJ:
ANTINIJAN:
ALFEJ:
ANTINIJAN:
ALFEJ:
ANTINIJAN:
ALFEJ:
ANTINIJAN:
ALFEJ:

ANTINIJAN:

ALFEJ:

Za žrtvovanje izberite
najlepšega bika: bel naj bo, brez madeža.
In do vrha najvišje gore,
kot je navada, z železom in z ognjem
pojdite, pa tam me počakájte.
Slišim šepet, od tam prihaja, zdi se. Je drevo?
Ne, giblje se. Je senca?
Kdo tam govori?
Človek je, razumno bitje, na pogled pastir.
Pot mi pokaže do Alfejeve hiše.
Svoje ime slišim.
Slišim, kako moje ime izreka,
ko da navzočnost ali želja zbujata
v meni slutnjo.
Omenjal si Alfeja?
Vtis je, da zven dvomečemu ušesu
in podoba očesu tako povesta. Veselo
je to snidenje, Alfej.
Povej, kdo vendar si.
Me še ne poznaš?
Jaz ne.
Dobro poglej.
Naj bo to pešanje
spomina, ki z menoj vred se stara,
ali luči dneva, ki še ni vzšel,
ali mojega vida, ki že mrači se –
ne poznam te.
Še po starih slabostih te prepoznam.
Zadržati se ne morem več.
Ljubi Alfej, Antinijan sem,
naj te objamem in poljubim.
O, dolgo, predolgo
hlepeče pričakovani
ali v strahu objokovani,
ljubljeni Antinijan;
o, le kako, da pravi čas se vračaš,
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PRVO DEJANJE
DRUGI PRIZOR

Fabula dela Ovenčani gozdovi
Ovenčani gozdovi (odlomek)

De' Bellijevo delo Ovenčani gozdovi je tragikomedija, se pravi mešanica tragedije in komedije, ki se navezuje
na Guarinijevo pastoralno dramo Pastor Fido (Zvesti pastir). Delo ohranja enotnost časa in prostora in je
sestavljeno iz petih dejanj. De' Belli, kakor že prej Guarini, v svoji tragikomediji spoji elemente klasične
tragedije in klasične komedije. Iz tragedije prevzema „junaško“ veličino nekaterih likov in (pogosto zgolj
fiktivno) dramatičnost pri prepletanju nenavadnih dogodkov, iz komedije pa načrtovano pridušenost, nasmejano in ljubeznivo razreševanje strasti, ki se iztečejo v idilično milino. Namen avtorja je „zabavati“ svoje
bralce, zato tudi meša tragično in elegično s komičnim, s tem ustvarja napetost in presenečenje, čemur morata
slediti pomiritev in sprostitev.
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danes, ko je huda nuja.
O, kako razveseljuje me in tolaži,
da te vidim, slišim, ti govorim,
do kraja še nepotešen
te objemam, s poljubi zasipam,
čutim, kako v očeh mi nežnost kipi,
da preplavila srce bo, že grozi.
Le selve incoronate. Tragicomedia Boschereccia del signor D. Ottonello de' Belli nobile
giustinopolitano (Ovenčani gozdovi. Pastoralna tragikomedija gospoda Ottonella de' Bellija,
plemiča iz Justinopolisa). Benetke, 1673, str. 6–7.

Marcantonio Valdera (Koper)
Z njim nas seznanja Santorio Santorio, ki je uredil postumno objavo Valderovega prevoda Ovidijevih Epistol v oktavah (1604). Santorio pojasnjuje, da se je
Valdera posvečal znanostim, bil filozof in zdravnik, vendar se je z veliko strastjo
ukvarjal tudi s poezijo. (Ziliotto, 1924)
Alfonso Valdera (Koper)
Leta 1571 je v Brescii objavil dve pesniški deli v oktavah: Giuoco militare di
virtù (Vojaška igra kreposti ) in Rappresentazioni delle virtù morali (Prikazi moralnih vrlin).
Giulio Belli (Koper, okoli leta 1570 – Pariz,1650)
Bil je bratranec Ottonella de’ Bellija in učenec
Bartolomea Lentula ter Nicolòja iz Vicenze, ki sta
poučevala v Kopru med letoma 1583 in 1591. Že
v mladosti je obiskoval Paladijsko akademijo, diplomiral je utroque iure v Padovi leta 1592. Pisal
je poezijo v latinščini, predvsem ode pomembnim
osebnostim tistega časa.
Leta 1595 se je Belli odpravil v Rim, kjer je
srečal pomembne intelektualce tistega časa ter
napisal delo Hermes politicus De Peregrinatoria
Prudentia (Politični Hermes ali O vednosti romarjev, objavljeno v Frankfurtu leta 1608), in sicer
z namenom pomagati mladim, željnim spoznati
svet in pridobiti nova poznanstva, predvsem pa
pojasniti raznolikosti v mišljenju in kulturi. Njegov
traktat velja za „delo globoke humanistične kulture, a obenem tudi precej raznoliko […] moderno in
zanimivo.“ (Semi, 1991, 209) Po piščevem mnenju
se znanje pridobiva z neposrednim spoznavanjem
sveta, sam kot zgled postavlja Benetke, „ki so si
pridobile slavo, ker so svoje sinove pošiljale vsepovsod: preden so začeli vladati državi, so morali Platnica dela Hermes Giulia Bellija, Frankfurt,
sinovi patricijev službovati kot ambasadorji v tu- 1608, Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
jih deželah, bili so ladijski poveljniki, opazovalci
zakonov in običajev drugih narodov. In kakor pravi Belli, je pred potovanji koristno premišljati o velikih delih: brez literarne podlage se ne kaže odpraviti na
potovanje. Po zaslugi branja bo namreč popotnik med drugim dojel, da se lahko
od vsakega naroda česa ali mnogočesa nauči, ne bo podajal negativnih sodb in
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Vicenzo Metelli Justinopolitanski
Napisal je epsko pesnitev Marte (Mars; objavljena v Benetkah leta 1582), v kateri povzdiguje zmage Beneške republike nad Turki. To je viteška epska pesnitev,
sestavljena iz šestih spevov v oktavah z opisom celotne ciprske vojne, bitke pri
Lepantu (v kateri je bil udeležen tudi Koper) in kasnejših dogodkov do leta 1582.
T 12 - Vicenzo Metelli iz dela Mars

Mars (odlomek)
V epski pesnitvi Mars Vicenzo Metelli v pravljičnem slogu in z bogato domišljijo opiše celotno ciprsko vojno,
poraz otomanske vojske in ostale dogodke. Vsak spev se prične s predstavitvijo teme in alegorično razlago.
Navajamo odlomek iz tretjega speva.
Tretji spev

Ovenčani gozdovi (odlomek)
Mars (odlomek)

ne bo se vmešaval v navade in običaje z neutemeljenimi kritikami ali dvoličnim
smehljanjem: saj bi lahko tudi tujci kritizirali nas.“ (Semi, 1991, 209–210)
Belli je zatem živel na Poljskem, v Litvi in Nemčiji ter se je nato preko Belluna
vrnil v Italijo. V latinščino je prevedel delo Discorsi sopra Cornelio Tacito (Razprave o Tacitu Korneliju) avtorja Scipiona Ammirata, njegova zadnja knjiga pa
je bila Laurea Austriaca (Avstrijska diploma), ki govori o sodobni politiki.
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Tema
Glej, to veličastno in silno ladjevje,
čast Benetk, ki glas o njem se daleč čuje,
že tlačenim deželam na pomoč pluje,
ko zla sreča ga s prave poti spelje.
Razve se vtem, da Otoman zdaj vlada,
kot novi gospodar, v Famagusti beli,
in na polju Marsovem se bodo spoprijeli
sinovi Alaha z verniki, ki čaka jih nagrada.
Alegorija
V tem tretjem spevu najsvetejša zveza, Liga
Svetega Očeta, katoliškega kralja in beneške
gospode, pokaže, kako pripravljen mora biti
sleherni vladar, in še zlasti Božji namestnik
na zemlji, da brani kristjane pred preganjalci
Kristusove vere.
Platnica dela Mars Vicenza Metellija, Benetke,
1582, Knjižnica Marciana, Benetke

Il Marte, di Vicenzo Metelli Giustinopolitano, ove sotto bellissime favole, et invenzioni si descrive tutta la
guerra di Cipro. Con la rotta dell’armata de Turchi, e altre molte cose successe fino à questi giorni. Con gli
argomenti, et allegorie à ciascun Canto. (Mars Vicenza Metellija Justinopolitanskega, delo, v katerem je skozi
prečudovite pravljice in izmisleke prikazana vsa ciprska vojna, s porazom turške vojske in še z marsičim, kar
se je primerilo do današnjih dni, s temami in alegorijami vseh spevov.) Benetke, 1582, str. 12.
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Bitka pri Lepantu

O

b smrti Sulejmana Veličastnega med obleganjem Sigeta leta 1566 je obsegal
turški imperij največ ozemlja. Sulejman Veličastni je precej okrepil turško
moč in izvedel številne vojaške odprave proti evropskim silam. Še posebej napeti
so bili odnosi s Španijo. Med spopadi za nadzor nad Sredozemljem so Turki leta
1565 oblegali Malto, ki jo je pogumno branil Suvereni vojaški hospitalni red svetega Janeza in preprečil zasedbo otoka. Ambiciozni turški načrt, da bi razširili
svojo prevlado tudi na ta del morja, je nadaljeval Selim II.; med svojimi vojaškimi
podvigi beleži tudi zasedbo Cipra (1570–71), ki je bil od leta 1473 pod Benetkami.
Beneška republika ni bila sama kos številčnim in dobro oboroženim osvajalcem,
vendar se katoliške države na njeno prošnjo za pomoč niso hitro odzvale. Nemočna
pred tako silnim nasprotnikom, je Beneška republika zgostila svojo obrambo v
Nikoziji in Famagusti, ki sta bili nazadnje zavzeti. Po zaslugi papeža Pija V. je 27.
maja 1571 nastala Sveta liga, v katero so se povezale Beneška republika, Španija
in papeška država, priključili pa so se jim še parmski vojvoda, toskanski nadvojvoda, savojski vojvoda, malteški viteški red, Genovska republika in urbinski
vojvoda. Vrhovni poveljnik je bil Juan Avstrijski (nezakonski sin Karla V. in brat
vladarja Filipa II.), ki se je odlikoval v bojih proti barbarskim piratom s severnih
afriških obal. Iz Messine, kjer so se zbrali zavezniki, je Juan Avstrijski krenil
proti vzhodu, turška flota pod poveljstvom Ali Paše pa se je zasidrala v Jonskem
morju, v zalivu pri Patrasu. Turški poveljnik je 6. oktobra 1571 krenil v smeri
Ehinadskih otokov ob ustju zaliva Lepanto sovražnikom naproti; 7. oktobra je
prišlo do spopada pri rtu Scropha. Število ladij na obeh straneh, postavljenih v
bojni položaj v polkrožni črti, je bilo impozantno: čez štiristo galej, stotina drugih
plovil, vključno s šestimi beneškimi galeasami, ki so se izkazale kot ključne za
končno zmago, skupaj več kot dva tisoč petsto topov in približno sto petdeset
tisoč mož – vojščakov, mornarjev in veslačev.
Kruta bitka se je začela sredi jutra, naskoki in srditi spopadi mož na moža so
se končali šele ob sončnem zahodu, ko so krščanske sile zasegle turško poveljniško ladjo in ubile Ali Pašo. Turki so utrpeli velikanske izgube (več kot dvajset
tisoč mrtvih), osvobojenih je bilo dvanajst tisoč zasužnjenih kristjanov, zajetih
več kot sto galej, prav tolikšno je bilo tudi število uničenih ladij. Sile Svete lige so
izgubile petnajst galej, skoraj vse ostale ladje so utrpele težke poškodbe, našteli so
približno sedem tisoč petsto žrtev in podobno število ranjenih. Bolj kot za vojaško
je šlo za moralno zmago, ki je prispevala k zaustavitvi turškega napredovanja
na sredozemskem bojišču, vendar si je sultanovo cesarstvo kmalu opomoglo.
Na levem krilu postavitve, ki mu je poveljeval Agostino Barbariga, je bila tudi
koprska galeja Leone s kapitanom Gian Domenicom Taccom (ta je zamenjal Giambattista Gravisija, ki se je zaradi bolezni vrnil), pripadnika stare mestne patricijske
družine. V tem sektorju sta se nahajali še dve galeji z vzhodnega Jadrana: San
Nicolò s Cresa pod vodstvom Collaneja Drasia in Cristo Risuscitato s Krka pod
vodstvom Lodovica Cicute. Koprski poveljnik se je odlikoval pri naskoku na eno
od turških ladij, zlata navigacijska luč, ki so jo zasegli sovražniku, pa je potovala
v domače mesto, kjer je bila nameščena v preddverju palače Tacco. Osiromašeni
sorodniki zadnjega grofa, Giuseppeja Tacca, so ta dragoceni zgodovinski predmet
prodali tržaškemu učenjaku in zbiratelju Giuseppeju Caprinu.
V Kopru so na drugi strani vrat sv. Martina, v bližini valobrana Porporella, postavili steber sv. Justine v čast Andreu Giustinianu, podestatu in kapitanu v letih
1570–1571, in v spomin na zmago pri Lepantu. Na robovih spodnjega kapitela se
nahajajo mestni grb ter grba družin Verona in Vergerio. Leta 1896 je bil steber
premeščen v bližnji park ob Pristanu galej, medtem ko ga je leta 1935 arhitekt
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Bitka pri Lepantu
Steber svete Justine, Koper
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in konservator Ferdinando Forlati premestil
na Carpacciev trg, kjer se nahaja še danes.
Zmagi nad Turki je bilo posvečenih tudi nekaj literarnih del. Med koprskimi avtorji naj
omenimo, da je Giovanni Zarotti leta 1572
v Benetkah „ob zadovoljstvu nad slavno pomorsko zmago“ objavil delo Sonetti sopra la
turchesca guerra (Soneti o vojni proti Turkom). Najverjetneje istega leta Girolamo Muzio
objavi delo Rime per la gloriosa vittoria contra
Turchi (Pesmi o veličastni zmagi nad Turki),
posvečeno Marc’Antoniu Colonni, glavnemu
poveljniku papeške flote v boju s Turki (imenovan je bil leta 1570) in namestniku Juana
Avstrijskega (1571).
Desetletje kasneje je Vicenzo Metelli napisal
epsko pesnitev Mars (1582). Ob koncu 19.
stoletja je monsinjor Lorenzo Schiavi objavil
pesnitev v prostem verzu Giustinopoli alla battaglia di Lepanto (Justinopolis v bitki pri Lepantu), ki je izšla ob svečanem prihodu škofa
Andree Marie Sterka v koprsko stolnico (18.
oktobra 1896). Leta 1984 je Nino de Totto v
Rimu objavil roman Il comito della Leona (Leonin komit), posvečen tudi koprski udeležbi v
pomorskem spopadu leta 1571.
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Giovanni Tazio (Koprčan)
Prozaist, ohranjena sta dva njegova traktata: L’ottimo reggimento del Magistrato Pretorio per ben governare qualsivoglia città e provincia (Zgledne pretorjeve
smernice za dobro vladanje kateremukoli mestu in provinci) in L’istituzione del
cancelliero (Institucija kancelarja).
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Zgodovinski okvir
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Turške vojaške operacije v Bosni in Hercegovini so povzročile selitev velikega števila prebivalcev. Skupina ljudi, ki so jih poimenovali Uskoki, kar pomeni ubežniki, se je zatekla v Klis, strateško točko nad Splitom, kjer je stala
pomembna beneška utrdba. Ko je
leta 1537 mesto padlo v turške roke, so se Uskoki zatekli v Senj, ki
se nahaja ob Kvarnerskem zalivu,
in si tam pridobili zaščito Habsburžanov. Sprva so tvorili oborožene
skupine, ki so plenile in uničevale
ozemlja turškega imperija, ko pa so
se nasprotniki začeli braniti, so napadli na morju. Z ozkimi in zelo hitrimi ladjami so naskakovali turške
ladje vzdolž jadranske obale, a je bila
ta oblika piratstva nevarna tudi za Detajl zemljevida severnega Jadrana, iz Isolario dell’Atlante Veneto (Atlas benefloto Beneške republike. Da bi rešila škega otočja) Vincenza Coronellija, Benetke, 1696, Osrednja knjižnica Srečka
problem, ki se je zdel že nezajezljiv, Vilharja, Koper
se je Beneška republika odločila uporabiti silo.
Proti koncu 16. stoletja so ti plenilci okrutno ropali na obsežnem področju, ki
je med drugim obsegalo območje Kvarnerja, Istre in severne Dalmacije. Tako so
leta 1597 na primer napadli Pulj in Rovinj.
Ker je Beneška republika, da bi preprečila
oskrbovanje ali kakršnokoli povezavo z Reko, blokirala Velebitski kanal med otokom
Krkom in celino, so drzni razbojniki prečkali Čičarijo in vdrli na beneška območja
Istre. Leta 1599 so nepričakovano naskočili
Labin, ki se je uspešno ubranil, nato pa so
se podali še proti Plominu in ga opustošili.
Da bi zaustavili množično uničevanje, so
Benečani poprijeli za orožje in šli v protinapad: blokirali so Trst, napadli Reko in vdrli
v pazinsko grofijo.
Avstrijska vlada, ki je ob razvoju dogodkov ostajala neodločna (ker se je njena
vojska spopadala s Turki že na Hrvaškem
in Madžarskem, se ni nameravala zapletati
v nove krize), je posredovala v upanju, da
bo rešila težave. Veliko skupino Uskokov so
preselili na jugovzhod današnje Slovenije,
nekatere so usmrtili, nekaj pa jih je ostalo
v Senju. Ko je večina čet zapustila območje, so se preostali Uskoki uprli in kmalu
znova začeli z razbojništvom: brez razlik so
se spravljali na vse, tako na kopnem kakor na morju. Leta 1607 so oropali številne
beneške ladje v pristaniščih Poreč, Rovinj
in Pulj. Vojaki Beneške republike so na to Palača Tacco, sedež Pokrajinskega muzeja, Koper
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odgovorili tako, da so napadli trge v zaledju nadvojvodskih ozemelj na vzhodni
obali Istre ter Reko in Trst.
Ker nadvojvoda Ferdinand ni dovolj odločno posegel, da bi jih zaustavil, se je
Beneška republika odpravila v boj proti Avstriji. V drugi polovici decembra 1615
so beneške čete zasedle Krmin, medtem ko so čete iz utrdbe v Palmanovi vdrle na
okoliška ozemlja. Tako se je začela vojna pri Gradišču, ki je potekala pretežno v
bližini te trdnjave. Spopadi so zajeli Istro, severno Posočje in Furlanijo. V Istri so
nadvojvodovi možje prestopili meje, že dolgo preden je Beneška republika začela
svoj pohod proti habsburškim ozemljem. Habsburške čete pod vodstvom poveljnika Frankopana iz Trsata so bile sestavljene tudi iz številnih tolp Uskokov, ki so
jih financirali premožnejši Tržačani. Dinamika bojevanja je bila precej drugačna
od tiste v letih 1509–1516. V glavnem je šlo za pozicijsko vojno, vojaki so bili
nameščeni v strelskih jarkih: poveljniki so bili znane osebnosti,
denimo Montecuccoli, Maradas,
Trautmannsdorf in Wallenstein,
ki je zaslovel med tridesetletno
vojno.
Povsem drugačen je bil položaj v Istri. Nadvojvodovi vojaki
so prodrli na beneška ozemlja,
ki so jih ščitile redke čete in
oslabljene cernide,1 se prebili v
zaledje Pulja in skušali zasesti
Dvigrad ter Svetvinčenat. Benečani so odbili napade na mestna
središča, tako da so se Uskoki
spravili na okoliška naselja, ki
so bila izropana in požgana. Ko
Vodnjak Da Ponte, 1666,
se je beneški providur Loredan
Koper
odločil ubraniti južno Istro pred
sovražnikovimi naskoki, so bile na to območje poslane
izdatne okrepitve, mesti Rovinj in Poreč sta pridobili
artilerijo, močno oborožitev je namenil Pulju, poslal
živež in orožje v Bale in Dvigrad, medtem ko so bile
milice zbrane v Barbanu, Vodnjanu in Svetvinčentu.
Januarja leta 1616 so Avstrijci prodrli v južni del
Istre, v Vodnjanu so jih zaustavile cernide in dve
obhodni četi. Poleti istega leta so si znova poskusili
prisvojiti puljsko območje in so oblegali Vodnjan, ki
se je junaško ubranil. Leta 1617 se je znova vnel
silovit spopad. Benečani so z verigami zaprli plovno
pot po Soči, da bi s tem ovirali oskrbo nadvojvodove
vojske. Ker spopadom ni bilo videti konca, je v konflikt posegla še Španija. Benetke, ki jih je skrbelo, da
se bodo Španci neposredno vmešali v boj na strani
Habsburžanov, so predlagale mirovna pogajanja, pri
katerih je sodelovala tudi Francija. V Madridu so 6.
novembra podpisali mirovni sporazum, ki je določil
status quo ante, tako da sta se morali obe strani vrniti
1.
Cernida je bila teritorialna milica v Beneški republiki, sestavljena iz kmetov, ki so se letno urili v vojaških veščinah. Te milice so se na celinskih območjih in v Istri imenovale cernide, v Dalmaciji pa craine; lahko so delovale
razmeroma hitro, za razliko od vojske, ki je bila počasnejša pri rekrutiranju in premikih. Na nastanek milic je
namreč vplivala nuja po naglem odzivu na bliskovite vdore Turkov.
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Stolnica svetega Jurija, trideseta leta 17. stoletja, Piran
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na ozemlja, ki so jima pripadala pred izbruhom spopadov. Po koncu vojne se meja med
beneško in nadvojvodsko posestjo v Istri
ni spremenila, vseeno pa so se nadaljevale
težave na lokalni ravni, ki so zaznamovale
večstoletno zgodovino tega območja.
Pazinska grofija za Habsburžane ni predstavljala pomembne posesti. V glavnem je
služila kot nekakšna garancija tistim, ki
so vladarjem posojali denar, predvsem za
kritje vojaških stroškov. V tridesetih letih
17. stoletja, v času potratne in krvave tridesetletne vojne, se je pojavil predlog o prodaji
tega območja; predstavili so ga tudi Beneški
republiki, ki se je za nakup sprva zanimala,
a je ponudbo na koncu zavrnila, saj je bila investicija preveč izdatna v primerjavi z
manjšo strateško pomembnostjo območja.
Med potencialnimi kupci sta bila tudi beneška brata Flangini, ki sta bila pripravljena
odšteti znatno vsoto 350.000 goldinarjev.
Leta 1644 sta si območje sicer pridobila,
vendar sta kmalu dojela, da je šlo za slabo
kupčijo. Davčni zahtevki, prišteti zahtevam
Kranjskega deželnega zbora, so leta 1653
privedli do izbruha kmečkega upora, ki je
povzročil številne žrtve, tako da so bile leta
1660 posesti prepuščene Giovanniju Ferdinandu Porzii, avstrijskemu podložniku,
ki je bil po rodu iz Furlanije.
Razsajanje kuge, ki je v različnih obdobjih zajela polotok, vojne in huda pomanjkanja so v Istri povzročili še dodatno
demografsko upadanje. Črna smrt je v letih 1630–1631 že drugič prizadela Koper
in ugonobila skoraj dve tretjini mestnega
prebivalstva (število se je s 4500 zmanjšalo
na 1700 do 1800), zajela pa je tudi bližnje
kraje, kot sta Novigrad in Brtonigla. Bolezen je zdesetkala prebivalstvo tudi na jugu polotoka, na območju Limskega kanala
in vzdolž zahodne obale med Savudrijo in
Porečem. Število prebivalcev v Istri se je
močno znižalo: leta 1610 je štela približno
65.000 ljudi (20.000 manj kakor trideset let
pred tem), medtem ko leta 1632 populacija
ni presegala 40.000 do 42.000 prebivalcev.
A že v dvajsetih letih 17. stoletja so se pojavljali novi selitveni tokovi v smeri beneške
Istre. Priseljenci so se nastanili na območju
Poreča in Pulja, v Dvigradu, Svetem Lovreču itd. V letih 1627–1628 je veliko družin
prispelo iz Boke Kotorske, z Velebita in iz
zahodne Bosne.

Palača Tarsia, 1669, Koper
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Tako imenovani hajduki so prispeli v Pulj maja 1671, vendar so imeli zaradi
vihravega in grobega značaja nemalo težav z avtohtonimi naseljenci. Bili so vojščaki, plačanci Beneške republike, ki so branili južna obrobja njenih jadranskih
ozemelj, in kot taki so se le stežka umirili ter se
prelevili v kmetovalce, tako da so kmalu zapustili
Istro in se vrnili v Dalmacijo. Po drugi strani pa
priseljenci s Krete, ki so svoj otok zapustili zaradi
spopada med Turki in Benečani (1645–1669) in
se naselili na območju Poreča, s prilagajanjem
novemu okolju niso imeli težav. Sledilo je obdobje prilagoditve, ki je trajalo nekaj desetletij, med
letoma 1670 in 1680 pa je že zaznati stabilnejši
položaj na podeželju, ki je vstopilo v novo fazo:
opustili so vzrejo živine in razvijalo se je poljedelstvo. Po zaslugi zunanje podpore si je Istra počasi
opomogla od krize in stagnacije, kar se je odražalo
v rasti prebivalstva. Okoli leta 1660 se je število
prebivalcev vrtelo okrog 70.000, medtem ko je med
Grb grofovske družine Sabini, Koper
letoma 1690 in 1695 doseglo 90.000.

Krstilnica stolnice svetega Jurija, Piran
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Koprski mestni statut, tiskana izdaja iz leta 1668, Pokrajinski arhiv
Koper

4.

poglavje

17. stoletje

Barok in italijanska književnost
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Od druge polovice 16. do prvih desetletij 17. stoletja je Italija živela v miru in
gospodarski blaginji: ni bilo še znakov propadanja, ki je kasneje doletelo deželo.
Leta 1559 se je s sporazumom iz Cateau-Cambrésisa v Italiji pričelo petdesetletno
obdobje miru: dolga vojna za prevlado v Evropi med Francijo, Španijo in Anglijo
se je končala, Italija je za približno sto let prišla pod oblast španskega vladar ja Filipa II. Politični in gospodarski razcvet Italije se je ustavil, in sicer tudi v
mestnih državah, ki so bile ves čas v ekspanziji in neodvisne, kakor Firence z
vojvodstvom Toskane, Piemont in Benetke. Predvsem slednja avtonomna republika je na gospodarski ravni občutila posledice odkritja Novega sveta, nastanka
novih poti in razširitve otomanskega cesarstva, ki je Benetkam odvzelo velik del
ozemelj na Bližnjem vzhodu. Edina pobuda, ki je zajela vso Italijo, je bila bitka
pri Lepantu (7. oktobra 1571), v kateri lahko prepoznamo močan duh nacionalistično-religioznega maščevanja.
Nazadovanje Italije se je začelo sočasno z upadanjem španske prevlade v Evropi
in z dolgim bojem med evropskimi dinastijami, ki se je stopnjeval v tridesetletno
vojno (1618–1648); v njej je slavila Francija, ki si je obenem pridobila prevladujočo vlogo tudi v Italiji. Vojna ni imela katastrofalnih posledic le za Evropo
(predvsem Nemčijo), temveč tudi za Italijo, ki so jo znova preplavile tuje čete, bila
je oropana in opustošena. Trgovska izmenjava se je izrazito zmanjšala, revščina
je zavladala v mestih in na podeželju. K vsemu temu je treba dodati še kugo.
Italija je nazadovala v nekakšen novi srednji vek, gospodarstvo je znova privzelo
kmetijsko-fevdalni značaj, veliki mednarodni prometni tokovi pa so jo obšli.
Kultura je, vsaj v prvi polovici stoletja, še vezana na mecenstvo vladarjev in
kaže, tako v upodabljajočih umetnostih kakor v poeziji, vpliv manierizma. To je
dokaj živahno obdobje, v katerem med drugim ustvarjajo Marino, Sarpi, Campanella, Tassoni in Galilei. V drugi polovici stoletja, predvsem v času španske
nadvlade, posvetno mecenstvo slabi, medtem ko zaradi učinka protireformacije
postaja vse izrazitejša cerkvena hegemonija, katere najmočnejši predstavnik je
red jezuitov. Slednji imajo velik političen vpliv na kneze, vladarje in intelektualce, njihova vloga na verskem, moralnem in političnem področju pa je izrazito
konzervativna, do točke, ko že spodbujajo pravo preganjanje svobodne misli
(Campanella, Bruno, Galilei). V 17. stoletju je zorela tudi nova eksperimentalna
znanost, katere predstavniki so bili Kopernik, Galilei in program Accademie del
Cimento (Akademija izkustva, 1657). V Firencah je nastala tudi Accademia della
Crusca (Akademija zrnja), ki je varuhinja vélike tradicije italijanskega slovstva
in ugleda toskanščine (prvi slovar, ki ga je izdala ta akademija, je iz leta 1612).

Barok in italijanska književnost
17. stoletja

17. stoletja

Baročni slog

17. stoletje je, tako v likovnih umetnostih kakor v književnosti, zaznamovala
tudi širitev in uveljavitev novega sloga, ki mu pravimo barok. Njegov najvidnejši
predstavnik je bil Neapeljčan Giambattista Marino (1569–1625), še zadnji italijanski pesnik, ki ga je finančno podpiral tuj vladar, francoski kralj Ludvik XIII.
V umetnostih, tudi v književnosti, je baročni slog poudarjal izumetničenost,
retorično nabuhlost, kompleksno in nenavadno formalno strukturo jezika, ki
prek gole tehnične in formalistične spretnosti avtorja (naj bo to slikar, kipar,
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arhitekt, pesnik ali glasbenik) stremi bolj k temu, da bi osupil in ne toliko ganil
občinstvo. Sprva so pridevnik baročen v literarni kritiki uporabljali v negativnem
pomenu, kot sopomenko za neustrezen slog ali slab okus – takšen, ki ni v skladu s klasicističnimi pravili; ta so bila usmerjena k ubranosti in so se izmikala
ornamentalnim presežkom in ekstravaganci. Kasneje, ko se je otresel te negativne konotacije, je izraz baročen dobil – kakor številna podobna poimenovanja
– nevtralen pomen, ki preprosto označuje estetsko in slogovno tendenco. Baročni
okus je zaznamoval velik del evropske umetnosti in književnosti in privzel, vsaj
kar se slednje tiče, različne značilnosti. Ta izumetničeni, domiselni, bleščeči in
hkrati zamotani pesniški slog je prodrl tudi v prozo 17. stoletja. Številni pisatelji, književniki in znanstveni pisci so svoja besedila okraševali z bistroumnimi
domisleki in pretanjenimi paradoksi, s humorno začinjenimi izjavami, a tudi z
retorično vznesenostjo in ritmičnimi figurami. Njihov namen je bil osupljati s
spretnostjo, bolj kot ganiti ali prepričati.

Gledališče v 17. stoletju

Za baročni okus je bilo pomembno tudi poudarjanje scenografije. Ravno v
17. stoletju se je rodilo véliko sodobno evropsko gledališče, in sicer ne samo
kot literarna vrsta, temveč predvsem kot videnje in uprizoritev sveta. Vse, kar
je gostobesedno, okrašeno, veličastno, vpadljivo, lirično in čustveno, je vodilo k
različnim oblikam gledališča. Glavni smeri italijanskega gledališča v 17. stoletju
sta commedia dell’arte (v kateri je življenje sámo postalo gledališče) in melodrama
(glasbeno gledališče), spomnimo pa še na pastoralno igro in tragedijo.
Commedia dell’arte je prekinila s tradicijo „komedije po pravilih“ iz 16. stoletja;
sprejela je tedanji čut za domišljijo in kršitev pravil ter tako za nadaljnji dve stoletji postala šola gledališča za številne evropske komedijante. Namesto igralcev je
uporabljala maske, namesto dramskih besedil nekakšne scenarije, canovaccie, in
predstavljala je gledališče kot tako, golo scensko dejanje in uprizarjanje, skoraj
kot da bi napovedovala „totalno“ gledališče 20. stoletja. V commedii dell’arte so
prisotne regionalne italijanske maske (Harlekin, Brighella, Colombina, Pulcinella
itd.), fiksni liki z določenim značajem in standardiziranimi potezami; literarno
besedilo je bolj ali manj ukinila, s tem pa tudi odrsko distanco med avtorjem in
igralcem. Gledališče je bilo pogosto zreducirano na golo gestiko, onstran vsakršnega govorjenega diskurza, približevalo se je baletu, ki se je izraziteje uveljavil v
kasnejših stoletjih.
Opazen razvoj je doživela pastoralna igra, ki se je v mnogočem sklicevala na
zglede iz 16. stoletja, še posebej na Tassa in Guarinija. Od njih se razlikuje po
bolj zamotanem, skoraj romanesknem zapletu, ki se je nagibal k neverjetnemu,
in po čustvenem koprnenju, ki je mejilo na pozo in izumetničenost ter stremelo
po tem, da bi vzbujalo čudenje pri učenem in prefinjenem elitnem občinstvu, ki
bo kasneje tudi občinstvo melodrame.
Tragedija je bila v 17. stoletju namenjena bolj bralcu kakor gledališkemu občinstvu; razvila se je iz tragedije 16. stoletja, ki so jo imeli za ustrezno, ker naj bi
sledila psevdoaristotelovskemu pravilu o trojni enotnosti, ponovno je obravnavala
etično in versko problematiko ter minljivost stvari in tako predstavljala temno
plat baročne senzibilnosti.

Znanstvena revolucija

17. stoletje ni samo obdobje baroka, prefinjenega in neobičajnega sloga v
upodabljajočih umetnostih in pesništvu: je tudi obdobje, ki je zaznamovano z
rojstvom moderne znanosti, osvobojene prevlade aristotelizma, teološkega cerkvenega dogmatizma in tiste avtoritarnosti, ki se je večinoma znova okrepila v
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Književnost 17. stoletja v Istri

Istrski književniki 17. stoletja so izkazovali omejeno umetniško moč: navadno
so vztrajali pri vzorcih iz 16. stoletja ali se omejevali na pisanje priložnostnih
verzov, ki so nastajali ob raznih jubilejih, svečanostih in lokalnih dogodkih. To
so skratka bolj rimarji kot pravi pesniki, med njimi pa lahko omenimo Koprčane,
kot so Nicolò Manzuoli, Alessandro Brutti, Antonio Bruni, Pietro Pola, Nicolò
Zarotti, Pietro Maurizio, Ottonello de' Belli, Bartolomeo Brutti, Raimondo Fini;
izstopajo Giovan Battista Brati, Cesare Zarotti in še posebej Pirančan Marco
Petronio Caldana, ki velja za najpomembnejšega pesnika tega obdobja v Istri.
Istrska književnost v 17. stoletju sicer ni postregla s številnimi imeni, zato pa
se je v tem času pojavilo veliko pomembnih osebnosti na znanstvenem področju. Med slednjimi velja omeniti Santoria Santoria, ki je bil s svojimi izumi kot
znanstvenik priznan v nacionalnem in evropskem merilu in velja za utemeljitelja
sodobne medicine. V tem stoletju se uveljavi tudi nov tip zgodovinopisja, ki temelji
na natančni in dosledni erudiciji: pogosto se usmerja v zanimive in nenavadne
podrobnosti, kar se sklada z okusom tega obdobja. Vidna predstavnika takšnega
zgodovinopisja sta Koprčana Nicolò Manzuoli in Prospero Petronio.
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času protireformacije. Galilejeva zgodba sovpada z usodo znanosti med 16. in 17.
stoletjem, ko se je ta borila za svojo svobodo; ta boj je imel tudi svoje mučenike,
pripeljal pa je do rojstva nove znanosti, utemeljene na eksperimentalni metodi
in ne več na načelu cerkvene avtoritete. Številni raziskovalci in znanstveniki so
plačali hudo ceno za prevladujočo nestrpnost, pogosto so bili zgolj zato, da bi
ohranili življenje, v celoti ali delno primorani zanikati svoja ideološka stališča
oziroma sprejemati kompromise med novim in starim, na kar so tudi velikokrat
pristali, saj so s tem lahko nove ideje vsaj nekoliko napredovale, pa čeprav na
protisloven način. Zagovarjanje pravice in dolžnosti raziskovalne svobode in
vzpostavitev miselnih sistemov, ki jih cerkvena avtoriteta ni mogla sprejeti, sta
Giordana Bruna stala življenja, Tommasa Campanella pa primorala v jetništvo
in mučenje. Kakor je napovedal že Leonardo, nova znanost ni bila osnovana na
abstraktnih formulacijah, na nedokazljivih idejah, temveč na opazovanju narave, na izkustvenem razlaganju pojavov. Znanje ni več moglo temeljiti na načelu
avtoritete, kakor je bilo za časa prevlade aristotelizma, pač pa le na čutnem
zaznavanju, ki nam edino lahko priskrbi izkustvene podatke.

Književnost 17. stoletja v Istri

Italijanska književnost 17. stoletja

Marco Petronio Caldana (Piran, 1651–1716)
Velja za najpomembnejšega pesnika tega stoletja. Šolati se je začel v rodnem
kraju, po očetovi smrti pa ga je bil primoran zapustiti in se z družino preseliti v
Bologno, kjer je živel njegov stric Nicolò. Caldana je v Bologni obiskoval plemiški
kolegij svetega Frančiška Ksaverija, ki so ga vodili jezuiti, in tam je študij tudi
zaključil. Po stričevi smrti leta 1671 se je moral pesnik odseliti na Dunaj, kjer
je iskal delo; na dunajskem dvoru ga je z veliko naklonjenostjo sprejela cesarica
Eleonora, ljubiteljica italijanske književnosti, ki je na Dunaju širila italijanski
jezik in kulturo. Po sedmih mesecih, ki jih je ob literarnih in dvorskih opravilih
preživel na Dunaju, se je moral zaradi bratove smrti vrniti v rodni Piran. Po
vrnitvi je tam opravljal nekaj pomembnih javnih funkcij in nadaljeval s študijem
ter pisanjem poezije. Leta 1687 je objavil svoje najpomembnejše delo, latinsko
pesnitev Clodias, in jo posvetil Ludviku XIV., Sončnemu kralju. Leta 1707 je s
sinom Petroniem potoval v Pariz, kjer je bil gost na dvoru Sončnega kralja, ki ga
je v zahvalo za posvečeno delo počastil z nekaj dragocenimi darili. Po vrnitvi v
Piran leta 1716 tam umre.
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Od semenišča do
Gimnazije Gian Rinaldo Carli

P

o koncu tridentinskega
koncila leta 1563 je eden
izmed odlokov reforme predvideval, naj bi v vsakem sedežu
škofije ustanovili semenišče ali
kolegij za izobraževanje mladih,
starejših od dvanajst let. Šele
pol stoletja po tem sklepu in
večkratnem posredovanju pri
beneških oblasteh je Koper dobil
svoj kolegij. Leta 1609 so Ottonella de’ Bellija kot mestnega
ambasadorja poslali v Benetke
in rezultati so bili kmalu vidni.
Junija 1610 je iz doževe palače
prispelo dovoljenje za osnovanje
ustanove in tako je leta 1612 Gimnazija Gian Rinaldo Carli, nekoč sedež Plemiškega kolegija
semenišče pričelo delovati, četudi za kratek čas. Vse izrazitejši spori med Beneško republiko in Avstrijo glede
dolgoletnega problema Uskokov so se sprevrgli v vojno pri Gradišču (1615–1617),
ki je opustošila območje med Alpami in Kvarnerjem. Koprsko semenišče so zaprli
in kljub prizadevanjem znanih ljudi, ki so si želeli njegovega ponovnega odprtja,
je preteklo kar nekaj desetletij, preden je v istrskem glavnem mestu znova začela
delovati laična šolska ustanova; na to je vplivala tudi epidemija kuge v tridesetih
letih 17. stoletja, ki je pokosila veliko prebivalstva. Leta 1647 so koprski poslanci
znova opozorili podestata in kapitana na pomen vzpostavitve semenišča ali kolegija, kar bi bilo „delo dobro in sveto, še posebej v časih, kakršni so dandanes,
ko mesto samo, odrešeno strahot kuge iz leta 1630, podpira številno mladež,
polno darov in duha, obenem pa je brez dela, siromašna, brez šol in učiteljev.“ Po
zaslugi doža Domenica Contarinija in njegovega naslednika Nicolòja Sagreda
je v Kopru nastalo malo vzgojno semenišče (29. septembra 1675) oziroma Plemiški kolegij, kakor so ga poimenovali, saj so ga ustanovili plemiči, vendar je imel
odprta vrata tudi za potomce nepatricijskih družin. Bil je edina izobraževalna
ustanova v mestu, obiskovali pa so ga mladi s širokega geografskega območja,
od Furlanije do jonskih otokov, pa tudi iz habsburških regij. Novembra 1676 so
somaški menihi začeli s poučevanjem. V kolegiju so bili skupno štirje razredi
(scole), v primeru večjega števila učencev je bil možen tudi peti. V prvi scoli so
poučevali branje, pisanje, algebro in osnove gramatike, v drugem so se posvečali
zgolj gramatiki, v tretjem je prišel na vrsto pouk humanistične kulture, retorike
in pesništva, v četrtem pa logike in filozofije.
Leta 1677 so postavili temelje za gradnjo stavbe na zemljišču, ki so ga izbrali
in odkupili dve leti pred tem. Nahajalo se je na zdravem območju v mestni četrti
Pusterla, nedaleč od Marijine cerkve s konca 15. stoletja. Poleti 1683 je bila
zgradba delno postavljena in jeseni so jo že lahko obiskovali učenci ter sledili
pouku: gradbena dela so se nadaljevala še v prvih desetletjih naslednjega stoletja. Leta 1699 so iz Rima prispeli menihi iz reda piaristov, ki so dali nov zagon
poučevanju, obenem pa so predstavljali alternativo nesporni prevladi jezuitov.
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Revolucionarni veter Napoleonove vojske ni prizanesel stari justinopolitanski
ustanovi, kakor tudi ne Akademiji obujenih in številnim bratovščinam, ki so bile
prisotne v mestu in na vsem polotoku: veljale so namreč za dediščino nekdanjega
sistema. Kolegij so ukinili, namesto njega so ustanovili državni licej, ki je začel
delovati v šolskem letu 1807–1808 in je imel nalogo (kakor že povsod po Italiji)
izobraževati sposobne in dobro podkovane strokovnjake. Pouk je med drugim
zajemal temelje geometrije in algebre, analizo idej in moralno presojo, risanje,
leposlovje in zgodovino, fiziko, osnove državljanske vzgoje, francoščino, zgodovino
vojaštva, glasbo in četvorko.
Po umiku Francozov in prihodu Avstrijcev javno izobraževanje ni utrpelo nobenih posledic. Koper je postal sedež edine gimnazije v Istri. Proces germanizacije, ki so ga sprožile nove oblasti, je učinkoval negativno, saj se je na gimnazijo
vpisovalo manj mladih Istranov. Po cesarskem sklepu so ob koncu šolskega leta
1841–1842 mestno gimnazijo preselili v Trst. Koprski občinski predstavniki se
niso predali in so si v naslednjih letih prizadevali znova vzpostaviti to ustanovo.
Na Cesarskem svetu se je Antonio Madonizza boril za priznanje italijanščine v
svoji provinci in se angažiral za ponovno odprtje gimnazije, v kateri bi bila nemščina izključno fakultativen predmet. Po zaslugi njegovega delovanja so v Kopru
leta 1848 znova odprli nižjo italijansko gimnazijo, ki je leta 1852 postala višja
državna gimnazija (takrat so nižji gimnaziji dodali še peti in šesti razred, pod
pogojem, da je bila nemščina obvezna za vse učence), leta 1857 pa je celotna
ustanova prešla pod upravo cesarstva. Pred ustanovitvijo pazinske deželne realne
gimnazije, državne realne gimnazije v Pulju in nižje gimnazije v Rovinju, kar se je
zgodilo med letom 1899 in prvimi leti 20. stoletja, se je vsa šoloobvezna istrska
populacija izobraževala v Kopru. Gimnazija je bila tudi središče domoljubja in je
v obdobju narodnega prebujenja prispevala k oblikovanju italijanske identitete
mladih. Med učitelji, ki so pustili največji pečat, omenimo Carla Combija (leta
1919 so licej poimenovali po njem), Paola Tedeschija, Antonia Coiza in druge.
V letih jugoslovanske uprave v okviru Cone B je prišlo do največjih sprememb
šolskega reda. To se je dogajalo leta 1950, ko je bila izvedena reorganizacija po
zgledu slovenskega šolskega modela: osnovna šola ni imela več pet, ampak osem
razredov, ukinjene so bile enotne srednje in poklicne šole, znova je bila uvedena
nižja gimnazija, ki je ustrezala višjim razredom osnovne šole. Leta 1958 so to
razlikovanje ukinili, ostala je samo osemletna osnovna šola, medtem ko so se
liceji spremenili v štiriletne gimnazije.
Eksodus je predstavljal težak udarec za gimnazijo, nenehno izseljevanje je
vplivalo na vse ravni družbenega življenja. V šolskem letu 1954–1955 je bilo
vseh dijakov sto štiriindevetdeset, kakih sedemdeset manj kot leto poprej; v letu
1956–1957 jih je ostalo samo še sedem. V kratkem časovnem obdobju je italijanska skupnost skoraj izginila, a tudi v teh težkih časih je šola še naprej izvajala
svoje poslanstvo – v skladu z mednarodnimi dogovori – in zagotavljala poučevanje
v italijanščini za tačas že maloštevilno manjšino, ki je prebivala v regiji. Zaradi
udejanjanja klavzul, ki jih je predvideval Posebni statut za manjšine Londonskega memoranduma, se je v zgodnjih šestdesetih letih za italijansko skupnost
začelo novo obdobje, ki jo je na ravni kulture povezalo z italijansko državo. Tako
je na primer leta 1962, po zaslugi generalnega italijanskega konzulata v Kopru, v
gimnazijski avli in učilnici za fiziko gostoval seminar italijanske kulture in jezika,
namenjen učiteljem in dijakom italijanskih srednjih šol na območju Kopra in Buj.
S šolskim letom 1983–1984 je bil (na podlagi dogovora z Republiško izobraževalno skupnostjo in predloga, ki sta ga podali Gimnazija in Obalna skupnost za
izobraževanje in kulturo italijanske narodnosti), ustanovljen pedagoški oddelek
za izobraževanje učiteljev razrednega pouka v osnovnih šolah in pridružil se je
družboslovno-jezikovnemu oddelku. Spomnimo še, da je šola v manj kot dvajsetih
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letih delovanja nosila tri različna imena: Gimnazija z italijanskim učnim jezikom
(1974–1978), Srednja družboslovno-jezikovna šola z italijanskim učnim jezikom
(1978–1982) in nazadnje Srednja šola z italijanskim učnim jezikom (1982–1992).
Do pomembne spremembe je prišlo leta 1992, ko je šolska reforma Republike
Slovenije znova uvedla gimnazije. Leta 1995 je bila šola poimenovana po Gian
Rinaldu Carliju, učenjaku, enciklopedičnemu umu in polihistorju, ki se je rodil
v Kopru in se šolal na nekdanjem Plemiškem kolegiju. Tudi v tretjem tisočletju
italijanska gimnazija še naprej opravlja ključno izobraževalno vlogo in obenem
prispeva k uveljavljanju ter širitvi italijanskega jezika in kulture na območju, ki
ga naseljuje italijanska skupnost.
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Leta 1857 je Občina Piran podarila
učenjaku Pietru Kandlerju, v znak hvaležnosti in spoštovanja njegovega dela, primerek knjige Petronia Caldane,
Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst

Giovan Battista Brati (Koper)
Član Akademije želečih. Leta 1617 je napisal pastoralno igro La ninfa del Formione (Formionska nimfa), ki velja za njegovo najboljše delo, čeprav mu kritiki
niso bili preveč naklonjeni. Leta 1618 je objavil nekaj sonetov v zbirki Rime e
prose in lode del doge di Venezia Nicolò Donato (Rime in proza v čast beneškemu
dožu Nicolòju Donatu). Leta 1629 je napisal nekaj sonetov, ki so slavili labinskega
pesnika Tranquilla Negrija, grofu Borsu iz San Bonifacia pa je posvetil knjižico
Rime. Formionska nimfa je pastorala, tačas precej priljubljena pesniška oblika,
ki so jo člani Akademije želečih radi recitirali med svojimi druženji. Tudi to delo
je avtor posvetil prijatelju Negriju.
Zgodba: Pastir Mirtij je zaljubljen v dekle Lidijo, ki pa njegovo ljubezen zavrača.
Ker jo želi pregovoriti, se Mirtij odloči, da ji bo povedal tragično zgodbo o nimfi
Dori. Prelepa nimfa Dori je živela na bregovih reke Formione. Na obrežju reke
je v svojem vrtu gojila prekrasne rože, v reki je ribarila, v okolici pa je hodila na
lov, ne meneč se za ljubezen. Pastir Evrind je bil zaljubljen v Dori, nekega jutra
se ji je med ribolovom približal in izpovedal ljubezen. A Dori, ki je svoje devištvo
posvetila Diani, je boginjo prosila, naj jo pred mladeničem zaščiti. Diana jo je
spremenila v vodo, medtem pa sta Zefir s svojim nežnim vetrom in Apolon s
svojo silo razburkala valove Rižane: in kapljice „so po čudežu postale drobcena
zrnca soli.“2 Ob pomoči Nereid nabere Evrind ta zrnca soli, ki so odtlej začimba.
Po koncu Mirtijeve zgodbe se zvečeri in tako se zaključi tudi Bratijeva legenda.
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Platnica Clodiasa Marca Petronia
Caldane, Benetke, 1697, Mestna
knjižnica Attilia Hortisa, Trst

Clodias je latinska pesnitev, sestavljena iz dvanajstih spevov in približno
sedemsto heksametrov, ki
jo je avtor posvetil francoskemu kralju Ludviku XIV.
Pesnitev opeva dolge vojne
Klodvikovih naslednikov in
dogodivščine princa Clodia,
ki je njen glavni junak. Pri
pisanju je Caldana izhajal
iz pesnitve Jeana Desmaretsa Clovis ou la France
chrétienne (Clovis ali Krščanska Francija, 1657), pa
tudi iz Tassovih, Ariostovih
in Dantejevih del, pri čemer
je viteške, magične in nadnaravne prvine povezoval z
zgodovinskimi.

Od semenišča do
Gimnazije Gian Rinaldo Carli

Dela

Cesare Zarotti (rojen 1610)
Bil je koprski zdravnik in književnik. Leta 1642 je objavil krajšo pesnitev v latinščini, sestavljeno iz treh spevov in posvečeno papežu Urbanu VIII. Leta 1667 je
objavil krajše delo o položaju medicine v Rimu v prvem stoletju po našem štetju;
leta 1666 je izdal delo Centuria sacrorum epigrammatium (Sto svetih epigramov).
2.
V tej pastorali Brati pripoveduje legendo o rojstvu soli, ki je bila zelo pomembna dobrina za Koper in istrsko regijo.
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17. stoletje

Nicolòò Manzuoli
Koprski zgodovinar, diplomiran pravnik, ki je gojil veliko zanimanje za istrsko
zgodovino. Leta 1611 je napisal delo Nuova descrittione della provintia dell’Istria
(Novi opis istrske province), v katerem je prikazal zgodovino, geografijo in statistiko vseh naselij v Istri. Obenem je podal še natančen seznam relikvij svetnikov,
ki so jih častili v teh krajih, in pripovedoval o njihovih življenjih. Sestavil je tudi
dva seznama slavnih osebnosti iz družin, ki so se odlikovale na raznih področjih.

Zemljevid Istre iz Atlasa beneškega otočja Vincenza Coronellija, Benetke, 1696, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja,
Koper

Prepis dela Nicolòja Manzuolija Nova descrittione della
Provincia dell’Istria (Novi opis istrske province, Benetke,
1611) iz druge polovice 19. stoletja

T 13 - Nicolò Manzuoli iz dela Novi opis istrske province

Novi opis istrske province (odlomek)
V navedenih odlomkih najdemo opise treh obalnih mest: Izole, Pirana in Kopra. Poleg opisov avtor navaja
tudi legende o njihovem izvoru.
[IZOLA]
Izola, ki je od Kopra oddaljena pet milj in je bila nekdaj imenovana Haliaetum,
se nahaja na otočku, ki ga s kopnim povezuje most, na prijetnem kraju, kjer je
podnebje zdravo in razgled lep. F. Leandro pravi, da je bilo to območje pozidano
v istem času kakor Caput Histriae. K Izoli spada tudi kraj, ki se mu reče Korte.
Tam pridelujejo izvrstna črna in bela vina, pa olje in melone s semeni ter tanko
lupino. Imajo znamenito fontano in dolino, kjer dobro uspevajo sama oljčna
124

[PIRAN]
Piran, ki je od Izole oddaljen pet milj, je častivreden kraj, pet tisoč duš živi
tamkaj in podnebje je na moč ugodno. Letni prihodki skupnosti znašajo pet tisoč
zlatnikov. K Piranu spada tudi Kaštel, in na zemlji, ki ji pravijo kras, imajo veliko
rodovitnih posesti, območje pa je lepo urejeno. Soli pridelajo še enkrat toliko kot
v Kopru, v Kopru je pridelajo enkrat več kot v Miljah, v Miljah pa enkrat več kot
v Trstu. Piransko pristanišče je zelo lepo, sprejme lahko vsako veliko ladjevje
in zmerom je polno vojnih ladij in galej. Pri Piranu se nahaja rečica Dragonja, ki se izliva v morje pri Sečovljah in izvira v gričevju nad Koprom. Ko ladja
prihaja v pristanišče, pluje med dvema stolpoma kakor v Miljah. Leta 1252 so
Pirančani zaprosili oglejskega patriarha, naj jim nameni podestata, in naklonil
jim je Ganavera Gillalta, plemiča iz Kopra. Leta 1283 pa so prešli pod oblast
Beneške republike. Ko so Genovežani zavzeli Koper in ga predali oglejskemu
patriarhu, so se Pirančani skupaj s Porečani in drugimi Istrani pridružili beneški
vojski, da bi sami ponovno zavladali mestu. In ko je kapitan mornarice Carlo
Zen odplul na bitko do Marana, se je njegovemu junaškemu podvigu pridružilo
veliko piranskih ladij, kakor tudi takrat, ko je šlo za Polesine. Pet milj naprej
od Pirana leži Salvore,3 kjer so naši gospodarji hudo porazili Otona, sinu Friderika Rdečebradca, ki je preganjal papeža Aleksandra III., katerega so pustili na
cedilu vsi krščanski vladarji, zato se je inkognito zatekel v Benetke, v samostan
Marije Pomočnice. Toda Benečani, ki so vselej branili sveto Cerkev, so papežu
drzno odtegnili zaščito; zato je ogorčeni cesar, ki je bil tedaj v Ravenni, poslal
omenjenega Otona nad Benečane. Prišlo je do bitke pri Savudriji, kjer pa je Oton
doživel poraz, in zatem se je njegov oče odpravil v Benetke ter prosil papeža
odpuščanja: papež pa je kot poplačilo za mnoge zasluge obnovil oblast Beneške
republike nad morjem. O poteku te pomorske bitke pričajo verzi, zapisani na
kamniti plošči, ki se nahaja nad vrati neke cerkve v Savudriji:
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drevesa in se zdi kakor gozd boginje Palade. Izola in njena okolica sta tako lepo
urejeni, da sta videti kot vrt. Na izolskih banderih sta upodobljena sveti Maver
in sveti Donat. V osrednji cerkvi so tri prelepe oltarne podobe, ki jih je ustvaril
slavni slikar Palma, pri svetem Frančišku pa poleg mnogih drugih najdemo
sledeče relikvije: križ našega Zveličarja, križ svetega Andreja in njegovo laket,
obleko in koder las Matere Božje, glave apostola Petra, svetega Ananija, svete
Lucije in svete Katarine, nogo svetega Lovrenca, roko apostola Mateja in kri
enajst tisočih devic. Od tod prihaja Francesco Egidio, pomemben predstavnik
latinske in grške književnosti, pa Pietro Coppo, prav tako literat, ki je napisal
mnoga dela, denimo tisto, v katerem opisuje Istro, in še eno, objavljeno pod tujim
imenom. V naših časih pa se je tod rodil sloviti kancelar Christoforo Hottoreo.

Novi opis istrske province (odlomek)

Italijanska književnost 17. stoletja

Heus populi celebrate locu, que Tercius olim
Pastor Alexander donis coelestibus auxit:
Hoc etenim Pelago Venetæ Victoria Classi
Desuper eluxit, ceciditque; superbia magni
Induperatoris Federici, reddita Sanctæ
Ecclesia Pax tuncque; fuit. Coelo ita tempora mille
Septuaginta dabat centum septemque; ernus sup
Pacifer adveniens ab origine carnis amictoe.4
3.
Italijansko ime za današnjo Savudrijo. (Op. prev.)
4.
Ljudstvo, slavite kraj, ki ga nekdaj pastir Aleksander / že tretjikrat razjasnil je z nebeškimi darovi: / saj
je zmaga beneškega ladjevja v tem morju / zasijala od zgoraj in zadala udarec napuhu / velikega cesarja
Friderika, in tedaj je sveti Cerkvi / bil povrnjen mir. Na zemlji teklo leto je / tisoč sedeminsedemdeseto; in
on je prihajal / kot prinašalec miru, že spočetka odet v krzno.
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Njegova Svetost je omenjeni savudrijski cerkvi v spomin na to zmago naklonila veliko praznovanje ob jubileju: o binkoštih je tam semenj in delijo odpustke.
V Piranu pa stoji samostan svetega Frančiška, kjer žive bratje minoriti, dve
milji od njega po kopnem pa stoji drug samostan bosonogih menihov; tam so
tudi štiri peči, ki nenehno obratujejo. Na piranskem banderu je sveti Jurij: na
njegov praznik se odvija semenj in v njegovi cerkvi najdemo kosti svetega Maksimilijana, škofa, o katerem piše Candido, in sicer takole: vladar Maksimilijan
je prispel v Italijo, da bi se odpravil pred Oglej, in znašel se je v italijanskem
mestu Ema, ki leži na ravnici ob vznožju Alp, nedaleč od Posteme, kjer so Maksimilijana mučili. Njegovo telo častijo v piranski cerkvi, vendar to ni celo telo,
temveč le del, v isti cerkvi pa se nahajajo tudi naslednje relikvije: kos čeljusti
svetega Jurija, vdelan v lobanjo iz srebra; kos goleni istega svetnika, vdelan
v nogo iz srebra; celotna spodnja čeljustna kost svetega Štefana v čeljusti iz
srebra; celotna kost iz roke svetega Leona, papeža; zob svetega Martina, škofa,
vdelan v srebro; kost iz hrbtenice svetega Evzebija spovednika; kosti svetih
Nedolžnih otrok; kosti svete Uršule in svetih Devic; kosti svetih Štiridesetih
mučenikov; kos lesa svetega Križa; košček pajčolana Device Marije in nekaj
relikvij svetega Peregrina mučenika. Iz piranske družine Castri je izšlo nekaj
vrlih vojščakov, ugledna tukajšnja literata pa sta danes Nicolò Caldana in
Francesco Veniero, doktor prava.
[KOPER]
Pisci Kopru pravijo Palada, Aegida in Capraria. Pesniki vedo povedati pravljično zgodbo o tem, kako je razsrjeni Neptun zasledoval Palado, in sicer zato,
ker je njena prevladala, ko je bilo Atenam treba dati ime, in še zato, ker je na
svojem ščitu nosila glavo Meduze, ki je bila nekdaj njegova ljubljenka, sedaj
pa je obeleževala skupnost. In ubežna Palada je utrujena počíla na obrežju
naše Formione, kamor se je pred prihajajočim Neptunom zatekla, in na begu
so ji morski valovi odvzeli ta ščit, na katerem je zgrajeno mesto; in ker Paladin
ščit prekriva kozja koža, koza pa se v grščini imenuje Egis, je to mesto dobilo
ime Egida in Capraria, in od tod izhaja, da tisti, ki njegovim prebivalcem zavidajo mestno veličino, slednje imenujejo cavrisani. A če pustimo pravljice in
preidemo k resničnim rečem, naj povem, da Kopru pravijo Palada, ker je bil
otoček z mestom posvečen Paladi, in tista Justicija, ki stoji na mestni palači
med dvema stolpoma, je bila njen kip, palača pa njeno svetišče. Mestu pravijo
tudi Justinopolis in Caput Histriae: Justinopolis zato, ker ga je na novo zgradil
cesar Justin, kot bomo povedali kasneje, Caput Histriae pa od takrat, ko je
pod beneško oblastjo, ki ga je naredila za glavno mesto Istre, in tudi zato, ker
je bilo mesto od nekdaj ugledno, kakor je zapisal že tudi Biondo. Med vsemi
mesti v Istri je Justinopolis najpomembnejše, in kot pravi Ortelius: Celeberrima
est Iustinopolis, quam vulgo caput Istriæ vocant, Plinius Aegidam.5 Tudi Pier
Paolo Vergerio il Vecchio pravi, da je ime Caput Histriae prevzeto po imenu
bližnje reke Formione, ki je svoj čas bila meja Istre. In če sedaj preidemo h
gradnji mesta, naj povem, da so ga osnovali Kolhijci petsto let pred nastankom
Rima, kajti toliko let je od njihovega prihoda v Italijo, kakor ugotavlja Muzio v
nekaterih svojih spisih, in zgodba o njihovem prihodu se glasi tako. Jazon se
je odpravil v Kolhido, skitsko azijsko pokrajino, iskat zlato runo, in s pomočjo
Medeje, hčere kralja Ajeta, se mu je ta podvig posrečil. Ob odhodu je s seboj
odvedel tudi Medejo, zato je razsrjeni kralj poslal za njim svoje Kolhijce, medtem ko so se Argonavti (to ime so dobili po ladji Argo, kar pomeni hiter), ki jim
je bilo zaukazano, naj s seboj pripeljejo kraljevo hčer, naposled utrujeni od
potovanja in brez upov, da bi našli Medejo, ustavili v Istri, kamor so pripluli
5.
Zelo slovi Justinopolis, ki mu ljudstvo pravi Caput Istriae, Plinij pa Aegida.
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po Donavi, ter ustanovili Caput Histriae, Emono in Pulo, katerim se je reklo
Quies Colcorum.6 To na kratko omenjata Plinij v 19. poglavju 3. knjige Naturalis Historia (Naravoslovje) in Pompej Trog v 32. knjigi Historiae Philippicae
(Zgodovina Filipa); in omenjene kraje, h katerim lahko prištejemo še Poreč, so
poselili Rimljani kot svoje kolonije. Zaradi vojn in razdejanja, ki ga je pretrpela
Istra, o čemer sem spregovoril v začetku te historije, je bilo mesto Caput Histriae
dolgo nenaseljeno in zato ga tudi ne omenja Tit Livij, ko piše o istrski vojni,
temveč našteva le tista tri glavna središča, Mutila, Faveria in Nesactium, ki pa
se niso ohranila do današnjih dni. Toda osemnajst let pred začetkom Kristusovega štetja so otoček, skoraj v celoti porasel z drevesi, začeli zopet naseljevati
pastirji, ki so postavili številna bivališča, in mesto so Latinci poimenovali kakor
prej, Aegida, Sklavi pa Copra. Nato je v letu Gospodovem štiriinštiridesetem
ljudstvo v Caput Histriae obsijala prava nebeška luč, zavrgli so malikovalstvo
in se oprijeli edine prave vere v našega Gospoda Jezusa Kristusa, v katero so se
spreobrnili; in v tistem času so zgradili katedralo, posvečeno Devici Mariji, na
kraju, kjer je prej stal Paladin tempelj, pa Pretorsko palačo; malike so podrli in
namenili za drugo rabo. Južna vrata omenjene katedrale so zgradili iz kamnov z
groba najvišjega svečenika boginje Kibele. Stebri teh vrat slonijo na dveh lêvih,
ki v šapah držita kravji glavi, na eni od njiju pa so zapisane sledeče besede:
L. Publicius Syntropus Archigallus V.F. Sibi H.M. H.N.S., kar pomeni L. Publicius Syntropus Archigallus vivens fecit sibi hoc monumentum, hæredibus
non fuit.7 In pojasnim naj še, da je Kibela dobila svoje ime po gori, kjer so jo
vzgojile in hranile divje živali; Diodor Sicilski piše, da leva k boginji spadata
zato, ker je v to zver spremenila Hipomena in Atalanto, ki sta oskrunila Kibeli
posvečeni gozd, in zatem ju je vpregla, da ves čas vlečeta njen voz. Boginjo
prikazujejo tudi na vozu, ki ga vlečeta kravi, kajti pri Egipčanih je bila krava
njena sveta žival, in zato je bil tudi v Germaniji običaj, da sta njen voz vlekli
kravi, in to so prevzeli Rimljani, ko so prenesli njen kip iz Frigije v Rim, na
vozu so ga odpeljali do svetišča in boginji žrtvovali neukrotljivo telico. Kibelini
svečeniki so se imenovali Gali, saj so bili skopljeni, kakor je bil skopljen Atis.
Ta prelepi mladenič je bil velika Kibelina ljubezen: naredila ga je za svojega
svečenika pod pogojem, da ostane nedolžen, k čemur se je zavezal s prisego;
a ker se je zaljubil v neko nimfo, hčer reke Sangaris, in pogosto užival njeno
ljubezen, je razsrjena boginja usmrtila nimfo in mladeniča odgnala od sebe. Ko
se je ta zavedel, kakšen greh je storil, ga je zajel tolikšen bes, da je kot blazen
taval po gričih, tulil, si zadajal rane po vsem telesu, si z ostrimi kamni odrezal
ud in se hotel ubiti. Nazadnje se ga je Kibela usmilila in ga spremenila v bor,
mladeniču v spomin pa se je dala ovenčati z vejevjem tega drevesa; in ukazala
je, naj bodo v prihodnje njeni svečeniki skopljeni prav tako, kakor se je skopil
Atis z ostrim kamnom, in naj ob praznovanjih v njeno čast tavajo naokrog,
opletajo s telesom, kot brezumni tulijo in si zadajajo rane kakor Atis. Ti svečeniki so se imenovali tudi Gali po neki frigijski reki: vsakdo, ki je pil iz nje, je
zblaznel, in zatem je lahko služil boginji, saj je v zanosu počel vse navedene
brezumne reči. V škofijski palači pa se je nahajal tudi marmornat kip Izide,
Ozirisove žene; pravljične zgodbe o njej ne bom pripovedoval, saj ni spodobna, in zato je bilo modro, da so kip odstranili in ga nadomestili z drugim, ki
nosi napis v spomin in čast papežu Gregorju XIII., in sicer takle: Io Ingenerio
Episcopus Iustinop. Sublato hine lapide Idolis facto alium io Sempiternam
Gregorij sepofuit. CI . I . XXCII.8 In Paladin kip, ki so ga kot malika častili
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6.
Zatočišče Kolhijcev.
7.
Lucij Publicij Sintrop Arhigalus je za časa svojega življenja zgradil ta spomenik, ki ga ni zapustil dedičem.
8.
Ingeneriju škof Justinopolitanus, od tod povzdigovanje drugega kamnitega malika, narejenega Gregorju v
večni spomin.
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in oboževali, je bil preoblikovan v podobo Justicije z mečem in tehtnicama,
ki stoji na mestni palači, kakor sem bil že povedal, ob njej pa, v spomin na
omenjene dogodke, naslednji stihi v davni govorici.
Palladis Acteæ fuit memorabil saxum,
Effigies quondam, clara hęc urbs du Aegida man
A Capris Divæ, sic tum de pelle vocata (sit
Que quonia reliquos senper superaverat Istros
Artibus Ingenij semper caput esse decorum
Promervit patriæ, cui tori hæc præstitit una
Inde à Iustino, mox Iustinopolis ultrò
Principe, e à Venetis dicta st Caputhistria tan
Auspicijs, quorum vivet per secula tuta.9
Utemeljena je bila zatem katoliška vera in uničeni odvečni spomini na lažne
bogove, leta Gospodovega dvesto desetega pa so postavili več cerkva in drugih zgradb za posvetno rabo, zlasti grad nedaleč od mesta, na poti od otoka
proti kopnemu, ki je vodila čez most. O tem gradu govori tudi kronika cerkve
svetega Nikolaja na beneškem Lidu, in sicer, da so se v času oglejskega škofa
Štefana Istrani, ki so jih hudo ogrozili barbarski vdori, umaknili na Paladin
otok, kjer so zgradili svoje domove in grad. Zaradi zemlje takrat ni bilo videti
obokov, nad katerimi so gradili cerkve, danes pa so ti vidni, kajti v davnini je
bil običaj, da so cerkve gradili na temeljih mestnih vrat. Nato je nastopilo leto
528. Papež Janez, prvi sin Konstancija (ki je umrl v ravenski ječi, ko je tam
kraljeval arijski ostrogotski vladar Teodorik), je na prošnjo starega Justina,
petnajstega cesarja v Konstantinoplu, imenoval koprskega škofa in tako je v
mestu naraščalo število novih hiš in drugih stavb, za obzidjem pa so zrasle nove
četrti. To, da je mesto obnovil Justin II., pa zapiše Biondo iz Forlìja v svojem
zgodovinskem delu Italia illustrata (Italija v podobah), in njegove besede sedaj
povzemam. Justinopolis je glavno mesto italijanske pokrajine Istre, in obnovil ga
je Justin, potomec in naslednik vladavine cesarja Justinijana I.; takrat se je ta
otok imenoval Capraria, še prej pa Pullaria, in na tem kraju so vdori barbarov
močno razredčili prebivalstvo. V nadaljevanju kronike pa beremo takole: Justin
mlajši je v Istri zgradil mesto in ga po sebi imenoval Justinopolis, danes pa je
to Capo d’Istria; kraj je močno utrdil, da bi tako preprečil vdore barbarov in
zaščitil svoja ljudstva. Kot dodatno dokazilo te resnice naj velja sledeči zapis,
ki ga navajata tudi F. Leandro in Volaterano; vklesan je bil v marmor in danes je zabeležen tudi v našem statutu. D. N. Cęs Iustinus. P. Sal. Foelix, Pius,
Inclytus ac triunphator semper Augustus. Pont. Max. Franc. Max. Got. Max.
Vandal. Max. Conf. III Trib. VII. Imp. V. conspicua hanc AEgidis Insulam ad
intima Adriatici Maris con modis. interiectam venerandæ Palladis sacrarium
quondam, e colchidun Argonautarum Imp. S.C. in Urbem fui nominis Excelentissimi nuncupandam honestis. P.P.P. designavit, fondavi, civibus Ro. Po. Q. e
gente onestissima refertam.10 Skratka, ugled številnih avtorjev in spominskih
zapisov potrjujeta, da je mesto Capo d’Istria obnovil cesar Justin in da so ga
ustanovili Kolhijci, kar najdemo tudi pri Lukanu v 4. knjigi. In slednjič, da
9.
Paladi Ateni je bil postavljen spomenik, / ki nosil je njeno podobo v davnini, ko to slovito mesto iz Aegide
/ postalo je Capris Divae, po živalski koži dobilo je novo ime / a zmerom je prekašalo vsa mesta v Istri, /
zmerom bilo prvo v plemenitih umetnostih / in imelo zasluge za domovino; / kasneje ga vladar Justin krstil
je še / Justinopolis, Benečani pa Caput Histriae, / za dober obet, da stoletja bi varno živelo.
10.
Naš božanski cesar Justin, naklonjeni zavetnik in odrešitelj, pobožni, veleslavni zmagovalec, kakor je bil
Avgust, najvišji pontifeks, vladar Frankov, Gotov in Vandalov, trikratni konzul, sedemkratni tribun in petkratni imperator, je pozidal in namenil rimskim državljanom ta sloviti otok Aegida, ki leži na robu Jadranskega
morja in je bil nekoč posvečen častiti Paladi, odkrili pa so ga Kolhijci in Argonavti; kasneje je bil po ukazu
rimskega senata poimenovan kot „najodličnejši” in vrnjen poštenim ljudem.
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Nova descrittione della Provincia dell'Istria di Nicolò Manzuoli Dottor di Legge (Novi opis istrske province
izpod peresa doktorja prava Nicolòja Manzuolija), Benetke, str. 29–33, 57–78.

Prospero Petronio (?, 1608-?, 1688)
Zdravnik in književnik, deloval je v Trstu, a je izhajal iz stare koprske družine.
Njegovo najpomembnejše delo o Istri je šele leta 1968 objavil Giusto Borri v
sodelovanju z Luigijem Parentinom: Memorie dell’Istria sacre e profane con la
più esatta topografia, o sia descrizione de luoghi, che sono hora s’habbia veduto, il tutto tratto dalle opere de migliori scrittori, et in specie tratto dalli scritti
dell’eruditissimo Monsig. Giac. Filippo Tomasini fu vescovo di C.N. (Pričevanje o
svetih in posvetnih rečeh v Istri z najnatančnejšo topografijo oziroma krajevnim
opisom, kar jih je bilo do današnjih dni, povzetim po delih najboljših piscev, zlasti
po spisih nadvse učenega monsinjorja Giacoma Filippa Tomasinija, nekdanjega
novigrajskega škofa).
T 14 - Prospero Petronio iz Pričevanja o svetih in posvetnih rečeh v Istri
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so tamkaj bivali plemeniti rimski državljani, kakor pravi Plinij v tretji knjigi
svojega Naravoslovja, kjer navaja Tudijana, ki si je podredil Histre, in pove,
da so na njegovem kipu zapisane te besede. […]
Pravijo, da je bil [sedanji, op. prev.] samostan svete Klare prej konzulska
palača, in še dandanes lahko na pročelju samostana vidimo tri grbe, ki so po
tradiciji pripadali trem konzulom. Plemeniti meščani so nosili dolge, črne ali
temno vijolične halje s širokimi rokavi, okrogle čepice in štole, skratka, oblačili
so se čisto tako kot imenitni Benečani; in takšne obleke so iz Rima prinesli
Rimljani, prvi naseljenci Capo d’Istrie, in tako so se oblačili vse do današnjih
dni: spomnim se, kako je takšno črno haljo in dolge lase, kot je bila tudi navada, nosil Alvise Pola, ki je bil ob svoji smrti vicedomin, in stari ljudje so mi
povedali, da je moj praded Nicolò Manzuoli nosil prav takšno temno vijolično
haljo. V stolnici visi slika, na kateri so portreti mnogih meščanov, upodobljenih
v tej noši, in hranijo jo v spomin na tolikšno veličastje. […]
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O sejmih v provinci in blagu ...
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O sejmih v provinci in blagu, s katerim
na njih trgujejo (7. poglavje)
V tem odlomku avtor opisuje sejme, ki jih prirejajo v istrskih krajih, in obenem prikaže, kakšno blago je bilo
ob teh priložnostih naprodaj.
V Štivanu se 24. junija vsako leto odvija prekrasen sejem, kjer prodajajo
veliko različnega blaga; tam se dobi veliko lepih konj, ki jih pošteni možje
prihajajo gledat in kupovat celo iz Lombardije.
V Trstu obstajata dva praznika z javnim semnjem, prvi je na telovo, drugi
pa prvega novembra in traja še tri dni zatem; na slednjega prihajajo trgovci iz
Italije in tudi iz Nemčije, tam prodajajo in kupujejo dosti lesa, železnine, blaga,
platna, usnja in raznih drugih reči.
Temu slično v Milje, na sejem, ki ga priredijo na praznik krajevnih zave129
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tnikov, svetega Janeza in svetega Pavla, zatem pa na dan svetega Martina,
pripeljejo les in železnino ter druge neprodane reči z omenjenega semnja, ki
poteka v Trstu na dan svetega Justa, tale sejem tukaj pa se začne osem dni
pred svetim Martinom in konča osem dni po njem.
V Kopru imajo sejem na dan svetega Nazarija, 19. junija, poleg tega pa prirejajo še en znan sejem, na katerem ne pobirajo dajatev in se začne osem dni
pred sveto Uršulo ter konča osem dni po njej; tam prodajo veliko soli, proste
davščin, na trgu pa postavijo pokrite stojnice, na katerih ponujajo les tujim
trgovcem, ki prihajajo prodajat platno in blago iz Furlanije ter od drugod, nato
pa vsi hite na zabavišče.
V Piranu imajo na dan svetega Jurija, 24. aprila, in v času binkošti semenj,
kjer se zbirajo trgovci in je tudi polno kratkočasnih reči; ta praznik se sicer
prične v Savudriji, naslednje praznovanje pa je v Piranu.
Na svetega Martina dan in takisto na dan rojstva Janeza Krstnika, 24. junija,
se v momjanskem gradu, na območju župnije Merišće, odvijata dva sejma, kjer
je moč dobiti veliko sodov, čebrov in podobnih reči, pa platna in železnine; in
tega sodovja se nato poslužuje skoraj vsa provinca.
V Bujah imajo sejem na dan svetega Antona Puščavnika, 17. januarja; prav
tako pa je sejem v okolici Vižinade, pri cerkvi blažene Device Marije na polju,
na sveto Lucijo, torej 13. decembra, na Marijino oznanjenje, 25. marca, in
vsako prvo nedeljo v septembru: na tehle sejmih prodajajo skoraj iste reči,
namreč platno, sodovje, železnino in tlakovce, kakor 16. septembra, na dan
svete Evfemije, vendar se tamkaj zbere mnogo več ljudi, vernikov, ki si pridejo
ogledat sarkofag s telesom te svetnice, in ta sejem spremlja tudi veliko praznovanje z igrami. V buzetskem okolišu prirejajo sedem semnjev: dva sta pri
cerkvi svetega Duha, le kakšni dve milji stran od nje, prvi o binkoštih in drugi
na prvo nedeljo po svetem Jakobu, tretji je pri cerkvi svetega Janeza, miljo
daleč od Buzeta, na dan rojstva tega svetnika, torej 24. junija; četrti poteka v
gradu na nedeljo po prazniku Marijinega rojstva, in mu v slovanskem jeziku
pravijo „Sabotina“, torej proščenje.
Zatem se trije odvijajo še v Roču, eden na dan svetega Antona, 17. januarja,
drugi na dan svete Marine, tretji pa na drugo nedeljo v oktobru, in na vseh
trgujejo z istim blagom, kot smo ga že opisovali poprej. Na sejmu svetega Janeza gvardijani prirede gostijo v čast velespoštovanega kapitana iz Rašporja
in vseh konjenikov, zato grajskemu sejmu pravijo obed vojščakov.
Na praznik svetega Pelagija, 28. avgusta, je v Novigradu sejem, na katerem ne
pobirajo dajatev, in tam prodajajo mnoge reči, ki prihajajo iz Anconske marke,
denimo posodo iz fajanse pa ogromno česna in čebule, ter tekmujejo v viteških
igrah z visečim obročem in lutko saracena. Istovrstno blago, ki prihaja iz te
marke, prodajajo na majhnem sejmu v Svetem Lovreču pri Dajli 10. avgusta.
Na praznik svetega Peregrina, zavetnika Umaga, 23. maja, se v tem mestu
odvija sejem in med drugim so vsi tamkajšnji prebivalci, ki imajo živino, zavezani, da prodajajo hlebce sira po dva solda za libro.
V Motovunu sta dva glavna sejma: prvi 3. avgusta, na dan odkritja relikvij
svetega Štefana, njihovega krajevnega zavetnika, drugi na dan svete Margarete,
druge mestne zavetnice, še en sejem pa se odvija pri podeželski cerkvi svetega
Jerneja na dan tega svetnika. Skoraj vsi drugi kraji imajo ob praznikih njihovih zavetnikov podobne semnje in sejme, kjer se dobi blago, katerega sloves
smo opisali zgoraj.
Vsako soboto v Trstu trgujejo z lesom in žitaricami, in to mesto je med vsemi
najbolj trgovsko in dostojno.

Memorie sacre e profane dell'Istria (Pričevanje o svetih in posvetnih rečeh v Istri ), uredil Giusto Borri s sodelovanjem Sergia Parentina, Trst, 1968, str. 57–59.
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Santorio Santorio (Koper, 1561 – Benetke, 1636)
Rodil se je v Kopru očetu furlanskega porekla in materi Koprčanki. Po začetnem šolanju v domačem kraju
ga je oče napotil v Benetke, kjer je odraščal z gospodarjevimi sinovi v hiši ene izmed starih beneških družin,
družine Morosini. Pri štirinajstih, ko je že dobro poznal
klasike, se je vpisal na redni študij v Padovi, ki ga je zaključil z diplomo leta 1582. Nekateri biografi trdijo (sicer
brez trdnih dokazov), da je Santorio po diplomi nekaj let
živel na Poljskem, drugi, kakor denimo Grmek (1975),
pa menijo, da se je nahajal na Hrvaškem, natančneje v
Karlovcu, v zadnjem desetletju 16. stoletja, kjer naj bi
delal kot zdravnik pri nekem mestnem plemiču, morda
Doprsni kip Santoria Santoria, 1924,
grofu Zrinskem. Grmek (1975) tudi trdi, da naj bi v pročelje Armerije, današnjega sedeSenju Santorio preizkusil svoja izuma, anemometer in ža Univerze na Primorskem, Koper
še neko drugo napravo, za merjenje moči vodnega toka.
Leta 1599 se je nahajal v Benetkah, kjer je, še vedno po zaslugi družine Morosini, srečeval največje izobražence tedanjega časa, s katerimi se je spoprijateljil
in sodeloval: med njimi so bili tudi Giordano Bruno, Paolo Sarpi in sam Galilei.
Ker je zaslovel, so ga leta 1611 povabili na padovansko univerzo, kjer je postal
profesor teoretične medicine. Pod vplivom prijateljstva z Galilejem so njegove
študije temeljile na eksperimentalnem raziskovanju: leta 1614 je objavil svoje
najpomembnejše delo De statica medicina (O statični medicini). V Benetkah je bil
izvoljen za predstojnika kolegija za fiziatrijo, bil pa je tudi svetovalec ob epidemiji
kuge po letu 1630; tu je 24. februarja 1636 tudi umrl.
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Dela
Knjiga Methodus vitadorum errorum omnium qui in
arte medica contingut, libri quindecim (Metoda vseh
življenjskih napak, ki so nastale v medicini, petnajst
knjig), prva izdaja v Benetkah leta 1602, ponatis v Ženevi leta 1631 z dodatkom dela Liber de inventione
remediorum (Knjiga o iznajdbi zdravil), ki je bilo prvič
objavljeno v Benetkah leta 1629, je razdeljena na petnajst delov in posvečena Ferdinandu Avstrijskemu.
Avtor je v njej skušal podati razlago medicinskih diagnoz
za razne bolezni.
De statica medicina, objavljena v Benetkah leta 1614,
velja za glavno Santorievo delo, prevedeno je bilo v italijanščino, francoščino, angleščino in nemščino. V medicinski literaturi predstavlja prvi poskus, da bi fiziološke
in patološke raziskave postavili na kvantitativne, eksperimentalno podprte temelje. Prek krajših aforizmov
Santorio v besedilu obravnava pomen perspiracije11 pri
zdravljenju bolezni. Delo je razdeljeno na sedem poglavij: prvo obravnava nezaznavno perspiracijo, drugo zrak
in vodo, tretje hrano in pijačo, četrto spanje in budnost,
peto vaje in počitek, šesto Venero in sedmo čustva.
Knjiga Commentaria in primam Fen primi libri Ca-

O sejmih v provinci in blagu ...

Italijanska književnost 17. stoletja

Platnica latinskega prevoda dela
La medicina statica (Statična medicina)
Santoria Santoria, Benetke, 1743, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper

11.
Perspiracija v medicini: neprestano in nezaznavno izločanje vode iz organizma preko dihanja kože in površine
dihalnih poti (transpiracija skozi pore: zaznavna perspiracija, obilno izločanje znoja v obliki drobnih kapljic
tekočine, ki se steka v vse večje kaplje, in nezaznavna perspiracija, neprestana, počasna in neopazna transpiracija skozi kožno površino). Fiziološko: izparevanje vode skozi kožo ne glede na znojenje.

131

17. stoletje

nonis Avicennae (Komentarji k prvi knjigi Ibn Sinovega Kanona medicine) je
bila objavljena v Benetkah leta 1625. Poleg komentarja h Kanonu perzijskega
zdravnika Ibn Sine12 v tem delu Santorio opiše inštrumente, ki jih je izumil in
jih je uporabljal pri svojih eksperimentih. Med njimi lahko omenimo termometer
ali termoskop (vodni termometer), ki je Santoriu služil za merjenje temperature
človeškega telesa (v resnici gre za preprosto vrsto termometra, ki ga je izumil že
Galilei), pulzimeter, s katerim je meril frekvenco utripa, in higrometer, napravo,
ki mu je služila za merjenje vlage v zraku.
Po smrti so izdali njegova zbrana dela v štirih zvezkih (Venetiis, apud Franciscum Brogiollum, V Benetkah, pod Francescom Brogiolom,1660), ki so razdeljena na: Commentaria in artem medicinalem Galeni, Komentarji h Galenovi
umetnosti medicine (1. del); Methodus vitadorum errorum omnium qui in arte
medica contingut, libri quindecim, Metoda vseh življenjskih napak, ki so nastale v medicini, petnajst knjig (2. del); Commentari in primam Fen primi libri
Canonis Avicennae cum triplici indici, uno questionum, altero instrumentorum,
tertio rerum notabilum, Komentarji prve knjige Ibn Sinovega Kanona medicine
s tremi seznami, eden zajema vprašanja, drugi sredstva in tretji nenavadne
stvari (3. del) in Commentaria in primam sectionem aphorismorum Hipocratis,
Komentarji k prvemu delu Hipokratovih aforizmov, De remediorum inventione,
O iznajdbi zdravil, De statica medicina et de responsione ad Staticomasticem,
Statična medicina in odziv na statični mastiks (4. del). Knjigo najdemo v beneški
knjižnici Marciani.

Platnica latinskega prevoda dela
Statična medicina Santoria Santoria,
Benetke, 1749, Mestna knjižnica
Attilia Hortisa, Trst

12.
Ibn Sina (latinizirano Avicenna: Buhara, 980 – Hamadan, 1037) je bil perzijski zdravnik, filozof, matematik
in fizik. Mnogi ga štejejo za očeta moderne medicine. Njegovi najbolj znani deli sta Knjiga ozdravljenja (Kitab
aš-Šifa) in Kanon medicine (Al-Qanun fi al-Tibb). Bil je ena najbolj znanih osebnosti v islamskem svetu, v Evropi
pa je kot zdravnik zaslovel po letu 1000, predvsem z delom Kanon medicine, ki je bilo vse do leta 1700 najbolj
uveljavljen medicinski priročnik. Knjiga je znana po uvajanju sistematičnega eksperimentiranja, in sicer pri
fizioloških študijah, odkrivanju nalezljivih in spolno prenosljivih bolezni, vpeljavi karantene, eksperimentalni
medicini, uporabi kliničnih preizkusov, nevropsihiatričnih študijah, analizi dejavnikov tveganja, ugotavljanju
prisotnosti sindromov, vezanih na določene bolezni, hipotezi o prisotnosti mikroorganizmov. Njegovo delo se
ni ustavilo pri opisovanju simptomov, temveč je – poleg eksperimentiranja z novimi zdravili, ki veljajo za temelj
moderne farmakologije – zajelo tudi klasifikacijo bolezni in njihovih vzrokov.
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Italijanska književnost 17. stoletja
T 15 - Santorio Santorio iz dela O statični medicini

Santoriev nasvet

La medicina statica di Santorio de' Santorii da Capo d'Istria, Pubblico Professore nell'Università di Padova
(O statični medicini. Delo Santoria Santoria, javnega profesorja Univerze v Padovi), Benetke, 1743, str. IX–X.

Girolamo Vergerio (Koper, 1622 – 1678)
Bil je istrski znanstvenik. V Padovi je diplomiral iz filozofije in medicine; njegova
dela so požela uspeh po vsej Evropi, veljal je za enega najslavnejših profesorjev
medicine v 17. stoletju. Bil je Santoriev privrženec, sledil mu je in širil njegovo
delo. Zdravniški poklic je opravljal v različnih mestih: v letih 1653 in 1654 je
deloval v Pisi, od leta 1655 kot zdravnik praktik, v letih od 1657 do 1659 je delal
kot javni zdravnik v Kopru, nato pa od 1660 do 1665 znova v Pisi. Leta 1665
ga je beneški senat poklical na padovansko univerzo, kjer je prevzel katedro za
medicinsko teorijo, leta 1676 prešel na katedro za medicinsko prakso ter tam
deloval do smrti. Vergerijeva dela, vsa s področja medicine, so navedena v Papadopolijevem Historia Gymnasii Patavini (Zgodovina gimnazije v Padovi, 1726) in
v Historia Accademiae Pisanae (Zgodovina akademije v Pisi, 1791–1795).
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Resničnost aforizmov, ki jih vsebuje tale naša, že pred mnogimi leti v tisk
dana knjiga o statični medicini, lepo dokazuje uporaba stola, ki je opisana na
začetku knjige.
Od uporabe imamo dvojno korist. Prvič, vsak dan se prepričamo, kolikšna
je nezaznavna transpiracija, kajti če slednje natančno ne izmerimo, potlej je
medicina večinoma odveč. Saj zaradi premajhne ali prevelike transpiracije
navadno skoraj vse bolezni nastanejo.
Druga korist je, da če sedimo na tem stolu med obrokom, zlahka vidimo,
kdaj smo zaužili ravno pravšnjo mero hrane in pijače; če bi ju zaužili več ali
manj, bi čutili, da nam to škoduje.
Sedišče namestimo tako, kot je videti na tej podobi, kjer je tehtnica pritrjena
na tramove nad jedilnico, vendar skrita; to je zavoljo uglednih ljudi, ki bi lahko
prišli na obisk, saj bi utegnili reči, da kazí videz sobe, in zavoljo nevednežev, ki
se jim vse neobičajne stvari zdijo smešne. Stol mora biti tudi za prst dvignjen
od tal, da je dovolj trden in ga ni mogoče zlahka stresati.
Ko smo torej zaužili ravno pravšnjo količino hrane, ki nam je bila predpisana, se skrajni del tehtnice čisto malo dvigne; v tistem se stol malo spusti.
Prav to spuščanje takoj opozori sedečega, da je količina živila zdaj pravšnja.
O tem, koliko zdrave hrane naj vsakdo zaužije, da bo zanj prikladno, in
kolikšna naj bo v posameznem telesu nezaznavna transpiracija, ki jo s stolom zlahka merimo, pa se vsakdo brez težav pouči iz naše knjige o statični
medicini. [...]

Santoriev nasvet

V tem odlomku Santorio opisuje stol, ki ga je zasnoval, da bi omogočil boljše dihanje kože.
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Zgodovinski okvir

Istra v 18. stoletju
V 18. stoletju se je prebivalstvo v Istri nenehno povečevalo kljub hladnemu
valu, ki je prizadel evropski del Mediterana in povzročil, da je pomrznila večina
oljčnih dreves (1709). Naslednji dve leti (1709–1710) pa je zaznamovalo hudo
pomanjkanje žita. Kljub tem naravnim nesrečam je v Istri leta 1790 živelo več
kot 85.000 prebivalcev, njihovo število pa se je v 19. stoletju še naprej povečevalo. Analiza beneških matičnih knjig pokaže, da je na podeželju med letoma
1766 in 1770 živelo 54% prebivalstva.
V 18. stoletju so se okrepile tudi novonastale skupnosti priseljencev iz drugih
okolij, kar je bila posledica demografske
politike Beneške republike: ta si je prizadevala ponovno oživiti skorajda nenaseljena območja, ki so bila opustošena v
vojni za Gradiško oziroma v uskoški vojni
(1615–1617) in jih je kasneje doletela še
huda epidemija kuge.
Leta 1770 je deset obmorskih komunov
beneške Istre (Milje, Koper, Izola, Piran,
Umag, Novigrad, Poreč, Sveti Lovreč, Rovinj in Pula) štelo približno 29.000 prebivalcev. V vseh omenjenih krajih je število prebivalstva naraščalo, v nekaterih
(Umag in Novigrad) se je celo podvojilo.
Upodobitev Rovinja iz Atlasa beneškega otočja Vincenza Coronellija,
Skupnosti v obalnih središčih so se zaBenetke, 1696, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
čele vse bolj posvečati pomorstvu, ki se
je razvijalo ob ribištvu. Naraščajoče zanimanje za to dejavnost je bilo posledica
ostre zime leta 1787, ki je uničila skoraj vsa oljčna drevesa. Leta 1746 se je s
pomorstvom ukvarjalo 7,8% vsega prebivalstva obalnih krajev, do leta 1790 se
je to število povečalo na 10%. Regionalno gospodarstvo je v veliki meri slonelo
na poljedelstvu; v takšnih okoliščinah pa so se začele pojavljati tudi druge dejavnosti, kot denimo začetek izkopavanja premoga v Labinu sredi 18. stoletja.
Omeniti je treba še poseben primer Rovinja, kjer je ob koncu stoletja prišlo do
prave revolucije v načinu ribolova. Rovinjčani so opustili dotedanji priobalni
ribolov, se obenem izognili izkoriščanju
ribogojnic v fevdalni ali cerkveni lasti in
se odločili za ribolov na odprtem morju, zlasti v južnem delu Istre blizu Kvarnerja, na enem od območij, ki so manj
naseljena, vendar najbogatejša z ribami.
Sredi 17. stoletja je v času bitke
s Turki pri Heraklionu (Kreta), deželno
plemstvo doživelo spremembo, ki je sledila politiki Beneške republike. Ta je skušala okrepiti vladajoči sloj v jadranskih
provincah in zato je ustvarila nov, drugačen in izstopajoč plemiški razred, obenem
pa je ustvarila razloček med „pravim“ in
„nepravim“ plemstvom. Celotno 18. stoletje so zaznamovala nesoglasja med patriPalača Brutti, 1714, Koper
ciatom in ljudskim slojem, ki so se v glav134
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nem razreševala na miren način. V istrskih mestecih je
nekakšna „serrata“1 povzročila nastanek oligarhije, ki je
hlepela po moči; njeni pripadniki so si vse funkcije razdelili med seboj in pripadnikov ljudstva niso pripuščali
v javno življenje. Družbeno in gospodarsko propadanje
vodilnega sloja je nadalje ustvarilo majhno skupino, ki
je znotraj plemstva izstopala po avtokratskem vedenju.
Bes, ki so ga sprožili, je pričal o obstoju hudih nesoglasij,
ki so že dolgo stopnjevala napetost, ta pa je pravzaprav
samo čakala na pravo priložnost, da lahko izbruhne.
Gospodarski položaj, v katerem se je nahajal polotok,
ni bil med najbolj spodbudnimi; nad vsako dejavnostjo
je strogo bdel carinski režim, zaradi katerega so morali
vsi istrski izvozni izdelki potovati čez morje in skozi beneško pristanišče, pri čemer je bilo zanje treba plačati
bodisi uvozno bodisi izvozno carino. Tovrstne dajatve so
močno spodbujale nezakonito trgovanje (zlasti v smeri
Trsta), ki je prinašalo znatne dohodke. Ker so najrevnejši sloji živeli na družbenem robu v bolj ali manj težkih
razmerah, je nekajkrat prišlo do odmevnih vstaj, ki pa
za razliko od odročnejših predelov Serenissime niso bile Palača Carli, 18. stoletje, Koper
pretirano nasilne. V Izoli je tihotapstvo denimo postalo
zelo razširjena dejavnost, ki je predstavljala znaten vir zaslužka, zato so se ji še
naprej posvečali kljub nadzoru in posegom Republike. Tudi v Rovinju položaj
ni bil nič drugačen. Zaradi gospodarskega razvoja, povezanega z nezakonitim
trgovanjem s soljenimi ribami, s katerim so se hoteli izogniti nenehnemu nadzoru Serenissime in plačevanju carine, je mesto doživelo razcvet. Obdavčenje so
tam dojemali kot nekaj nedopustnega, medtem ko so bile inšpekcije beneških
uradnikov v nemalo primerih vzrok za spore in prave upore.
Ponovna gospodarska rast v drugi polovici 18. stoletja (zlasti v desetletju med
letoma 1760 in 1770), ki je vplivala na preureditev urbanih središč, se je odražala
predvsem pri ljudskem sloju. Ta se je številčno okrepil in postal vidnejši ter bolj
dinamičen. Poleg oživitve mnogih gospodarskih dejavnosti, katerih nosilec
je bilo ljudstvo, si je slednje želelo zagotoviti večji vpliv v mestnih okoljih, saj
do tedaj ni imelo nikakršne politične ali
pravne moči. Patriciat v zatonu in ostali
veljaki so se zaprli ter vztrajali pri zelo
konservativnih stališčih. Plemstvo se je
umaknilo v ozadje in se v nekaterih pogledih osamilo: kot primer lahko navedemo ukinitev mestnega sveta v Poreču
leta 1780 (potem ko je ta že skoraj tri
četrt stoletja vključeval novi sloj), ki je
podčrtovala obstoječe razlikovanje med
plemiči, ljudmi s plemiškimi naslovi
Vodni zbiralnik pri vratih Domo, 1776, Piran
in polnopravnimi meščani.
1.
Serrata Velikega sveta (iz beneške besede „serar” – zapreti) je bil ukrep iz leta 1297, s katerim je Beneška republika
začasno uvedla, da je funkcija člana Velikega sveta (najvišje ustanove v Beneški republiki, ki je bila zadolžena
za izvolitev doža) postala dedna. Po tem in drugih zakonodajnih ukrepih Veliki svet ni bil več organ s približno
stotimi člani, ampak je postal zaprta skupščina z neomejeno močjo, sestavljena iz več kot tisoč posameznikov.
Njeni člani so bili vsi meščani moškega spola, starejši od petindvajset let, ki so lahko dokazali, da pripadajo
družini, ki je v zadnjih štirih letih pred 1297 že bila v Velikem svetu.
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Napoleonov vojni pohod po severni
Italiji je naznanjal velike spremembe:
stare regionalne države so ugasnile
in stari režim je propadel. Tudi Beneške republike ni bilo več. Mestno
in podeželsko prebivalstvo je z velikim zanimanjem opazovalo Benetke
oziroma njihovo novo demokratično
ureditev, ki ga je navdajala z velikim
upanjem. Demokratična načela in
razglasitev enakosti vseh državljanov so bili sprejeti z odobravanjem,
poleg tega pa je bila prisotna želja
po ohranitvi živih stikov med obema jadranskima obalama, ki ju je
Križni hodnik samostana svetega Frančiška, Piran
večstoletna skupna zgodovina spremenila v enotno in soodvisno telo. Prebivalstvo so pritegovale predvsem družbene
spremembe in niz ugodnih pogojev, ki naj bi jih bile zmožne zagotoviti Benetke,
medtem ko jih fevdalne in konservativne habsburške institucije nikakor ne bi
vzpostavile. Nadalje ne smemo pozabiti, da so na to stran Jadrana od začasne
beneške mestne oblasti prihajale tudi revolucionarne ideje. Najnižji sloji so se v
resnici še vedno spogledovali s staro Beneško republiko in jo poveličevali, saj so
v njej videli jamstvo za omejene, vendar upoštevane pravice, ki so jih zagotavljali
domišljavi patriciji. Idealom, ki jih je prinesla francoska vojska, so bili naklonjeni
tudi pripadniki ljudstva, ki so si mislili, da je morda prišel trenutek, ko se bodo
vrnili k prvotni enakosti, ki jo je sam patriciat skozi stoletja postopoma zabrisoval.
Običajnim dvomom se je pridružila vrsta drugih elementov in najbolj poučeni
pripadniki ljudstva so si začeli zamišljati, da morda obstaja skupina plemičev, ki
hoče obdržati nespremenjeno vlogo v družbi, odcepiti beneške posesti v Istri in
jih predati avstrijskemu cesarju. Takšna razmišljanja so še dodatno razdražila
najnižje sloje in zadoščala je ena sama provokacija,
da so se duhovi razburili in so se obalna mesteca, v
katerih so po zaslugi pomorskih zvez hitro izvedeli,
kaj se dogaja v sosednjih krajih, uprla. Zelo nenavadno je, da je izbruh vstaj sovpadel prav z razglasitvijo demokratizacije v Benetkah, kar se je zgodilo
4. junija 1797 (tamkajšnji avtonomisti so oznanili
sprejeto ustavno spremembo že 16. maja, se pravi
štiri dni po odstopu članov Velikega sveta), in ob tej
priložnosti so postavili drevo svobode. Izolsko prebivalstvo se je uprlo 5. junija in v vsesplošni zmedi
ubilo beneškega podestata Niccolòja Pizzamana,
ki je še vedno bival v Izoli; proti večeru se je tudi v
Kopru množica upornikov spravila na patriciat, ki so
ga obtožili, da je ozemlje prepustil cesarskim silam.
Nezadovoljstvo se je razširilo tudi v Milje in Piran,
kjer so uporniki znesli svojo jezo nad nekaterimi
družinami, obtoženimi, da ne podpirajo demokracije;
tam ni prišlo do izgredov, saj so bili v mestu piranski
vojaki, ki so se pred kratkim vrnili iz Benetk.
Zaradi poprejšnjih stikov so že nekaj dni
po neredih na ozemlje beneške Istre vdr le avstrijske enote, ki so intervencijo upravičile kot operacijo, katere namen je bil dosePalača Barbabianca, 18. stoletje, Koper
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či umiritev razmer po koncu obdobja, ki je pretreslo mestna središča na polotoku, in pa preprečiti, da bi se nemiri razširili na habsburška ozemlja.
Začasna mestna uprava je po eni strani zavračala zapuščino oligarhične vladavine,
po drugi strani pa si ni mogla niti predstavljati spremembe republiške meje. Tudi
v novih okoliščinah so jadranske posesti uživale veliko pozornost in nikoli se ni
porodila ideja o njihovi morebitni odcepitvi. Zlasti Istra, ki so jo po svoje obravnavali kot „ščit Beneške republike“, je bila ves čas v središču beneških interesov
in zato se je zdelo pomembno obdržati nadzor nad polotokom
ter poskrbeti za njegovo demokratizacijo. Mestna uprava je
potrdila poročilo Odbora za javno blaginjo, v katerem je bil
predstavljen načrt, da bi ohranili enotnost prekomorskih
ozemelj. Dejansko se je v Istri spontano pojavilo gibanje,
ki se je zavzemalo za „demokratizacijo“ tamkajšnjih občin.
Poganjala ga je želja po tem, da bi obdržali lastno svobodo in
avtonomijo, podobno kot v srednjem veku. V teh vročičnih
dneh so se v istrskih mestecih odvijale tako imenovane revolucije; s tem izrazom so takrat označevali uveljavitev nove
politične strukture – oblike mestne uprave, ki je omogočala
veliko avtonomije. Na lastno pobudo so mestne skupnosti
(Koper, Motovun, Poreč, Buzet, Piran, Rovinj, Umag) izražale
željo, da bi tudi v novi ureditvi ostale pod okriljem Benetk.
Določile so svoje predstavnike in sestavile nekaj delegacij, ki
so prispele v Benetke pred avstrijsko invazijo, tam predstavile svojo odločitev in poudarile navezanost teh skupnosti
na beneško državo, saj so se imele za njen del.
Oktobra 1797 sta Napoleon in avstrijsko cesarstvo podpisala campoformijski mir, ki je pomenil dokončno ukinitev Kristalizacijski bazeni v Sečoveljskih solinah
beneške države, za katero je še aprila istega leta, na pogaja- (Lera)
njih v Leobnu, veljalo, da bo ohranila neodvisnost.
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To stoletje je bilo za Italijo še vedno obdobje vojaških spopadov. Dežela je bila
izpostavljena posledicam evropskih nasledstvenih vojn: španske (1700–1714),
poljske (1733–1735), ki se je odvijala predvsem v Italiji, in avstrijske (1740–1748).
V tem obdobju (izvzet je samo Napoleonov čas) je Italija dobila politično podobo,
ki jo je obdržala vse do risorgimenta. Hegemonija Habsburžanov, ki je sledila
španski in francoski, je imela pozitivne učinke za Lombardijo, Veneto in Toskano,
slednja je prešla pod lotarinško dinastijo, ki je bila v sorodu s Habsburžani. V
Neaplju in na Siciliji so Avstrijci zamenjali Špance, kasneje pa jih je nadomestila ena od vej Burbonov, družine, ki je sočasno vladala Franciji in Španiji. V
Piemontu so Savojci povečali svoj ugled s pridobitvijo Sardinije. Nadaljeval se je
počasen propad starih republik, torej Genove in Benetk. Avstrijska politika je
bila v primerjavi s špansko modernejša in bolj dinamična, predvsem na tehnični
in administrativni ravni.

Izobraženci in oblast

Poziv k redu v službi protibaročnih in klasicističnih teženj
V tem obdobju so bili laični izobraženci še vedno v službi oblasti in izpostavljeni
vsemu, kar se je z njo dogajalo; cerkveni delež je močno izstopal in mnogi književniki so bili duhovniki ali opati. Pomemben je bil vpliv jezuitov, ki so znatno
prispevali h kritiki manierizma in baročnega sloga, tako z estetskega kot tudi
z etičnega vidika. Ta proces se je začel v drugi polovici 17. stoletja v Toskani,
in sicer s tako imenovano klasicistično obnovo, ki je, tudi po zaslugi Akademije
zrnja (Accademia della Crusca), še vedno gojila kult velikih imen 14. stoletja in
jezikovnega purizma; v Toskani se je nadaljevalo tudi zanimanje za Galilejevo
znanstveno raziskovanje. Vprašanja, s katerimi so se soočali tedanji izobraženci,
so bila politično-kulturne, estetske in religiozne narave. S politično-kulturnega
gledišča so se spopadali z razdrobljenostjo, ki je bila posledica številnih akademij
v 17. stoletju; zato se je oblikovala posebna struktura, Arkadija, ki je podelila
središčni položaj Rimu, njen načrt pa je bila združitvena reforma vseh „kolonij“
Arkadije. Ta načrt se je spojil z estetskim (umetnost kot formalno ravnovesje
in izraz tako imenovanega dobrega okusa) in tudi etičnim programom, ki se je
skliceval na nacionalne in krajevne tradicije ter zlil z načeli protireformacije in
jezuitskimi ideali moralne ter religiozne obnove.
Pesniki, ki so bili pristaši Arkadije, so v nasprotju s še vedno prevladujočim
„baročnim” okusom zagovarjali klasicistični jezik, ki je bil namenoma preprost in
linearen, primeren za pisanje bukolične poezije (ta se je zgledovala pri Anakreonu,
Vergiliju in Tibulu, med sodobnejšimi avtorji pa pri Chiabreri), v kateri so bili
dvorjani in dame (podobno kot v Tassovi igri Aminta) preoblečeni v pastirje, pastirice in nimfe ter postavljeni v vedro podeželsko okolje, tako značilno za idilično
tradicijo, ki je simboliziralo stare sanje o pobegu iz žalostne življenjske resničnosti.
Po zaslugi Rimljana Pietra Metastasia (1698–1782), največjega pesnika Arkadije,
ki je zaslovel po vsej v Evropi in ustvaril vrhunec italijanske poezije 18. stoletja,
se je značilno italijansko nagnjenje do čustev in petja udejanjilo v melodrami.
Arkadijski okus je vplival tudi na dialektalno poezijo, ki je bila v 16. stoletju
realistično-ekspresionistična, v 17. pa je sledila realistično-pravljičnemu navdi138
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hu. Zdaj se je ljudski realizem, ki je bil podlaga vse narečne literature, obarval
z milino in lahkotnostjo, značilnostma, ki sta lastni poeziji, pisani v knjižnem
jeziku 18. stoletja, in sta narečni rabi vtisnili pečat formalne elegance ter včasih
melanholične ali idilične mikavnosti. Ti pesniki so iz narečnega besedišča izbirali
najbolj poetične in lirične izraze, ker so verjeli v preprostost in čistost ljudstva.
Tudi na ravni filozofije umetnosti naletimo na ideologijo, ki je precej oddaljena
od hedonizma, na katerem je temeljila baročna estetika: že prej smo omenili, da
se je rodil nauk o dobrem okusu, ki v imenu določenega ravnovesja med spontanostjo občutka in razumskim nadzorom sega onkraj načela nedotakljive avtoritete
klasikov. Znova gre za zmerno rešitev, ki v umetnosti spoštuje resnost vsebine
(občutek), vendar pa mora biti ta pod nadzorom razuma oziroma umeščena v
ustrezno obliko, ki jo narekuje dober okus.
V tem obdobju se je po zaslugi Ludovica Antonia Muratorija in Giambattista
Vica (1668–1744) rodilo novo zgodovinopisje, ki je izšlo iz filološko utemeljene
erudicije, usmerjene k odkrivanju izvorov narodne kulture. Muratorijevo navdušenje nad mikrozgodovino, torej nad socialno in gospodarsko zgodovino (onkraj
makrozgodovine velikih političnih in vojaških dogodkov), v mnogih pogledih napoveduje disciplino, ki se danes imenuje kulturna antropologija; njen predmet
raziskovanja in zgodovinopisne rekonstrukcije niso toliko politični in vojaški
dogodki velesil (ki so predmet zgodovine z veliko začetnico), ampak zlasti gost
preplet interesov in vzgibov, skozi katere se izražajo navade, običaji, verovanja,
frustracije in muke ljudstva (v najširšem pomenu te besede), ki je bilo skozi stoletja vselej objekt in ne subjekt Zgodovine. Iz tako zastavljenega raziskovanja se
je rodilo novo zgodovinopisje, s filološkega vidika osredotočeno na študij virov in
avtentičnost dokumentov (čeprav maloštevilnih), pri čemer je uporabljalo erudicijo,
ki ni bila zgolj sama sebi namen, temveč si je prizadevala doumeti kompleksno
soočenje in boj med nasprotujočimi si interesi ter različnimi kulturami, iz katerih
se je razvila italijanska kultura.
Giambattista Vico se povsem upravičeno umešča med filozofe racionalistične
in materialistične usmeritve; njegova misel, ki je izšla iz izvirnega kartezijanskega
racionalizma, se je v nekaj desetletjih razvila v smeri modernega historizma. Veličine njegove misli niso razumeli sodobniki, ki so ga odrinili na rob prevladujoče
kulture (iz okolja akademij in univerz), temveč so jo odkrili in njeno preroško
razsežnost začeli ceniti šele romantiki v 19. stoletju. V središču Vicove filozofske
problematike stoji gnoseološki problem zavesti. Vico je zagovarjal stališče, da ljudje
poznamo samo tisto, kar delamo (verum ipsum factum), to pa je v nasprotju s
kartezijansko mislijo (cogito ergo sum: gotovost obstoja izhaja samo iz dejstva,
da razmišljamo, je racionalna zavest) in z mislijo francoskih racionalistov, iz
katere je pravzaprav izšel.
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Obdobje razsvetljenstva

Razsvetljenstvo in moderna Evropa: njegov izvor in širjenje
Razsvetljenstvo ali „doba luči“ so v 18. stoletju imenovali obsežno gibanje,
ki se je rodilo v Angliji, kjer ga je napovedal Newton, se nato razvijalo v filozofiji
Locka in Huma ter se razširilo v Francijo, Nemčijo2 in po vsej omikani Evropi.
Vendar je bila dežela, ki je na številnih področjih (filozofskem, znanstvenem,
estetskem, etičnem in političnem) dala največji zagon razsvetljenskim idejam,
Francija. Misleci, kot so Voltaire, D’Alembert, Diderot, Montesquieu, Helvetius in
Rousseau,3 ki so v okviru racionalizma zavzemali različna stališča, so vsi verjeli
2.
V Nemčiji so razsvetljenstvo imenovali „Aufklärung“, kar pomeni razsvetlitev. Med mnogimi filozofi je treba
omeniti Lessinga, Herderja, Schillerja, Kanta in Hegla.
3.
Rousseau se je razlikoval od ostalih filozofov, saj uteleša krizo razsvetljenstva in nastop romantike.
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v osnovno načelo, da je razum najvišje spoznavno orodje. Dejansko so z izrazom
„doba luči“ (v francoščini „âge des lumières“) hoteli označiti dobo zmagoslavja
razuma, ki naj bi s svojo lučjo (od tod izraz luč razuma) pregnal temò neznanja
in praznoverja, žalostno srednjeveško dediščino, ki je bila v moderni dobi še
vedno prisotna (šlo je skratka za vse, kar je bilo plod obskurantizma), in dovršil
racionalistično znanstveno revolucijo, ki se je začela v renesansi. Razsvetljenstvo
v mnogih pogledih predstavlja najbolj napreden zaključek tistega racionalizma,
o katerem smo že govorili in katerega največji predstavnik je bil Descartes.

Italija v drugi polovici 18. stoletja

Razsvetljenske ideje, ki jih je širila velika Encyclopédie, so dosegle ostale
evropske dežele (Nemčija, Avstrija, Rusija, Italija), kjer so spodbudile pomembno
reformno gibanje, ki je nekatere absolutistične vladarje, kot so bili Friderik II.
Pruski, Katarina Velika, Jožef II. in Marija Terezija, navdihnilo, da so v svojih
državah začeli uvajati novo in sodobnejšo ureditev na področjih gospodarstva,
prava, politike in administracije. To zgodovinsko obdobje so poimenovali razsvetljeni absolutizem, saj je odprlo vrata reformističnim idejam, ki jih je spodbujalo
razsvetljenstvo, pri čemer sistem absolutističnih vladavin ni bil postavljen pod
vprašaj.
Tudi v Italiji je prišlo do novih reform, ki jih je uvedlo nekaj vladarjev, začenši
z Lombardijo, kjer je razsvetljenska vladavina Marije Terezije in Jožefa II., ki se je
opirala na intelektualni prispevek Verrija in Beccarie, vpeljala novo ureditev na
gospodarskem in pravnem področju. V Toskani je Leopold II. Habsburško-Lotarinški
izvedel pomembne reforme na področju poljedelstva in ga iztrgal iz rok še vedno
prevladujoče fevdalne oblasti. Na območju Neaplja in na Siciliji je treba omeniti
Karla III. Španskega, ki je dosegel, da je suverena država prevladala nad še vedno
delujočo cerkveno oblastjo, in tudi njemu so ob strani stali napredni ministri in
izobraženci.
Ta razmah pravnih, gospodarskih in upravnih pobud je bil posledica posredovanja laičnih intelektualcev, strokovnjakov in kraljevih funkcionarjev, ki jih
ni navdihnila le francoska razsvetljenska misel, temveč tudi jurisdikcionalizem
Sarpija, Muratorija ali Giannoneja v 17. stoletju. Ti so uspeli osvoboditi italijansko inteligenco izpod starega jarma podložnosti verski in cerkveni oblasti,
vendar so se obenem povezali s kraljevsko oblastjo in tako nujno postali njeni
služabniki in svetovalci. Reformne ideje razsvetljenstva so se razširile predvsem
med pripadniki plemiškega in meščanskega sloja; ta je predstavljal neznatno
manjšino v primerjavi z množico nepismenih kmetov, ki so naseljevali Italijo.
Glavni središči reformnega gibanja sta bili mesti Neapelj in Milano. V tem obdobju so nastala dela o politični ekonomiji in kazenskem postopku, pa tudi razprave s področij moralne filozofije in psihologije ter nova revija Il Caffè (Kavarna),
glasilo reformističnih lombardskih izobražencev, v katerem so posamezniki, kot
denimo Beccaria, brata Verri in Lambertenghi, širili svoje nove ideje, usmerjene
v preoblikovanje stare države in stare javne uprave.
V Benetkah so začeli izhajati prvi italijanski časopisi: La Gazzetta veneta je bila
prvi italijanski dnevnik, narejen po vzoru angleškega Spectatorja, ki je večinoma
spremljal vsakdanje življenje v mestu, provincialne čenče, anekdote iz kronike.
V njem naletimo tudi na prvi reklamni oglas: „Najboljši sorbeti pri …“ Zanimiv je
tudi jezik, sproščen, tekoč in barvit. Iz časopisa lahko razberemo živahno sliko
beneške družbe 18. stoletja. Naslednik Gazzette je časopis Osservatore veneto,
ki je bolj naklonjen člankom s področja kulture, literarnim in gledališkim polemikam, a tudi domišljijskim prispevkom: pravljicam, razpravam, dialogom, ki
skušajo orisovati psihologijo značajev.
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Književnost 18. stoletja v Istri

Tako kot italijansko lahko tudi istrsko literaturo v 18. stoletju razdelimo na
dve temeljni obdobji: prvo, ki ga označujemo kot arkadijsko, in drugo, ki ga
imenujemo razsvetljensko. Vendar so v Istri izraz arkadijski uporabljali zgolj
pri sklicevanju na določen tip poetike, saj rimska akademija Arkadija ni razvila svojih „kolonij“ na istrskem ozemlju.4 Središče istrske kulture 18. stoletja
predstavljajo akademije, s katerimi so povezani tako arkadijski pesniki kot razsvetljenski intelektualci. Istrski pesniki 18. stoletja niso izstopali po izvirnosti
in si, kot pravi Ziliotto, „ne zaslužijo naziva pesniki“, vendar lahko poudarimo
njihovo formalno veščino ali zanimivost tem v njihovih delih. Verzi so nastajali
ob različnih priložnostih: ob rojstvu, smrti, diplomi, poroki, imenovanju na javne položaje, prihajajočih praznikih, obisku uglednih gostov itd. Vendar je treba
poudariti, da so arkadijsko poezijo v Istri pisali še tja do prvih desetletij 19.
stoletja in so jo uporabljali vsi, tudi manj izobraženi ljudje. Poleg pesnikovanja
se je v tem obdobju razmahnilo kulturno delovanje razsvetljencev. Akademije in
izobraženci, ki so v njih sodelovali, so prispevali k širjenju latinske, italijanske
in francoske literature ter novih filozofskih idej.
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Goldonijeva osebnost izstopa na nespodbudnem ozadju italijanskega komičnega gledališča v 18. stoletju, v katerem večinoma še vedno prevladuje commedia dell‘arte, ki je blestela v predhodnem stoletju, v Goldonijevem času pa je
že kazala očitna znamenja propada. Commedia dell‘arte („gledališče mask“ ali
improvizirano gledališče) se je rodila v Italiji v 16. stoletju in je bila gledališki
žanr ljudskega izvora, nasprotujoč gledališču učenjakov, književnikov in klerikov, ki so ga slednji uprizarjali na knežjih dvorih ali pred katedralami. Goldoni
je zaslovel zaradi tako imenovane reforme komičnega gledališča, s katero je
iz slednjega izgnal neotesanost in prostaškost, značilni za commedio dell’arte,
ki je takrat že izgubila vrednost. V predgovoru k tiskani izdaji svojih komedij
z naslovom Komično gledališče (Il teatro comico, 1750) je Goldoni zapisal: „Ko
črpaš znanje iz knjige o naravi in svetu in iz tiste o izkušnjah, ne moreš postati
mojster kar naenkrat; vendar pa je gotovo, da to ne postaneš nikoli, če se ne učiš
iz teh knjig […]“ Osnovni pomen reforme je prav v tem stavku. Njegovo priseganje na naravo, svet in izkušnje je zaznamovano z realizmom, ki je v nasprotju
z Gozzijevim konservativnejšim poudarjanjem pravljičnega in čudežnega. Ta
naturalizem in čut za eksperiment spominjata celo na stare Galilejeve nauke
in z njima soglašajo tudi veliki razsvetljenski avtorji, kot so Voltaire, Diderot in
v Italiji Verri.

Književnost 18. stoletja v Istri

Goldoni in ”gledališče mask“

Giuseppe Gravisi (rojen 1670)
Kot književnik, pesnik in raziskovalec je deloval v Akademiji delavnih. Med
letoma 1730 in 1750 je imel bogato korespondenco z Apostolom Zenom,5 iz katere
izvemo za zanimiva dejstva o tedanji dobi; v pismih najdemo novice o literaturi,
zgodovini, arheologiji in tudi podatke o odnosih med Istro in Benetkami na po4.
Arkadija je bila ustanovljena v Rimu leta 1690 in se je razširila po vsej Italiji. Rimljan Giuseppe de Coletti je
leta 1782 oblikoval arkadijsko kolonijo v Gorici, dve leti kasneje pa še v Trstu. Do Istre pa Arkadija ni segla.
5.
Apostolo Zeno (Benetke, 1668–1750) je bil književnik, avtor melodram, leta 1695 je postal priljubljen libretist
osrednjih glasbenikov svoje dobe. Med letoma 1718 in 1729 je vodil dunajsko dvorno gledališče. Glavna Zenova
zasluga je bila, da je vzpostavil pravila melodrame, s čimer je povrnil veljavo in celovitost besedilu, ki ga je
glasba dotlej potiskala na stranski tir.
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Družinsko drevo rodbine Gravisi, Pokrajinski arhiv Koper

dročju kulture.6 Bil je avtor literarnokritiških del: leta 1730 je napisal kritiški
spis o melodrami z naslovom Opinione critica sopra i drammi; Esame e parere
sopra due sonetti del Bembo e del Casareggio e Annotazioni sopra i due primi
libri dell’Egida del Muzio (Kritično mnenje o dramah; Analiza in mnenje o dveh
sonetih Bemba in Casareggia ter Opombe k prvima knjigama Muzieve Egide).
Pisma izpričujejo, da je bil Gravisi tudi avtor pesmi, ki jih je njegov prijatelj Zeno
zelo cenil, vendar niso bile nikoli objavljene.

Girolamo Gravisi (Koper, 1720–1812)
Bratranec Giuseppeja Gravisija, čigar akademijsko ime je bilo Alindo. Rodil se
je v Kopru 15. junija 1720 markizu Dionisiu Gravisiju in Marii Tiepolo. Izobraževati se je začel na Plemiškem kolegiju v Kopru. Zahvaljujoč odlični izobrazbi
in izredni nadarjenosti je že pri petnajstih letih postal član mestne Akademije
obujenih. Nato se je vpisal na univerzo v Padovi, kjer je študiral pravo, obenem pa
tudi orientalske jezike, hebrejščino, grščino in latinščino. Njegov študijski kolega
je bil bratranec Gian Rinaldo Carli, oba sta leta 1740 postala člana padovanske
Akademije okrevajočih, kjer je Gravisi bral svoje pesmi. Leta 1742 je bil sprejet
v rovinjsko Accademio dei Concordi (Akademijo složnih); v prihodnjih letih se je
udeleževal srečanj različnih akademij po vsej Italiji.
Med študijskimi področji so mu bila najljubša literarna zgodovina, arheologija
in jezikoslovje; v zvezi z zadnjim se je ohranilo več zanimivih pričevanj, prvo z dne
6. februarja 1739, ko je imel na Plemiškem kolegiju govor z naslovom Della nobiltà
della lingua italiana (O plemenitosti italijanskega jezika), leta 1748 pa je napisal
razpravo Dell’utilità della lingua latina nelle scuole d’Italia (O koristnosti učenja
latinščine v italijanskih šolah). Iz istega leta je verjetno tudi Saggio sul flusso e
6.
V pisemskem arhivu knjižnice v palači Gravisi-Barbabianca so bili do leta 1945 ohranjeni osnutki Gravisijeve
korespondence s prijateljem. Leta 1956 je profesor Giannandrea Gravisi podaril celoten arhiv hiše Gravisi v
koprski Mestni knjižnici. Danes je shranjen v Pokrajinskem arhivu v Kopru.
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riflusso del mare (Razprava o plimi in oseki), ki jo
je že prej prebral na Akademiji delavnih. Po diplomi
iz civilnega in kanonskega prava (28. marca 1743)
se je Gravisi vrnil v Koper, kjer je upravljal svoje
premoženje in se posvetil študiju ter zgodovinskim
raziskavam. 19. junija 1744 je postal predsednik
Akademije obujenih. Istega leta je najverjetneje
nastala komedija v aleksandrincih L’Uomo per sé
stesso (Človek zase), ki se zgleduje po Goldoniju;
po Venturinijevem mnenju (1907) je protagonist
Gravisijeve komedije, grof Ottavio, zelo podoben
soprogu iz Goldonijevega dela Moglie saggia (Modra
soproga).
Gravisi se je posvečal tudi študiju agronomije
in politične ekonomije. Leta 1782 je rodbina Gravisi nadzorovala 36% stiskalnic za oljčno olje na
Koprskem in po hudih zmrzalih, ki so v letih 1782
in 1783 prizadele pridelek, je koprski Senat „pozval
patricije, zbrane v krogu literarne akademije, naj
se posvetijo študiju agronomije, zlasti pa oživitvi
oljčnih nasadov”. Med letoma 1794 in 1795 je Girolamo Gravisi napisal delo Memoria sopra gli ulivi
(Razprava o oljkah). Po njegovi poroki s plemkinjo
Chiaro Barbabianca je družina Gravisi nosila dvojni
priimek Gravisi-Barbabianca.7 Girolamo Gravisi se
je zanimal za zgodovino in kulturo svojega mesta,
preučeval je njegovo kulturno tradicijo, zlasti zgodovino humanizma, akademij in slavnih osebnosti v Kopru. Od leta 1791 je načrtoval tudi delo o
življenjih koprskih književnikov, vendar ga zaradi
težav z zdravjem ni mogel dokončati. Zelo zanimiv
je tudi njegov spis Dissertazione sulla Dalmazia
detta Regione d’Italia (Razprava o Dalmaciji kot
italijanski regiji). Ukvarjal se je tudi z raziskavami Istre, denimo starodavnega mesteca Nezakcij
in novigrajske ter koprske škofije. Postal je član
akademij v različnih italijanskih mestih, kjer je
predstavljal svoje raziskave. Ustanovil in skrbel je
za javno knjižnico, ki je bila predhodnica knjižnice
na koprski gimnaziji oziroma liceju. Girolamo Gravisi je bil tudi pesnik, leta 1744 je napisal pesnitev
Egloga pastorale fra Alindo e Tirsi (Pastoralna ekloga Alinda in Tirsija), v kateri je posnemal Vergila.
Po razočaranju zaradi padca Beneške republike ni
simpatiziral s Francozi, temveč z Avstrijci. Gravisi
je umrl v Kopru 31. marca 1812, pri dvaindevetdesetih letih; na njegovem pogrebu je govoril cerkveni
dekan Antonio Declencic.

Književnost 18. stoletja v Istri

Italijanska književnost 18. stoletja

Prva stran rokopisa Della Nobiltà della Lingua
Italiana (O plemenitosti italijanskega jezika) Girolama Gravisija, 1739, Pokrajinski arhiv Koper

7.
Priimek Barbabianca je družina prevzela zaradi dediščine Chiarinega brata Gianandree Barbabianca, ki je vse
premoženje zapustil njunemu sinu Anteu, a pod pogojem, da prevzamejo tudi njegov priimek.
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O plemenitosti italijanskega jezika (odlomek)
V drugi polovici 18. stoletja je v Italiji ponovno stopilo v ospredje vprašanje jezika. Bembizem je dotlej že
udejanjil svoje poslanstvo, zato se je pojavila potreba po živem, gibkem jeziku, ki bi se otresel stroge podrejenosti
toskanski tradiciji in ustrezal novim zahtevam miselnosti, ki se je prenavljala v skladu z novimi ustvarjalnimi
močmi in idejami. Začel se je boj novega proti staremu, svobode proti dlakocepstvu, in 18. stoletje je izpolnilo
svojo nalogo s tem, da je ustvarilo živ in gibek jezik, bogatejši in bolj pripravljen na uskladitev s tedanjim
mišljenjem in čutenjem. V zvezi z vprašanjem jezika so včasih pretiravali, vendar je bil končni izid zanesljiva
prenova, pri kateri so spoštovali pravice tradicije, obenem pa življenja, ki se je razvijalo in spreminjalo. Tudi
Girolamo Gravisi, čigar strast so bile lingvistične raziskave, se je vprašanja jezika lotil v prenekaterem od
svojih spisov: leta 1739 nastane razprava O plemenitosti italijanskega jezika, leta 1748 razprava Sopra la
lingua primitiva e sopra la confusione delle lingue (O prvotnem jeziku in o zmešnjavi jezikov), nato pa še
O koristnosti učenja latinščine v italijanskih šolah. Govor z naslovom O plemenitosti italijanskega jezika,
ki ga je imel pri komaj devetnajstih letih v Plemiškem kolegiju, je pomemben dokument, ki povzema bistvo
jezikovnega vprašanja, o katerem teče beseda v vsej tedanji Italiji, v njem pa se znova pokaže zanimanje
istrske kulture za jezik. Ta govor je bil hkrati odziv na tedanjo vse hitrejšo širitev francoščine tudi v Italiji.
Povabljen sem bil na zbor Akademije, ki se je odvijal 6. februarja leta 1739
v koprskem Plemiškem kolegiju, kjer naj bi razglašali prvenstvo latinščine
nad ljudskim jezikom.
Kajti nobena od reči, kar jih je bilo do dandanašnji ustvarjenih, ne kaže
se kot tako popolna in v vsakem svojem delu dovršena, da bi (upoštevaje raznolikost mnenj) pred kritikami bila povsem varna; in biti grajan je
zanesljiv dokaz slabosti in nečednosti, slučajno pa je to lahko tudi dovolj
verodostojen znak popolnosti, ki vzbuja večjo ali manjšo zavist, še najbolj v
pričujočem stoletju, ko vidimo, kako literati laborando ludae, potijo krvavi
pot, drugi ljudje pa detrahendo laborare, njihovo delo prezirajo. Poredkoma
se primeri, nemara celo nikdar, da učenjaki kritizirajo tiste spise, ki so sami po sebi nepomembni; kritiška oholost nerada poprime za pero, če naj bi
grajala nizkotne in neznane pisarije. Nasprotno, vtis imam, da bi ravno na
tak način njen sijaj zbledel.
Z nizkega, s tal, a proti najvišjim vrhovom, proti najodličnejšim avtorjem
prožijo se strelice kritike, med pesniki denimo proti Homerju, Vergiliju in
Danteju, med prozaisti pa proti Ciceronu in Boccacciu. Zatorej, o prečastiti
učenjaki in akademiki, žalostiti me mora, da so proti našemu jeziku zapisali
toliko različnih mnenj, a te in tudi vaše ostre kritike so me, ravno nasprotno,
napotile, da iskreno hvalnico mu namenim, kajti v meni spoštovanje in ljubezen do njega tem bolj naraščata, kolikor vidim, da ga najbolj učeni kritiki
vse srditeje napadajo, vendar ga niso zlomili. Cenjeni poslušalci, več kot
prepričan sem, da bi za ponazoritev odličnosti italijanščine, te dandanes že
veličastne govorice, zadoščalo navesti le nekaj izmed številnih misli, ki jih
najdemo pri najznamenitejših piscih; a ker se nocoj mudimo ob primerjavi
med italijansko in latinsko besedo, se mi zdi umestno, da se na kratko zavzamem za ljudski jezik, našo skupno italijansko govorico, in sicer zato, ker
jo krasijo vse tiste odlike, zavoljo katerih sta svoje dni grščina in latinščina
veličastno zasloveli.
In resnici na ljubo, poleg žive potrebe, da italijanščino uporabljamo, ker se
nam za trgovanje med ljudmi zdi primernejša od drugih jezikov, ne smemo
pozabiti, da k slavi Italije največ prispevamo s tem, da vse bolj slavimo svoj
jezik; in sicer po zgledu, kakršnega so nam v preteklih stoletjih dali Grki in
Rimljani. Tolikšno skrb so namreč posebej latinščini posvečali v Rimu, da
so svoj idiom širili skoraj tako zavzeto kot svoj imperij; od tod trditev svetega
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Avguština, da Rimljani „Opera data est, ut imperiosa Civitas, et solum jugum
verum etiam Linguam suam domitij pacto societatij imponent.“8 […]
Tako torej, moji nadvse modri poslušalci, sedaj vidite, da sem v svojem govoru dospel do drugega dokaza, in že se pripravljam, da bi vam jasno prikazal
odlike našega ljudskega jezika. In naj mi bo tu, o cenjeni poslušalci, dovoljeno
rêči, da se razumni ljudje začnejo učiti nekega jezika iz potrebe, iz udobja ali iz
užitka: iz potrebe se to zgodi v primeru, da so v njem zapisani Božji ali človeški
zakoni, oziroma če služi za zapisovanje nekega javnega ali zasebnega interesa,
kakor je bilo spočetka pri Izraelcih s hebrejščino, v Orientu z grščino, na Zahodu pa z latinščino. Iz udobja in iz koristi se učimo tistih jezikov, v katerih
so napisana umetniška in znanstvena besedila ali pa služijo trgovanju; med
antičnimi to velja za grščino in latinščino, med modernimi pa za španščino,
francoščino, arabščino in ilirščino. Iz užitka in zavoljo lepote si prizadevamo
razumeti tiste govorice, ki izstopajo po milini in iskrivosti, v katerih so napisane pesmi, zgodbe in govori ter druga besedila v dovršenem, veličastnem in
na moč elegantnem slogu; nekoč sta bili takšni grščina in latinščina, danes pa
francoščina, kastiljščina in toskanščina. Sedaj pa se navežimo na ta izhodišča.
Naš italijanski jezik nima zakonov, nima imperija, malokdo v njem piše o znanosti, in vendar je zelo čislan, plemeniti možje s Francoskega, z Angleškega,
s Poljskega, z Norveškega in Nemškega prepotujejo morja in hribovja, da bi v
Italijo prišli in se ga učili. Čemú se to dogaja? Če seveda odmislimo potrebo in
ugodje, potlej je edini in edinstveni razlog za to užitek, ki ga vzbujajo eleganca,
čistost, ljubkost, duh, plemenitost in vse druge vrline, ki so pri najimenitnejših
jezikih tako zaželene. […]
A da se vam, cenjeni poslušalci, med mojim naštevanjem vrlin italskega
idioma slučajno ne bi začelo dozdevati, da mi primanjkuje dokazov, s katerimi
bi utemeljil nadmoč ljudskega nad latinskim pesništvom, mi dovolite, da na
podoben način kot poprej še o slednjih nekaj povem. Brez dvoma se latinsko
pesništvo kaže kot nadmočno italijanskemu, saj se bojda z večjim številom
slovitih in čislanih piscev lahko pohvali. Vendar ta trditev nedvomno ne drži:
namreč (če pustimo vnemar Danteja in Petrarco, ki sta med junake že uvrščena
in iz ljudskih vrst izločena), najdite mi tako dobrega junaškega pesnika, ki v
sodobnosti latinsko piše, da se Ariostu na manj kot tisoč milj lahko približa.
Naj slišim, kateri latinski tragik bi me tolikanj kot Tasso, Salvadori ali Martelli
lahko ganil. Pokažite mi kakšnega lirika, ki bi Chiabreri, Guidiju ali Menziniju bil podoben. Če odličnost in slava teh Toskancev pičli se vam zdita, me
prepričajte v to, zatem pa še, da oboje v večji meri pri sodobnih Latincih bom
občutil, in spor bo zaključen. […]

O plemenitosti italijanskega jezika
(odlomek)

Italijanska književnost 18. stoletja

Girolamo Gravisi, Della nobiltà della lingua italiana (O plemenitosti italijanskega jezika), Koper, 1739, razprava v rokopisu, shranjena v koprskem Pokrajinskem arhivu, Družinski arhiv Gravisijev, ov. 18, fasc. 53a.

Dionisio Gravisi (Koper, 1750–1768)
Njegovo akademijsko ime je bilo Egle. Dionisio je bil Girolamov sin, bolehal je
od otroštva in umrl zelo mlad. Od leta 1763, ko je postal gojenec koprskega Plemiškega kolegija, je bil eden od prenoviteljev Akademije delavnih, ki jo je ustanovil
njegov oče tri desetletja pred tem. Že pri sedemnajstih je pisal poezijo in sodeloval
z akademijami v različnih krajih. Njegove pesmi so pretežno zrcalile melanholijo
trpeče mladosti in slutnjo prezgodnje smrti; leta 1771 jih je v Benetkah objavila
grofica Santa Borisi Gavardo skupaj s poezijo koprskega pesnika Giuseppeja
Bonzia. Grofica je v predgovoru zapisala, da je Dionisio Gravisi „srečen pristaš
8.
Odločili so, da vladajoča država s sporazumom o skupnem življenju ne uveljavi zgolj svojega gospostva,
temveč tudi svoj jezik, latinščino.
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grške lirske šole, ki jo je v Avgustovem zlatem veku v Rimu obudil Horacij“; oba
pesnika sta bila privrženca Chiabrere9 in sta sledila klasicistični tradiciji Arkadije. Grofica Borisi Gavardo je Gravisija med drugim označila tudi za privrženca
pesnika Frugonija,10 medtem ko je Stancovich v svoji Biografia degli uomini
distinti dell’Istria (Biografija uglednih Istranov) zapisal, da so „pesmi markiza
Dionisia všečne, mamljive in polnijo dušo do te mere, da si ne želi ničesar več.“
Prevedel je Voltairovo tragedijo Alzira,11 ki so jo uprizorili v Kopru in Benetkah z
velikim uspehom pri kritiki.
T 17 - Dionisio Gravisi iz dela Lirske pesmi

Čolniču, v katerem Egle pluje na deželo
(odlomek)
V tej pesmi Dionisio Gravisi opisuje izlet s čolnom, ki Egla vodi iz Kopra na podeželje pri Arjolu, kjer
je imela pesnikova družina vilo. V pesmi avtor oživlja čut za pastoralno fikcijo in pravljično preobrazbo
pokrajine. Gravisijevi verzi prinašajo občutek za mero, ki se zoperstavlja baročnemu pretiravanju, in raje
poudarjajo oblikovno prefinjenost ter lahkotnost. V njegovih verzih tako zaznamo klasicistično-baročni
vpliv Chiabrerove poezije. Tako kot Chiabrera je tudi Gravisi črpal teme iz starogrških klasikov in uporabljal
metrično-jezikovni sistem, ki mu je omogočal jasno in lahkotno verzno muzikaličnost, s čimer je v pesmih
dosegal učinek ljubkosti.
IV. KANCONA
O Rižana, ki umirjaš
brezmejnih voda tokove,
morje tvojo pot ustavlja,
širi nakodrane valove.
S čelom vlažnim, polnim alg,
dobri osiveli Bog izplava
in Boginji bistrega vodovja
ljubeznivo se poklanja.
Niso reke že nekoč v strasti
se za lepo Nimfo vnele,
mar Alfeja ni zadelo,
ko Aretuzine oči so zažarele?

9.
Gabriello Chiabrera (Savona, 8. junij 1552 – Savona, 14. oktober 1638) je bil italijanski pesnik in dramatik 17.
stoletja. Ker je bil aristokratskega porekla, je živel v tesnih stikih s plemstvom svojega časa in napisal veliko
verznih del, ki so postala sestavni del klasične italijanske literarne zapuščine.
10.
Carlo Innocenzo Frugoni (Genova, 21. november 1692 – Parma, 20. december 1768) je bil italijanski libretist in
pesnik. V Arkadijo je vstopil z imenom Comante Eginetico. V Frugonijevih pesniških delih najdemo nekakšno
družbeno naravnanost, ki se opira na zglede Gabriella Chiabrere, a izhaja tudi iz Petrarcovih družbenih pesmi.
Obravnaval je še znanstvene in moralne teme, pri čemer je kazal izvrstno obvladovanje različnih metričnih in
ritmičnih rešitev. Nerimani enajsterec so po njem poimenovali frugonijevski verz.
11.
Alzira ali Američani (Alzire ou les Americains) je Voltairovo gledališko delo, napisano leta 1736, v katerem gre
za ljubezensko zgodbo, postavljeno v Peru. Junakinja je utelešenje božanske milosti, ki se zbližuje s človeškimi
vrednotami. Glavne teme, ki jih avtor obravnava v predgovoru, so nadutost, fanatizem in nasilno spreobrnjenje.
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Giuseppe Bonzio (Koper, 1710–1768)
Pesnik, rojen v Kopru okoli leta 1710, član
Akademije obujenih med letoma 1754 in 1755
(njegovo akademijsko ime je bilo Tirsi). V tem
obdobju je na čast podestata in kapitana Pietra
Dolfina napisal sonet La liberalità (Velikodušje).
Leta 1748 je Bonzio na grofovem pogrebu prebral Orazione in onore del conte Agostino Bruti
(Govor v čast grofu Agostinu Brutiju); delo je
v Benetkah natisnil Francesco Storti, ki je bil
leta 1771 tudi izdajatelj lirskih pesmi Bonzia
in Dionisia Gravisija. Ta knjiga je posvečena
senatorju Nicolòju Berganu (ali Berenganu), ki
je bil podestat in kapitan v letih 1766 in 1767.
Zbirko je po Bonzievi smrti dala natisniti grofica Santa Borisi Gavardo, njegova someščanka
in prijateljica; ko ta v predgovoru k zbirki govori
o Bonzievih verzih, zapiše, da se „vzdigujejo
nad nizkotno in dolgočasno trumo praznih
rimačev […]“ Sicer pa je v njih zaznati podobnost s Chiabrero, ki je bil osrednji pobudnik
Platnica dela Lirske pesmi Giuseppeja Bonzia in
klasicistično obarvane Arkadije in je posnemal Dionisia Gravisija, Benetke, 1771, Osrednja knjižnibrezizrazno veličastnost pindarske ode. Grofica ca Srečka Vilharja Koper
nadalje razlaga, da je Bonzio posnemal tudi
Benedetta Menzinija,12 ta je bil po njenih besedah „eden prvih, ki je italijanskim
muzam povrnil staro dostojanstvo, zamračeno in oskrunjeno zaradi lažne afektiranosti prejšnjega stoletja, v katerem je živel.“ Pove tudi, da so Bonzieve pesmi
napisane zelo kakovostno in da jih „razvnema pesniški ogenj“, zaradi česar jih
je užitek brati. Bonzio je bil tudi dober prijatelj Gian Rinalda Carlija.
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Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani (Lirske pesmi
gospodov Giuseppeja Bonzia in markiza Dionisia Gravisija, plemenitih Koprčanov), Benetke 1771, str. 308.

Čolniču, v katerem Egle pluje na deželo
(odlomek)

Ah, čemú nam ljubo devico
ljubezen pogubna je vzela;
Le kaj modrujem? Arjol,
to je naša blažena dežela.

12.
Benedetto Menzini (Firence, 29. marec 1646 – Rim, 7. september 1708) je bil italijanski pesnik iz 17. stoletja.
Tako kot Chiabrera je bil pripadnik klasicistične Arkadije.
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T 18 - Giuseppe Bonzio iz dela Lirske pesmi

Sonet
Bonzievo literarno delovanje je bilo povezano z Akademijo obujenih, v tem sonetu pa opeva grštvo. Sonet
zrcali značilnosti baročnega klasicizma, napisan je po zgledu Chiabrerove in Menzinijeve poezije.
IV.
Divji moj in mračni um zajela
v hladni noči je groza samotna;
srce mi ranjuje vročica nizkotna,
iz temin nečiste zemlje privrela.
O Gospa, ko pa čista luč se razodela
je tvojega Sonca, iz oči mi srce oblila,
ga z nikdar slutenim leskom napolnila,
srce in um ter misli moje je prevzela.
Takrat ugledal sem modríce čile,
ki pod Helikonom, v Permesa dolini
prelepe in posvečene so se družile;
in ker rad zastajam v božanski bližini,
ljubljenec Amorja sem, Fortune mile,
ljub sem Muzam in še Febovi veličini.
Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani (Lirske pesmi
gospodov Giuseppeja Bonzia in markiza Dionisia Gravisija, plemenitih Koprčanov), Benetke, 1771, str. 6.

T 19 - Giuseppe Bonzio iz dela Lirske pesmi

Grofu Gian Rinaldu Carliju
za knjigo Davna bogastva Kopra
Sonet je posvečen Gian Rinaldu Carliju, ki v knjigi Davna bogastva Kopra znova obravnava zgodovino rodnega mesta, ki ga istoveti z rimsko Egido in rekonstruira tedanje stanje na podlagi epigrafike in
antičnih pisnih virov. Kot domala vsi istrski pesniki iz 18. stoletja tudi Bonzio v verzih navadno slika
vidike vsakdanjega življenja, skoraj kot bi se želel spremeniti v kronista svojega časa.
XIV.
O, kako v slepi pozabi zakopana
davna čast moje Egide je ždela;
o, kako s temačnimi oblaki obdana
dolge veke v hudi zmoti je trpela!
Prijatelj, vidim, prav tebi gre hvala,
da v tvojih spisih znova bo zažarela,
in vidim, da v lice ponosno obsijana
kaže starega Rima veličastna dela.
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Potlej ugledam tista obrežja zelena,
in zrem, koder Formiona je valovila,
vêdro Famo, ki obuja mi slavna imena.
In dé, ko nate pokaže: njegova krila
v kratkem razprem, saj čas se obeta,
ko ta reka mogočneje se bo razlila.

T18 - T19
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Alessandro Gavardo z vzdevkom Alessandrone
(Koper, približno 1715 – Benetke, 1818)
Verjetno je okoli leta 1732 obiskoval Kolegij piaristov v Kopru, med letoma 1750
in 1754 pa študiral pravo na padovanski univerzi. Po diplomi se je vrnil v Koper,
kjer je delal kot odvetnik in opravljal tudi različne državne funkcije. Nekaj časa
je bil tudi kapitan in sodnik v Svetvinčentu v južni Istri. Zadnja leta je preživel v
Benetkah pri družini Morosini, kjer je umrl 9. februarja 1818. Poleg tega, da se
je zanimal za pravo in natančno preučeval latinske in italijanske avtorje, je tudi
sam pisal, večinoma šaljive pesmi. Bil je član „druščine kartuzijancev“, ki se je
dobivala v Carlijevi podeželski vili, postal je član rimske Arkadije in Akademije
obujenih v Kopru, katere tajnik in kasneje svetovalec je bil (njegov arkadijski
psevdonim je bil Assionico Idruntino). Napisal je veliko del, ki so bila v skladu s
tedanjo modo objavljena v različnih pesniških zbornikih skupaj z besedili drugih
avtorjev, vendar je njegovo najpomembnejše delo herojsko-komičen ep v stancah
Rinaldeide ossia il Lanificio di Carlisburgo (Rinaldeida ali Predilnica pri Carlisburgu13). Za pesnitev je značilno bistroumno, ironično in duhovito besedišče;
s prizori, ki so zdaj lirični in elegični zdaj šaljivi in celo spotakljivi, je zanimivo
pričevanje o koprskem življenju in kulturi v 18. stoletju; prikazuje zlasti plemstvo,
njegovo zlobo, opravljivost, spletkarstvo in posvetne ter salonske pogovore.

Sonet
Grofu Gian Rinaldu Carliju ...

Poesie liriche dei signori Giuseppe Bonzio e marchese Dionisio Gravisi nobili giustinopolitani (Lirske pesmi
gospodov Giuseppeja Bonzia in markiza Dionisia Gravisija, plemenitih Koprčanov), Benetke, 1771, str. 29–31.

13.
Carlisburgo (danes Žburga): podeželska vila grofov Carli v okolici Kopra. Znameniti Gian Rinaldo Carli je od
žene podedoval predilnico v nekem kraju v Venetu. Ker je bilo upravljanje predilnice predrago, jo je Carli leta
1758 preselil na svojo posest v Istri, kjer naj bi bilo njeno delovanje bolj varčno. Posel se je žal končal slabo, ker
je povodenj uničila poslopje.
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unak pesnitve je Gian Rinaldo Carli, ki je okoli leta 1758 skušal ustanoviti
veliko predilnico v okolici rojstnega mesta. Meščani niso cenili njegovega
podviga, zato si Gavardo na začetku pesnitve zamišlja, da se mora junak spopasti
s Furijami, Zavistjo in Zlobo, ki so se zarotile proti njegovi predilnici. Duh trgovanja vodi junaka skozi pekel, vice in raj književnikov vse do kraljestva Kreposti
in Modrosti. Na tej junaški poti so duhovito opisane domiselne kazni, ki doletijo
marsikaterega literata 18. stoletja, pri čemer se avtor osredotoči predvsem na
njihove pomanjkljivosti. Ko prepotuje tri kraljestva, Rinaldo nadaljuje s svojim
delom, dokler povodenj ne uniči strojev v predilnici. Zaradi tega se pesnitev tukaj
nenadoma konča, v resnici pa bi se morala zaključiti z junakovim zmagoslavjem. Gavardo je načrtoval štiriindvajset spevov, napisal pa jih je le osemnajst,
tako da je delo ostalo nedokončano in neobjavljeno. Šele leta 1946 ga je objavil
Baccio Ziliotto.
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Portret Gavarda de Gavarda, Pokrajinski muzej
Koper

Gian Rinaldo Carli (Koper, 1720 – Milano, 1795)
Bil je eden najslavnejših piscev, ekonomistov in zgodovinarjev svojega časa.
Kot sin grofa Rinalda in plemkinje Cecilije Imberti (oba sta bila Koprčana) je v
rojstnem kraju med letoma 1731 in 1734 obiskoval Plemiški kolegij – danes je to
gimnazija, ki nosi njegovo ime – in kazal izrazito nadarjenost tako za književnost
kot tudi za znanost. Pri dvanajstih letih je napisal dramo Menalk. Leta 1738
je začel študirati pravo na padovanski univerzi, kjer je takoj zbudil pozornost
zaradi bistroumnosti in široke razgledanosti, tako da so ga komaj dvajsetletnega sprejeli v Akademijo okrevajočih. Nato je študiral še geometrijo in grščino.
Zanimal pa se je zlasti za znanost, zgodovino in klasično književnost: iz tega
obdobja so eseji L’aurora boreale (Severni sij, 1738), Le antichità di Capodistria
(Koprske starine, 1741), L’indole del teatro tragico antico e moderno (Narava
tragičnega gledališča v antiki in sodobnosti, 1743), Osservazioni sulla musica
antica e moderna (Razmišljanja o stari in sodobni glasbi) – gre za kratek esej, ki
ga je posvetil prijatelju in istrskemu rojaku Giuseppeju Tartiniju (napisan je bil
leta 1743, vendar objavljen šele štirideset let kasneje). Leta 1744 so v Benetkah
uprizorili Ifigenijo na Tavridi, eno od njegovih mitoloških dram, ki so jo prikazali
tudi v Kopru. Leta 1744 ga je beneški senat postavil za višjega ladjedelniškega
nadzornika v Arzenalu. Toda leto kasneje so ga poklicali v Padovo, kjer je prevzel
katedro za naravoslovne znanosti in astronomijo.
V Padovi je Carli ostal do leta 1751 in tam deloval kot profesor ter književnik. V
teh letih so bila namreč objavljena nekatera njegova pomembna dela, med katera
sodita Della spedizione degli Argonauti in Colco (O odpravi Argonavtov v Kolhido,
1748) in didaktična pesnitev Andropologia, ovvero della società e della felicità
(Antropologija ali O družbi in sreči), nastala deloma pod vplivom razsvetljenskih
idealov, ki so se v tistih letih širili po Italiji in vsej Evropi. Leta 1751 je enaintridesetletni profesor objavil dve razpravi, ki predstavljata osnovo njegovega pogleda
na ekonomijo v zrelih letih: Dell’origine e del commercio della moneta (O izvoru
denarja in trgovanju z njim) ter Osservazioni preventive al piano delle monete
(Preliminarne ugotovitve glede denarja).
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Petronio Petronio Caldana (iz Pirana)
Sin Marca Petronia Caldane in avtor obsežnega Canzoniera. Njegova mladostna poezija v
italijanščini in latinščini je še vedno pod vplivom okusa 17. stoletja, medtem ko zrela dela
že zrcalijo čutenje 18. stoletja z ljubezenskimi
in nostalgičnimi motivi.

Vsebina Rinaldeide

Gavardo de Gavardo (Koper,1701 – Pariz, 1736)
Koprski opat, ki se je leta 1729 preselil v Benetke, kjer je opravljal delo domačega učitelja
pri družini Vendramin-Zaccaria. Leta 1733 se
je preselil v London, kjer je delal na Accademy
of Music (Akademija za glasbo), v gledališču
londonske italijanske opere. Bil je avtor in prevajalec melodram, kot sta Ottone re di Germania (Oton, nemški kralj) in Mitridat, pisal
pa je tudi pesmi v italijanščini in latinščini.
V Londonu je objavil knjižico Poesie e Lettere
amorose (Pesmi in Ljubezenska pisma). Bil je
član Akademije obujenih.
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Istega leta se je Carli odločil, da bo opustil profesuro in se vrnil v Koper. Takšni
odločitvi je deloma botrovalo domotožje, predvsem pa smrt njegove žene, beneške plemkinje, ki je komaj petindvajsetletna umrla leta 1749 za tuberkulozo, v
njegovi oskrbi pa je pustila leto in pol starega sina (v ženin spomin je Carli napisal ganljivo biografsko delo). V Kopru je Carli ostal le dve leti, ki ju je preživljal
v mirni očetovi hiši, pogosto pa je obiskoval tudi Pulj in Trst. Leta 1753 je na
pobudo prijateljev in znancev, pa tudi zaradi velikega uspeha svojih del, zlasti
dveh pravkar objavljenih razprav o ekonomiji, znova zapustil Istro in se najprej
nastanil v Milanu (1753–1756), nato pa v Toskani, kjer je objavil Saggio politico
ed economico sopra la Toscana fatto nell’anno 1757 (Esej o toskanski politiki in
ekonomiji, napisan leta 1757). V tem široko zasnovanem delu avtor, ki izhaja iz
lokalnih okoliščin, na splošno obravnava temo ustvarjanja bogastva v moderni
državi in vse ovire (carine, davke, anahronistične ali očitno krivične zakone,
krajevne posebnosti itd.), ki stojijo na poti povečevanju bogastva. Srečanje med
koprskim mislecem in idejami ter spodbudami razsvetljenskega izvora, ki so bile
na pohodu v tedanji Italiji, se v celoti izrazi prav v tem eseju. Med letoma 1754
in 1760 nastane tudi Carlijevo najslavnejše delo Delle monete e dell’istituzione
delle zecche d’Italia (O kovancih in ustanavljanju kovnic v Italiji), monumentalna sinteza zgodovine, prava in finančne vede. Delo, ki so ga zatem prevajali v
vse velike jezike tedanje Evrope, je spodbudilo nadaljnji razvoj ekonomskih in
finančnih raziskav na mnogih italijanskih in tujih univerzah.
Leta 1758 je Carli zapustil Toskano in se preselil najprej v Benetke, da bi
poskrbel za znatno premoženje pokojne žene, nato leta 1763 nazaj v Istro in spomladi 1765 v Parmo. Jeseni istega leta mu je avstrijski minister Kaunitz-Rietberg
ponudil mesto predsednika Vrhovnega ekonomskega sveta milanskega vojvodstva,
države, ki so ji v tistem času vladali Habsburžani. Koprski strokovnjak je ponudbo
sprejel, najel hišo v Milanu in funkcijo opravljal dobrih petnajst let, potem pa se
je upokojil in posvetil zasebnemu življenju. To obdobje je bilo ključno za njegovo
delovanje na področjih ekonomije in esejistike. V Milanu
je sodeloval z revijo Caffè, kjer je v drugi številki (leta
1765) objavil sloviti članek Della patria degli Italiani (O
domovini Italijanov), ki govori o napakah in nesoglasjih
Italijanov tistega časa; zapis je prežet z ogorčenjem, ker
so bili mnogi rojaki pokorni tuji oblasti, obenem pa izžareva goreče domoljubje. Ta anonimno objavljeni članek,
ki so ga dolgo pripisovali Carlijevemu prijatelju Pietru
Verriju, je imel odločilno zgodovinsko vlogo, saj so ga
v 19. stoletju ponovno odkrili in iz njega črpali navdih
mnogi italijanski svobodomiselni domoljubi. Napisal
je tudi pedagoški spis Istituzione civile ossia elementi
di morale per la gioventù (Institucija države ali osnove
morale za mladino).
V Milanu je Carli postal predsednik Trgovskega in
industrijskega, pa tudi Finančnega sveta. V drugi polovici šestdesetih in skozi vsa sedemdeseta leta 18.
stoletja je bilo njegovo pisanje vedno tesneje povezano
z visoko funkcijo, ki jo je opravljal, tako da se je posvečal predvsem ekonomskim in finančnim temam. Med
številnimi objavami iz tega časa je treba opozoriti zlasti
na naslednje: Osservazioni preventive al piano intorno
alle monete di Milano (Preliminarne ugotovitve glede
milanskega denarja), Nuove osservazioni sul studio delle
Platnica dela Delle antichità di Capodistria
monete
(Nove ugotovitve glede preučevanja kovancev),
(O koprskih starinah) Gian Rinalda Carlija, Benetke,
Del libero commercio dei grani (O svobodnem trgovanju
1743, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
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Carlijeva politična in ekonomska misel

Kot svetovljan in zelo izobražen mož, ki ga je zanimalo marsikaj (od literature do znanosti, ekonomije in
zgodovine), je Carli globoko zaznamoval kulturo svojega
časa, kar so jasno zaznavali sodobniki in tudi poznejše
generacije, vse do današnjih dni. Družil se je s tedanjimi vidnimi italijanskimi reformatorskimi izobraženci, z
nekaterimi celo prijateljeval, naj omenimo samo Pietra
Verrija, Cesareja Beccario, Paola Frisija. Preudarni in
pragmatični Carli pa je vendarle zapustil enega najbolj
čustvenih manifestov italijanstva v 18. stoletju, ob smrti
svoje prve žene, plemkinje Paoline Rubbi, pa je napisal
ganljiv in užaloščen poklon v spomin na ljubljeno in
izgubljeno žensko.14
V politiki je bil Carli večinoma zmeren, idejno povezan
z Muratorijevim in Maffeijevim zgodnjim razsvetljenstvom, nanj je globoko vplivala pripadnost istrskemu
plemstvu, ki je bilo beneškega in kolonialnega izvora, po
prvega zvezka dela Delle antichità Italiche
svojem bistvu pa trgovsko in svetovljansko naravnano. (Platnica
O italskih starinah) Gian Rinalda Carlija, Milano,
Ker so mu bili revolucionarni ideali tuji, je nekajkrat 1787, Osrednja knižnica Srečka Vilharja Koper
polemiziral z Jean-Jacquesom Rousseaujem in Verrijem.
Njegovo neomajno italijanstvo pa mu ni preprečevalo, da v habsburški monarhiji,
v zmernem terezijanskem in jožefovskem reformizmu ne bi prepoznal dejavnika,
ki je omogočal napredek milanskemu vojvodstvu in drugim deželam pod avstrijsko
oblastjo. Sam je postal nosilec ne ravno drzne, vendar učinkovite ekonomske
in finančne politike, ko je v funkciji predsednika Vrhovnega ekonomskega sveta
milanske države vselej skušal doseči kompromise, ki so bili sprejemljivi tako za
podkraljevsko oblast kot tudi za osrednjo oblast na Dunaju.
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z žitom) in Nuove osservazioni sulla riforma delle monete (Nove ugotovitve glede
denarne reforme), v zvezi s katerimi se je zapletel v polemiko s Pietrom Verrijem.
Po petnajstih letih neprekinjenega službovanja na funkciji, kjer je Carli nosil
skoraj največjo odgovornost za ekonomsko in finančno politiko cesarstva v milanski državi, je leta 1780 odstopil z vseh javnih položajev in se končno v celoti
posvetil svojim znanstvenim, ekonomskim in zgodovinskim raziskavam. Med
slednjimi je treba navesti Lettere americane (Ameriška pisma, 1780), ki obravnavajo razvoj predkolumbovskih civilizacij in njihove podobnosti z zahodnim
svetom. Veliko zanimanja v Italiji in tujini je vzbudilo tudi obsežno delo v petih
zvezkih Delle antichità italiche (O italskih starinah, 1788), v katerem Carli ustvari
poglobljeno zgodovinsko sintezo minule italijanske veličine od Etruščanov do 14.
stoletja. Pregled seveda zajema tudi Istro in Dalmacijo, ki so ju takrat pojmovali
kot sestavni del Italije, in se na svoj način dotakne velikih tem, ki so bile ljube
Muratoriju, Carlijevemu mladostnemu učitelju. Leta 1794 je učenjak objavil polemični pamflet Della disuguaglianza fisica, morale e civile fra gli uomini (O fizični,
moralni in civilni neenakosti med ljudmi), ki je bil usmerjen proti Jean-Jacquesu
Rousseauju in njegovi misli: to je bilo njegovo zadnje književno delo. Nekaj mesecev kasneje, februarja 1795, je Gian Rinaldo Carli umrl v Milanu (po drugih
virih v Cusanu, današnjem Cusanu Milaninu), star skoraj petinsedemdeset let.

Književnost 18. stoletja v Istri

Italijanska književnost 18. stoletja

14.
Da bi počastil spomin na pokojno ženo, je Gian Rinaldo Carli napisal delo z naslovom Private disavventure d’una donna di
vero spirito o sia Vita della signora Paolina Rubbi, contessa Carli-Rubbi (Zasebne neprilike resnično poduhovljene ženske ali
Življenje gospe Paoline Rubbi, grofice Carli-Rubbi). Rokopis se je ohranil do današnjih dni in navdihnil Fulvia Tomizzo pri
pisanju romana L’ereditiera veneziana (Beneška dedinja).
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V zadnjem življenjskem obdobju, ko se je že odpovedal ugledni funkciji, pa se
je Gian Rinaldo Carli postopoma oddaljil od razsvetljenskega reformizma, ki je
zaznamoval njegovo pisateljsko, ekonomsko in politično delovanje, ter se začel
oprijemati vse bolj konservativnih stališč. Izbruh francoske revolucije in slepo
besnenje jakobinskih domoljubov v soočenju z aristokracijo sta pri njem botrovala
popolnemu odmiku od idealov francoskih filozofov, kar je izpričano v Carlijevem
zadnjem pamfletu proti Jean-Jacquesu Rousseauju in duhu razsvetljenstva.
T 20 - Gian Rinaldo Carli iz Izbranih del

O težavnosti dobrega prevajanja (odlomek)
V pričujočem pismu, ki ga je Carli poslal očetu Michelangelu Carmeliju (1705–1766), duhovniku, profesorju orientalskih jezikov in teologije na padovanski univerzi, obenem pa izvrstnemu poznavalcu islama,
teče beseda o tem, kakšne sposobnosti mora imeti dober prevajalec. Minorit Michelangelo Carmeli, doma iz
Cittadelle, je ustanovil lastno šolo v enem od kril vélikega samostanskega kompleksa svetega Frančiška v
Padovi. Knjižnica, zgrajena med letoma 1753 in 1761, je bila kulturno središče z 22.000 knjigami in prikliče
v spomin benediktinsko opatijo v Melku, kamor je Umberto Eco umestil dogajanje romana Ime rože. Pismo
se začne s pohvalo prevodov očeta Carmelija; Carli ga ima za vrhunskega mojstra, celo do te mere, da njegove
prevode pojmuje kot izvirna dela. Nato Carli kritizira vse tiste, ki imajo prevajalce za nepomembne ali ki
verjamejo, da prevajajo, ker niso sposobni pisati lastnih del; meni, da je prevajalsko delo zelo resna stvar in
če je dobro opravljeno, potem je njegov sad izvirna stvaritev. Carli tudi pojasnjuje, zakaj sčasoma nastajajo
različni prevodi istega dela; pravi, da so tisti, ki na novo prevajajo že prevedena dela, bodisi nezadovoljni
s prejšnjimi prevodi bodisi v njih odkrijejo napake, ki jih želijo popraviti. Nato našteje nekatere zagate pri
prevajanju: ena je zagotovo ta, da znamo predočiti duha jezika, iz katerega prevajamo, druga pa različni
okusi ali značaji prevajalcev, ki ukrojijo besedilo po lastni meri.
Prebral sem, in zmeraj znova z enakim užitkom in pridom prebiram Vaš
prekrasni prevod Hekube, prve izmed devetnajstih Evripidovih tragedij, za
katere ste si zadali, da jih boste prestavili v našo italijansko govorico. Zato se
Vam z odličnim spoštovanjem zahvaljujem za dragoceni dar; in prosim Vas, da
jo kar najpreje tiskati daste, in tako javnost ne bo več dolgo po nepotrebnem
prikrajšana za delo, ki Vam ne bo nič manj v čast kakor ono drugo, Plavtov
Bahavi vojščak. Svojih reči ste vešči kot pravi mojster: in čudovito je videti,
kako pri tem, ko ste se vživeli v najbolj izbrani okus grške poezije, v italijanski
znate zopet poiskati prav tiste besede in prav tisti izraz, ob katerih podvomimo
(in tule bom ponovil, kar je neki slavni literat povedal o Casaubonovem Polibiju), ali je italijansko besedilo prevod grškega ali narobe, da je morebiti grško
prevod iz italijanščine. Ni dvoma, ko bi Evripid lahko pisal svoje tragedije v
našem jeziku, jih ne bi napisal nič drugače.
I. In iz tega se razvidi, da lajajo v luno tisti, ki jih nemara vodi izključno
pravdaški duh in pravijo, da je prevajanje poklic brezdelnežev ali tistih, ki ne
znajo ustvarjati lastnih del; tako sta zapisala tudi Marullo Tarcaniota in Janus
Lascaris, sicer učena moža. Še jaz sem, priznam, kdaj rekel, da so prevajalci
kakor delivci miloščine vélikih vladarjev: zanje drži, da delajo dobro drugim
ljudem, vendar to počnejo s tujim denarjem. Takšno pa je bilo moje mnenje
zgolj o tistih prevodih, ki nimajo druge odlike, kot je najbolj vsakdanji jezik,
prikrajšan za slikovito okrasje. Sicer pa nikoli nisem grajal tovrstnega udejstvovanja; nasprotno, vselej sem ga štel za karseda težavno početje.
Toda, ali ste seznanjeni z razlogom, čemú sovražniki najvidnejših dosežkov
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grdo govorijo o prevodih in jih neslano blatijo, da niso počenega groša vredni?
Ni dvoma, gre pač za to, da se v prevajanju nikoli niso preizkusili. Sicer bi
se bili na lastni koži prepričali, da je poklic prevajalca eden najtežjih, kar jih
obstaja; in če se izrazim z besedami Benedetta Varchija:15 le tisti to spoznajo,
ki so se doslej, ali se bodo v bodoče, preizkusili v tovrstni dejavnosti.
Ni kaj, lepo zvené besede tistih, ki se okličejo za zakonodajce in nas izza katedra poučujejo, češ, tako je treba početi. A postavite jih zatem na preizkušnjo,
takšni bodo kakor vsi drugi. Zanimivo pa je, da se kdaj tudi takrat, ko ravnaš
po njihovo, stvar ne posreči najbolje, kajti bodisi da prevajate svobodno in
se menite zgolj za čutenje vašega avtorja, ne za razporeditev besed, bodisi da
ga, kakor pričakujejo drugi, prestavljate besedo za besedo; v enem in drugem
primeru se bo v vaših zapisih kazal pod krinko, in to pod krinko, ki bo kar
najbolj izkrivila njegove poteze. In dva razloga sta, ki me v to prepričujeta. Prvi
je težava, kako genij nekega jezika izraziti v drugem jeziku; drugi pa težava,
kako prikazati pristni značaj tistega avtorja, ki ga prestavljamo.
II. In naj povem odkrito: bodisi da sem že dolgo v zmoti bodisi da je na moč
težavno prevesti neko delo iz latinščine ali grščine v (na primer) italijanščino,
a nič manj kot italijansko delo v latinščino ali grščino. Poskusite denimo v
tadva jezika prenesti kakšen govor Della Case ali Boccaccievo novelo. Bi se
pri tem poslužili italijanske harmonije in italijanskega stavka? Kako zanikrna
grščina, kako obupna latinščina bi to bila! Želite nemara slediti geniju in maniri
grškega ali latinskega jezika in v tovrstne okvire zamejiti dela Boccaccia ali
Della Case? Enemu in drugemu bi se klavrno godilo, stežka bi ju prepoznali
znotraj njiju samih. Vsebina in ustroj nemara ne bosta prizadeta; a rečenice,
kolorit, življenje in duša pojmov ne bodo več enaki. Tukaj se odreže, tam podaljša, tukaj predrugači, tam spremeni, zatem se izpusti in potlej doda; z eno
besedo, odeva se okostje, a ne več glede na avtorjevo namero, temveč skladno
z genijem jezika, v katerem govorimo; in na takšen način se ga odeva, da brez
pogleda na naslovno stran le stežka razpoznamo, za koga v resnici gre.
III. A vendar to ni hiba prevajalca, temveč nujna posledica različnosti jezikov. Vsak jezik ima drugačen genij, ki se poraja iz drugačnosti tiste harmonije, kakršna je plod medsebojnega stika tistih besed; in od tistih besed je
odvisno, kako bodo poudarjale določen pojem. In ker so besede od jezika do
jezika različne, se razlikuje tudi stik med njimi; iz njega se poraja drugačna
harmonija, prav tako pa sta drugačna tudi upodobitev in kolorit istega pojma. Skratka, vsaka dežela ima poseben način govorjenja in izražanja, in ko
pišemo v drugem jeziku, privzamemo značaj, ki ni naš, a je prejkone tako
neobhoden za jezik, v katerem pišemo, da bi brez njega vsak naš poizkus
opešal. Odločite se, da boste pisali v italijanščini; in sedaj, ker ste se zaradi
dolgotrajne uporabe prepojili s tem jezikom in ga posvojili, boste tako dobro
prikrojili svoj značaj harmoniji jezika, to harmonijo pa svojemu značaju, da
boste v vseh spisih enaki. Spregovorite mi sedaj na kratko v francoščini: in
že ste odeti v tiste pojme, v tisti espri, uporabljate fraze, značilne za tisti jezik; in že niste več takšni, kot ste bili poprej. Poskusite v latinščini ali grščini
povedati panegirik: nabuhli boste kot Ciceron, hitri kot Demosten. In kje je
sedaj oče Carmeli? Vtis je, da zagotovo ni več isti. [...]
Kdor ve, koliko lahko izbira in razmestitev besed prispevata, da se kot vzvišeno pokaže celo kakšno plitvo občutje, in kako ustvarjata tisto harmonijo,
ki ni lastna nobenemu drugemu jeziku, ta ne potrebuje dokazov, da bi se
prepričal, kako težavno – rekel bi, skoraj nemogoče – je v prevodu prikazati
genij avtorja in moč njegovih besed. Naš [italijanski, op. prev.] jezik je harmoničen, govorica pa pesniška, v vseh metrumih jo uravnavajo posebni zakoni
in prijemi; jezik Francozov pa je zgolj gramatikalen, podpirata ga izrazna moč
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in moč čutenja; a njihova poezija je le rimana metrična proza. [...]
VIII. Tako sta med literati nastala dva bučna tabora: eden je na strani služenja besedam, drugi na strani svobode. Tako je nastopil sveti Hieronim proti
Rufinu, Girolamo Catena proti Casaubonu, Ecij pa proti Omfredu in vsem
drugim, ki so bili zagovorniki svobode. To vprašanje pa je bilo navzoče že v
času Gelija in še poprej; za svobodno prevajanje sta se zavzemala Ciceron in
Horacij. Prvi tam, kjer pravi, da so interpretes indiserti tisti, ki prevajajo besedo
z besedo; in drugi tam, kjer opozarja, da nec verbum verbo curabis vertere.
Tako velja, da je Akvila prevajal Sveto pismo iz hebrejščine dobesedno, Simah
je besede izbiral svobodno, a ostajal zvest občutju, Teodozijon pa je postopal
zdaj na ta zdaj na óni način. Tako naj zaključimo, da nikdar nismo zadovoljni
z nekim prevodom; in da zmeraj znova izide kakšen nov prevod istega besedila
ali pač star prevod z novimi popravki. […]
Le kaj se je primerilo našemu Andrei Divu Justinopolitanskemu? Prevedel je
bil Teokrita, Aristofana in vsega Homerja, ta dela je izdal v Benetkah leta 1537.
In čeprav so to pred njim napravili Lorenzo Valla, Raffaello Maffei in še drugi,
ni javnost sprejela njegovega prevoda nič manj naklonjeno; in naslednje leto,
1538, je bil že ponatisnjen v Parizu, dve leti kasneje, 1540, pa v francoskem
Selignacu. A vendar se je Obertu Gifaniu zazdelo, da je ta prevod treba popraviti, in popravljenega je ponatisnil Sebastiano Castiglione, in sicer v Baslu leta
1567. Takisto je storil Spondano, prav tam, v letu 1583. Kaj pa Enrico Stefano,
ga je mar pustil kar takšnega, kot je bil? Nikakor ne: leta 1588 v Ženevi ga je
pregledal in izboljšal. Tovrsten pregled bi bržčas moral zadoščati; in vendar
je Emilio Porto še zadnjikrat dodelal prevod prav tam, v letu 1609. Ta izdaja
slovi kot najskrbnejša; vseeno pa je Méric Casaubon v njej našel napake. In
če bi se za njim še sto ljudi spravilo brskat po besedilu, sto različnih popravkov bi nedvomno naredili. Kajti tukaj gre za nujno, neizbežno posledico trdno
veljavnega zakona dobrega prevajanja; za težavnost predočenja genija jezika,
iz katerega prevajamo; prav tako pa za različen okus ali značaj prevajalcev.
IX. Ta značajska raznolikost me je spomnila še na neko drugo oviro, ki je
napoti pri tem poklicu; zakaj kar se kot različno kaže pri prevajalcih, različno
je tudi pri avtorjih. Narava sama hoče, da je tako, saj je ustvarila vsakega človeka po svojskem kalupu, s tem pa je tudi vsakomur dala drugačen značaj,
po katerem se med seboj razločujemo. Tako ima vsakdo izmed nas drugačne
poteze, drugačen zven glasu, drugačen okus, drugačen način čutenja in izražanja. To raznoterost lahko razbiramo tudi v idejah, podobah, pogosto pa v
mislih ljudi, ki so redkokdaj enovite, kajti spreminjajo se po meri omenjenih
podob oziroma sledi, vtisnjenih oziroma uobličenih v organih; rečemo lahko,
da so na neki način odvisne od organske konstitucije našega telesa. […] Temu
pravim značajska raznolikost in menim, da je pri vseh ljudeh opazna in očitna,
nič manj kot razlike med kalupi pri strojih.
O tem se zlahka prepričamo. Naročite kateremukoli učitelju, naj desetim
učencem dá temo, o kateri se morajo razpisati v našem ali latinskem jeziku; in
naslednji dan boste dobili deset različnih spisov. Ta bo bolj, ôni manj poučen;
ta bo lepo urejen, ôni zmeden, eden nabuhel, drugi preprost; skratka, zdaj na
takšen zdaj na drugačen način bo vsak na čelu nosil pečat svojega avtorja.
X. To zadošča za razmislek, da vsakdo ne more dovršeno prevajati vsega
ter da se en in edini prevajalčev značaj nikdar ne more prilagoditi značajski
raznolikosti vseh avtorjev. Tako se nam bo izpod istega peresa le stežka zdel
veličasten Tukidid, spokojen in mil Ksenofont, jasen in dostopen Herodot,
gostobeseden Sokrat, privzdignjen in resnoben Demosten in tako naprej.
Raznolikost okusov, genijev, nagnjenj, ki ustreza značajem, torej povzroči,
da vsakdo, ki se denimo poloti prevajanja, svojemu avtorju ukroji obleko po
lastni meri, pri čemer se ne meni za nič drugega kakor za lastno gnanost; in
tako prevod ni več zvest, saj se piščev značaj preoblikuje; ali pa, če je preva156
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jalčev genij primoran streči drugačni avtorjevi nravi, se primeri, da prevod, ki
se zatika in ni naraven, v tem prekomerno vztraja in postane odvraten. Tako
je zato, ker človek, ki si je ukrojil spokojno in milo obleko, nikdar ne more
prestaviti nekega govora, ki bi bil nabuhel in zmeden, ne da bi ga zvedel na
tisto, kar mu je vrojeno in gladko; in enako je z milim pisanjem, ki pride v roke
napihnjenemu in zapletenemu človeku. Kar pravimo o teh očitnih nasprotjih,
bržčas velja tudi za manj oddaljene značaje, in celo za sorodne, saj bi se ob
razčlembi pokazale neznatne razlike. Vendar o tem ne bi več izgubljal besed. […]
XIV. Nič manj nujno pa ni priznati, da v zvezi s to materijo nikdar ni mogoče
postaviti nekega zanesljivega in trdnega pravila, ki bi veljalo enkrat in za vse;
tako je zavoljo težav, ki se pojavljajo, če jemljemo v ozir genij različnih jezikov,
pa tudi različen značaj avtorjev.
XV. Skratka, kaj naj torej storimo, če želimo prevajati kar najbolje? Morda
se slepim, ali pa bi prevajalec moral v prvi vrsti imeti prefinjen čut za jezik, v
katerega se je namenil prestavljati, zatem pa naj še dožene, če se, kolikor je to
mogoče, značaj avtorja, ki ga želi prevajati, prilega njegovemu lastnemu. Če si
zamisli, da bi kar najbolj živo podal značaj tega avtorja in genij tistega jezika,
lahko v ljudskem jeziku znova odkrije takšne odtenke, s pomočjo katerih bodo
izstopili tudi pojmi in podoba tujega jezika. Za prevajalca si tudi ne bi želel,
da bi se trdno zavezal bodisi zvestobi bodisi parafrazi; namreč, ob priliki lahko uporabi bodisi eno bodisi drugo oziroma ubere srednjo pot, kakor mu pač
najbolj ustreza, da bi dosegel svoj namen. Ob upoštevanju teh predpostavk je
lahko gotov, da bo deležen tistega priznanja in da bo dosegel tisti položaj, za
katerega ga nikdar ne bodo mogli opehariti. In če vsega tega ne moremo najti
pri vsakomur, ki si želi postati član plemena prevajalcev, naj slednji naredi,
kar pač more; toda dela naj po opisanih načelih. Toliko lahko povem o teh
rečeh, ne da bi se vnovič mudil pri znanih vprašanjih, ki pa se nam na podlagi
vsega, kar smo povedali, žal zdijo nadvse jalova in polna ničevih besed. […]
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O domovini Italijanov (odlomek)
Gian Rinaldo Carli je leta 1765 objavil prvo besedilo, ki zelo jasno potrjuje unitaristično zavest o popolni
enakosti vseh Italijanov glede dostojanstva in pravic. Gre za korak v novo smer razmišljanja, ki se bo
udejanjilo po izbruhu francoske revolucije in kasneje v 19. stoletju. Razmišljanje ali razprava z naslovom
O domovini Italijanov, ki je napisana v obliki dialoga med sogovornikoma, anonimnim in vljudnim gostom,
slednji bi lahko bil tudi Carli sam, in mladim Milančanom, je izšel v reviji Caffè 10. junija 1765. Gian Rinaldo Carli v njem govori o nujnosti združitve Italije in se nepopustljivo zoperstavlja predsodku Italijanov,
ki so rojake iz drugih regij imeli za tujce. V članku Carli predstavi različna obdobja italijanske zgodovine in
opozori na napake, ki so privedle do političnega razkroja. Na svojo dobo gleda kot na „dobo opic“, in sicer
zaradi želje po posnemanju tujcev; za razliko od tega Italijane spodbuja k vstaji in uporu proti tuji prevladi.
Takšno pisanje kaže, da je bil Carli eden najzaslužnejših predhodnikov italijanskega risorgimenta.
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Za mesta so kavarne tisto, kar je za človeški ustroj črevesje; torej kanali,
namenjeni poslednjemu in najbolj grobemu naravnemu ločevanju, v katerih
se snovi običajno za krajši čas zadržijo, saj če bi v kakršnemkoli odmerku
zakrožile po telesu, bi se celoten sistem pokvaril. Te kavarne torej prebavljajo
igralce na srečo, brezdelneže, opravljivce, objestneže, novičarje, doktorje, komedijante, muzikuse, sleparje, pedantneže in podobne baže ljudi, ki bi se, če
takšne nočne posode ne bi bile pri roki, zlahka vtihotapili v družbo, in na ta
račun bi utrpela znatno škodo. Drugačna pa je vendar, vsaj ob določenih urah
dneva, kavarna našega Demetrija, kamor tudi kakšen neobičajen posameznik
od časa do časa zaide, navadno je polna duhovitih ljudi, prežeta z učenostjo in
umnostjo, smoter njihovih razmišljanj in razgovorov pa sta resnica in ljubezen
do javnega dobrega; in to sta edini stvari, za kateri je sam Pitagora poudarjal,
da po njiju ljudje postajajo podobni bogovom.
V tej kavarni se je predvčerajšnjim pojavil neki neznanec, čigar drža in videz
sta izžarevala tisto priporočilo, s katerim zablestijo zanesljivi in občutljivi možje;
in po tistem, ko je spodobno in olikano opravil s formalnostmi, se je usedel in
naročil kavo. Na nesrečo se je zraven njega znašel neki mladi Alkibiad, tem bolj
zaverovan vase in zadovoljen s seboj, kolikor manj so bili drugi zaverovani vanj
in nezadovoljni z njim. Nečimrn. Odločen in klepetav, o tem ni bilo dvoma. Z
nekakšnim ošabnim nasmeškom se je zazrl v neznanca: nakar ga vpraša, ali
je tujec. Ta bliskovito premeri izpraševalca od nog do glave in mu dostojno, a
sproščeno odvrne: „Ne, gospod.“ „Ste torej Milančan?“ je sledilo novo vprašanje.
„Ne, gospod, nisem Milančan,“ pristavi neznanec. Ob takšnem odgovoru se je
izpraševalec začudil; in to ne brez razloga, kajti na vse nas je uvod v pričujoči
dvogovor napravil vtis. Po čudenju in najiskrenejšem zatrjevanju, da nam stvar
ni jasna, je naš Alkibiad poiskal pojasnilo. „Italijan sem,“ je odgovoril tujec,
„in Italijan v Italiji ni nikoli tujec, kakor ni Francoz tujec v Franciji, Anglež v
Angliji, Nizozemec na Nizozemskem in tako naprej.“ Milančan si je zaman prizadeval, da bi se sebi v prid skliceval na splošni italijanski običaj, po katerem
za tujca okličejo vsakogar, ki ni rojen in ne prebiva znotraj nekega obzidja,
saj ga je neznanec prekinil in odkritosrčno pridal: „Med predsodke, na katere
naletimo v Italiji, spada tudi slednji; to me ne preseneča, razen ko vidim, da
je navzoč pri ljudeh duha, ki bi z razmislekom, razumom in zdravo pametjo
sedaj že lahko slavili zmago nad nevednostjo in barbarstvom. Temu bi smeli
reči nekakšen mistični genij Italijanov, ki jih dela negostoljubne in sovražne do
sebe, posledice pa so zastoj v umetnostih in znanostih ter velikanske prepreke,
ki so napoti narodnemu ponosu, saj se ta le stežka razcvete, če se narod deli
na mnogo taborov ali je razklan. In vsekakor,“ tako je nadaljeval, „za italijansko misel ni posebej častno, če srečujemo, menim, da kar na vsakem koraku,
ljudi, ki so prepričani, da se po naravi in po pripadnosti narodu razlikujejo od
svojih sosedov, eni druge pa imenujejo tujci; skoraj kakor da je v Italiji prav
toliko tujcev kot Italijanov.
Iz tega genija tekmovalnosti, rivalstva, ki nas vse od gvelfov in gibelinov do
danes usodno pesti, izvira neenotnost in iz neenotnosti vzajemen prezir. Kje
najdeš Italijana, ki si upa odkrito pohvaliti italijansko manufakturo, iznajdbo,
odkritje, knjigo, brez strahu, da bi ga kdo obdolžil slepe pristranosti in izprijenega, pokvarjenega okusa?“ Ob tem vprašanju je neki drugi gost kavarne,
s katerim se je strinjal tudi Alkibiad, vzkliknil, češ kako je narava ljudi pač
takšna, da nikoli kaj prida ne ceni lastnih stvaritev. „Če je takšna narava ljudi,“
se je zopet oglasil neznanec, „smo mi, Italijani, še enkrat bolj človeški kot vsi
drugi, saj noben Neitalijan ni do lastnega naroda tako brezbrižen, kot smo mi
do svojega.“ „Bo že tako,“ sem ga dopolnil. „V Angliji se pojavi Newton in za
njegovega življenja Otok preplavijo njegovi učenci, astronomi, optiki, računarji,
narod pa brani slavo svojega nesmrtnega učitelja pred tekmeci. V Franciji se
rodi Descartes, in ko umre, Francozi napnejo vse moči, da bi podprli njegove
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bistre in ogrožene nauke. Nebesa Italiji podarijo njenega Galileja; in do danes
je Galilei bržčas prejel več pohval od tujcev kakor pa od Italijanov.“
V kavarni nas je bilo pet in dotlej smo se že vsi zapletli v pogovor; uvideli smo,
da je neznanec učen in bistroumen mož ter pravi domoljub, in z vseh strani
se je zaslišalo vzklikanje proti nesreči, zaradi katere nas na moč nerazumen
predsodek sili verjeti, da vsak Italijan ni sodržavljan drugih Italijanov, in da
rojstvo v tem ali onem predelu dežele, „ki od Apeninov se širi, morje jo obdaja
in Alpe,“ bolj ali manj se staplja z bistvom ali položajem nekega človeka. […]

Giuseppe Tartini (Piran, 1692 – Padova, 1770)
Postal naj bi duhovnik, s šolanjem je začel pri
oratorijancih v Piranu, nadaljeval pa na Plemiškem kolegiju, ki so ga vodili piaristi v Kopru.
Spoznaval je humanistične predmete, vendar tudi glasbo, zlasti se je posvečal violini. Ko je končal šolanje v Kopru, se je vpisal na padovansko
univerzo, kjer je študiral književnost in filozofijo,
vendar je v Padovi, poleg ljubezni do violine, gojil
tudi strast do mečevanja in dvobojev. Da bi ugoGiuseppeju Tartiniju na istoimenskem
dil očetu, je začel študirati pravo, pri čemer pa Spomenik
mestnem trgu, delo kiparja Antonia Dal Zotta,
ni bil ravno uspešen. Družina mu je namenila 1896, Piran
duhovniški poklic, toda po
očetovi smrti, leta 1710, je
opustil duhovništvo in študij ter se na skrivaj v cerkvi
Marije Karmelske poročil s
škofovo nečakinjo Elisabetto
Premazore: s tem si je nakopal srd obeh družin. Ženo so
zaprli v samostan, Tartini pa
se je v nevzdržnem položaju
zatekel najprej v Rim, potem
pa v Assisi. V tem obdobju se
je spet začel posvečati violini
in študirati kompozicijo. Deloval je kot koncertni glasbenik in napisal svojo najslavnejšo skladbo Vražji trilček. Tartinijeva hiša, sedež Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini, Piran
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Giovanni Valle (Koper, 1752 – Benetke, 1819)
Bil je kartograf, svoje raziskovanje je utemeljil
na zgodovinskih in geografskih študijah, pri čemer se je opiral na dela predhodnih kartografov,
začenši s Pietrom Coppom, in na sodobnejša dela. Narisal je zelo natančne zemljevide nekaterih
italijanskih pokrajin (Polesine z okolico Ferrare,
okolica Padove), zemljevid Dalmacije in Istre. Leta 1806 je načrtoval izdelavo zemljevida celotne
Italije na štirih listih formata 60x80 centimetrov.

O domovini Italijanov (odlomek)

Della Patria degli Italiani (O domovini Italijanov), v: Il Caffè, II. zvezek, drugi list, Milano, 1765, str. 9–13.
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V Assisiju, kjer je igral v orkestru frančiškanskega
samostana, je ostal dve leti. Leta 1714 je odpotoval v
Ancono, nato v Veneto, kjer je spet zaživel z ženo in delal
med Padovo in Benetkami. Leta 1716 je srečal slavnega
violinista Veracinija, čigar tehnika ga je tako navdušila,
da se je odločil izpopolniti svoj način zaigranja. Tartini je razvil nov slog igranja violine in odkril tretji ton
(akustični fenomen, ki ga tvorita dva sočasno zaigrana harmonična tona – tako imenovani kombinacijski
ali Tartinijevi toni). V tem času je napisal Trattato di
musica secondo la vera scienza dell’armonia (Traktat
o glasbi v skladu z resnično znanostjo o harmoniji),
pomembno besedilo, ki je postavilo temelje znanstveno
zamišljenemu glasbenemu sistemu. Še naprej je potoval,
nastopal, se izpopolnjeval kot glasbenik, skladatelj in
glasbeni teoretik.
Leta 1721 se je vrnil v Padovo kot prvi violinist in
koncertni mojster orkestra Cappella Musicale del Santo
(Sveta glasbena kapela). Od leta 1723 do 1726 je bival
v Pragi s prijateljem, violončelistom Antoniem Vandinijem; ko se je vrnil, je zopet igral v Cappelli in leta
1728 ustanovil Scuolo delle Nazioni (Šolo narodov), v
kateri je sprejemal in poučeval študente violine iz vse
Evrope. Med njegove učence spada tudi Salieri, kasneje
Kip Giuseppeja Tartinija z doprsjem organista
in skladatelja Francesca Antonia Vallottija, Prato
Mozartov učitelj. Tartini je nadaljeval s poučevanjem in
della Valle, Padova
koncertiranjem, čeprav se je postopoma oddaljeval od
skladanja in izvajanja glasbe, vse bolj pa se je posvečal teoriji in pisanju traktatov.
Leta 1767 je prenehal z delovanjem, umrl pa je 26. februarja 1770. Pokopan je
v cerkvi svete Katarine v Padovi.
T 22 - Giuseppe Tartini iz Traktata o glasbi v skladu z resnično
znanostjo o harmoniji

Giuseppe Tartini plemenitemu gospodu grofu
Deciu Agostinu Trentu (odlomek)
Sledi predgovor traktata, ki ga je Giuseppe Tartini posvetil svojemu dobrotniku, grofu Deciu Agostinu Trentu. Glasbenik pojasnjuje grofu, da je besedilo uredil po njegovih napotkih in da je zadovoljen z delom, saj je o
njem natančno razmišljal in tako mu je uspelo prikazati snov o glasbeni harmoniji na teoretični in praktični
ravni, in sicer v preprostem in zlahka berljivem slogu.

Končno sem, na Vaš ukaz, urejeno zapisal vse, o čemer sva ob različnih priložnostih razpravljala in zadeva teorijo ter prakso glasbene harmonije, témo, ki
Vam je v posebno veselje. Rade volje sem Vam ugodil, in sicer iz dveh razlogov.
Prvi je, da s tem, ko ustregel sem Vaši želji, pokoravam se dvojnemu zakonu
spoštovanja in ljubezni, ki Vam ju izpovedujem. Pri drugem, ki je v pričujočem
primeru izredno pomenljiv, pa gre za to, da sem moral ponovno in karseda
poglobljeno premisliti o diskusijah, ki sva jih imela, ko sva obravnavala to temo.
160

Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia (Traktat o glasbi v skladu z resnično znanostjo
o harmoniji), Padova, 1754, s. i.
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Vaš resnično globoki in sistematični um se ni zmožen pomiriti s posamičnim
razlogom, ločenim od tistega niza razlogov, ki nujno vodijo do takšnih temeljnih
načel, kakršnih vsekakor ni mogoče nadgraditi z nobenim drugim načelom.
Žal sem se o tem prepričal na lastni koži; in znova Vam bom priznal, kot
sem priznal že nekajkrat, da sem moral ogromno razmišljati, če sem se želel
ustrezno odzvati na Vaše ugovore, ki so bili vselej zelo tehtni in sistematični.
Sedaj sem spet pri tem, in v škripcih. Ugajalo Vam je, da sva se v najinih
pogovorih tej témi posvečala brez načrtne zavezanosti študiju, brez urnika in
razporeda snovi; skratka, za Vaše razvedrilo, ne kot obveznost. Zelo mogoče
je, da večkrat niste opozorili na vse težave in protislovja; kajti čeravno je Vaš
um izredno gibek, spomin pa popolnoma dojemljiv, se včasih zlahka primeri,
da se pozornost preusmeri: in dasi na to povečini vplivajo zunanje okoliščine,
gre vendarle za razlog, zakaj niste mogli biti pozorni čisto na vse. Kolikokrat
so najine pogovore prekinili Vaši obiski in posli, zaradi česar jih nisva mogla
nadaljevati in zaključiti? Sedaj me veseli, da Vam lahko pokažem celovit in
urejen sistem. Prebrali ga boste, ko Vam bo prijalo, nič se ne bo izmaknilo
Vašim očem; in ko se vrnem v mesto, bom z zadovoljstvom in zanimanjem
prisluhnil Vašemu mnenju, ki je zame nadvse pomembno. Zaporedje, ki mu
sledim v ekspoziciji traktata, izhaja iz logike stvari, kot boste videli. Iz tega
zaporedja sem izvzel kratek traktat o aritmetični znanosti, da ga boste lahko
pregledali in uporabili, če bo potrebno. Trenutno ni razloga, da bi se v večji
meri ukvarjal s to znanostjo, ki jo traktat le bežno načenja. Zvesto se držim
najinega dogovora, da se ne bom prepuščal učenjaštvu, in prisežem, da pri
tem nimam prav nikakršnih težav. Odveč se mi je zdelo, da bi se spuščal v
najmanjše podrobnosti praktične harmonije oziroma kontrapunkta. Krivičen
bi bil do Vas, saj ste mi dokazali, kakšne sklepe in koliko jih znate utemeljeno
izpeljati iz trdne propozicije. Poleg tega sem si v omenjenem traktatu kot cilj
zastavil le, da ustvarim ogrodje glasbenega sistema, izpeljano iz fizikalnih in
kavzalnih načel, ki se jim v bistvu ne dá ničesar dodati ali odvzeti, čeravno
omogočajo številne izpeljave: če se ne motim, je bila takšna Vaša želja in ukaz.
Potlej si nisem mogel kaj, da ne bi bruhnil v krohot, ko me je sprva obšla misel,
da bi ta traktat napisal v dokaj učenem, ne pa v preprostem slogu. Še sreča,
da me je minilo. Slog ni samo preprost, ampak že kar nizek; in prav je tako,
saj se boste lahko prepričali, da pišem iz srca, ne z glavo. Skratka, naredil
sem največ, kar sem mogel in znal, da bi Vam ugodil, in iskreno si želim, da
bi se mi to tudi posrečilo. […]

Giuseppe Tartini plemenitemu gospodu grofu
Deciu Agostinu Trentu (odlomek)
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Knjižnica Akademije

G

ian Rinaldo Carli je bil vsestranska osebnost: med mnogimi dejavnostmi,
ki jih je spodbujal, velja spomniti tudi na ustanovitev prve javne knjižnice v Kopru, za katero se je vztrajno zavzemal in jo tudi vzpostavil v tesnem
sodelovanju z bratrancem Girolamom Gravisijem. Trud, vložen v nastanek
knjižnice, je bistveno obogatil kulturno življenje Kopra. Po tistem, ko sta se
Carli in Gravisi leta 1739 oddaljila od kroga
Akademije obujenih, sta z drugimi mladimi
ustanovila Akademijo delavnih: ker slednja
ni imela knjižne zbirke, sta si za enega najpomembnejših ciljev zadala, da jo oblikujeta.
Po očetovi smrti se je Carli vrnil v Koper in se
nemudoma lotil postavljanja knjižnice. Projekt je bil uspešno izpeljan tudi zato, ker je
bil njegov pobudnik Carli erudit in bibliofil,
čigar zasebna knjižnica je štela približno šest
tisoč knjig. Svoje načrte je najprej razložil
podestatu in kapitanu Agostinu Soranzu,
nato je vse člane Akademije obujenih pozval k
vnaprejšnji poravnavi družbenih deležev, potem pa se je obrnil še na meščane s prošnjo,
naj na kakršen koli način prispevajo k nastanku nove knjižnice. Poleg tega si je iz
družbene blagajne zagotovil vsoto 95 lir in
zahteval, naj Girolamo in Giuseppe Gravisi postaneta doživljenjska predstojnika in
blagajnika knjižnice. Kljub temu, da je bila
zamisel o knjižnici Carlijeva, pa ima največje zasluge za ustanovitev Gravisi, ki je vanjo vložil veliko energije in zagotovil dodatna
sredstva, kakor tudi prostore za knjižni fond,
kateremu se je temeljito posvečal. To delo je
Platnica prve knjige Zbranega dela Gian Rinalda
opravljal s posebnim navdušenjem, knjigo Carlija,
MIlano, 1748, Osrednja knjižnica Srečka
pa je imel tako za delovno orodje kakor tudi Vilharja Koper
za izjemno sredstvo za prenašanje znanja in
kulture. Baccio Ziliotto je Gravisija označil za „dušo akademije“, saj je skrbel za
njeno celotno delovanje, medtem ko je bil Carli pogosto odsoten zaradi številnih
obveznosti po Italiji.
Leta 1760 je Girolamo Gravisi predstavil predlog o ustanovitvi prve javne
knjižnice; še istega leta je bil skupaj z Giuseppejem Gravisijem imenovan za
predstojnika ustanove Libreria pubblica di Capodistria (Javna knjižnica mesta
Koper), ki je delovala v okviru akademije. „Knjižnica bo torej nastala in služila
kot spomenik današnji kulturi našega mesta,“ je Gravisiju v enem od pisem
napisal Carli. Prve knjige so v Koper prišle preko beneškega knjigarnarja in
starinarja Colettija, deloma pa se je knjižnična zbirka obogatila z volili raznih
osebnosti s kulturnega področja. Velja spomniti, da je prav Carli sklenil zelo
pomembni pogodbi z beneškima knjigarnarjema Pasqualijem in Colettijem, ki
sta mu dala predujem v vrednosti 400 in 600 lir. Dolg je bil nato poravnan v
letnih obrokih, ki so ustrezali desetini teh zneskov. Na ta način je knjižnica
pridobila pomembne priročnike, enciklopedije, monumentalna zgodovinska,
arheološka in druga učena dela.
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Leta 1764 je Carlijeva predilnica bankrotirala; ta se je zato znašel v resnih
težavah (izgubil je skoraj vse premoženje) in se odločil zapustiti mesto. Mesec
po tistem se je Gravisi odrekel vodenju akademije, ostal pa je njen bibliotekar in
predstojnik, in sicer vse do leta 1797. Proti koncu osemdesetih let 18. stoletja
se je akademija znašla v stiski; o tem priča že dejstvo, da je ni bilo na seznamu
naročnikov prvega zvezka dela Delle Antichità Italiche (O italskih starinah) iz
leta 1787. Po Carlijevi smrti je knjižnica dobila nekaj sto njegovih knjig in še
knjig njegovega tajnika, don Giovannija Lenardonija. Z leti so zbledeli tudi Gravisijevi mladostni načrti glede akademije in sprejeli so odločitev, da knjižnico
odstopijo Plemiškemu kolegiju. Maja 1806 so knjižni fond predali piaristom, ki
so vodili to šolsko ustanovo. Leta 1807 so Francozi kolegij spremenili v licej in
ta je podedoval vse knjige, ki še danes predstavljajo najdragocenejši del knjižne
zapuščine, shranjene na koprski gimnaziji z italijanskim učnim jezikom Gian
Rinaldo Carli.
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Zbrano delo Gian Rinalda Carlija, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
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Zgodovinski okvir

Istra v 19. stoletju
Kot vso Evropo so tudi Avstrijo pretresli francoska revolucija in Napoleonovi
vojni pohodi, zato se je obrnila proti francoskemu generalu. V letih 1796 in 1797
je Napoleon zmagovito zavzel sever Italije in osvojil tudi Benetke ter beneška
ozemlja, vendar je po hudih porazih, ki so mu jih zadali Avstrijci, prišlo do podpisa campoformijskega miru, ki je pomenil konec Beneške republike: beneška
država je skupaj z Istro in Dalmacijo prešla pod avstrijsko krono.
Toda mir v tem delu Evrope ni trajal dolgo. Avstrijsko cesarstvo, ustanovljeno 1804,
torej istega leta, kot je Napoleon vzpostavil
prvo francosko cesarstvo (propadlo je leta
1814, ko je abdiciral), se je znova zapletlo
v vojno s Francozi (v okviru tretje koalicije),
leta 1805 pa so podpisali mirovni sporazum
v Bratislavi, v okviru katerega so Avstrijci Napoleonu prepustili tudi tista ozemlja, ki si jih
je priboril leta 1797. Francozi so vzpostavili
začasno ureditev province, uvedli civilno sodišče, imenovali šest vladnih pooblaščencev
in enega mirovnega sodnika. Cesar Napoleon
Bonaparte je 30. marca 1806 priključil Istro
k Italijanskemu kraljestvu: polotok je bil zdaj
eden od sedmih departmajev, njegova prestolnica pa je postal Koper.
Leta 1807 so istrski departma razdelili na
dva distrikta, koprskega in poreškega, vsak
je bil razdeljen še na štiri in tri kantone, ki
so pokrivali območje dvaindvajsetih občin,
te pa so vodili načelniki oziroma vaški župani. Ustanovljen je bil tudi Generalni svet
istrskega departmaja, v katerem je bilo triZemljevid Istre inženirja Giovannija Antonia Capelarija (1803),
deset članov: to je bila prva skupščina, ki je
Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
zastopala celotno provinco. V Kopru so ostali
apelacijsko in trgovsko sodišče ter prefektov sedež, medtem ko je bila v Poreču
podprefektura. Ureditev občinske uprave so poenostavili, poleg župana je bilo
imenovano določeno število svetovalcev, imeli so tudi občinski svet z uslužbenci. Med ostalimi novostmi je treba omeniti še uvedbo hipotek, prijavne takse,
kolkovanih listin, osebnega in zemljiškega davka. Ukinili so vse bratovščine in
tudi laična verska združenja.
Leta 1809 je izbruhnila nova vojna med Francijo in Avstrijo, v Istri pa je
vzniknilo ljudsko gibanje, ki je bilo naklonjeno Habsburžanom: jedro tega upora
je bil Rovinj, kjer so se pripadniki ljudstva (ribiči, pomorci in trgovci) želeli otresti
francoske prevlade, saj ta ni spodbujala razvoja lokalnega gospodarstva. V Rovinju je izbruhnila protifrancoska vstaja in uporniki so zasedli Koper. Žakerija
(spontan kmečki upor, navadno uperjen proti najbolj neposrednemu sovražniku)
se je razširila tudi v okolico Pule in Vodnjana, vendar je bila v kali zadušena.
Po zmagi pri Wagramu in sklenitvi schönbrunnskega miru (14. oktobra 1809)
je Napoleon od Avstrije dobil še pazinsko, goriško in tržaško grofijo ter del ozemlja
Kranjske in Hrvaške vse do meja otomanske Bosne. Francoski cesar je ustanovil
Ilirske province z glavnim mestom Ljubljano, leta 1810 pa jim je priključil tudi
istrski departma. Tako je bila ustanovljena istrska provinca, katere glavno mesto
je postal Trst: obsegala je Goriško in nekdanjo beneško Istro, septembra 1811
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pa so ji priključili še nekdanjo avstrijsko Istro. Ta provinca, razdeljena na štiri
distrikte (Koper, Rovinj, Trst in Gorico), je bila primerljiva s francoskimi departmaji in njen intendant je imel enaka pooblastila kot francoski prefekti.
Leta 1810 so prepovedali vse verske redove, uvedli cenzuro, uredili javno šolstvo
in organizirali policijo. Ukinili so desetine, kanonike pa so plačevali iz državne
blagajne (erarja). Vojni pohod na Rusijo, ki se je končal z umikom francoske
armade (1812), je napovedoval Napoleonov zaton in leta 1813 je bil poražen v
bitki narodov pri Leipzigu, zato se je moral umakniti v Francijo, kjer je naposled
kapituliral. Na dunajskem kongresu (1815) so ozemlje Ilirskih provinc uradno
dodelili Habsburžanom. Posledica upravne preobrazbe prvega desetletja pod Habsburžani je bilo
oblikovanje enotnega ozemlja (1825), polotok
se je združil in dobil meje, ki se v naslednjem
stoletju niso kaj dosti spreminjale.
Istrsko gospodarstvo je slonelo skoraj izključno na bolj ali manj zastarelem poljedelstvu (85%
prebivalstva je bilo kmečkega). Na podeželju so
začeli gojiti krompir, kar je imelo pozitivne učinke in pripomoglo tudi k povečanju števila prebivalcev sredi 19. stoletja (približno 220.000 okoli
leta 1840). Upadalo je tudi število majhnih kmetij; poljedelci niso več zmogli plačevati davčnih
obveznosti in dolgov, zato so na priobalnih
območjih rasla veleposestva, pri čemer so
zemljiški posestniki večinoma prihajali iz
mestnih središč in bili predstavniki starega
plemstva ali uveljavljajočega se meščanstva.
V štiridesetih letih je proizvodnja soljenih rib,
s katero so se ukvarjali predvsem v Rovinju,
Piranu in na Susku, zaznamovala oživitev gospodarstva, ki se je oprlo zlasti na tržaško in
reško pristanišče. Pomorstvo je v splošnem zajadralo v novo obdobje, kar je bilo neposredna
posledica gospodarskega vzpona omenjenih pristaniških mest; naraslo je število plovil v različnih obmorskih krajih, kjer se je razcvetelo Obvestilo koprskega podestata Francesca Combija o možtrgovanje; okrepila se je ladjedelniška dejavnost, nosti oborožitve Narodne straže za vzdrževanje javnega
reda, Pokrajinski arhiv, Koper
nove majhne ladjedelnice so nastajale tako na
polotoku kot v otoških mestecih. Pomembni dejavnosti sta bili tudi solinarstvo
(v Piranu in Kopru: velik del pridelka je končal na trgih Lombardije in Veneta) in
kopanje črnega premoga v okolici Labina.
Leta 1848 sta Daniele Manin in Niccolò Tommaseo razglasila Beneško republiko,
kar je vzbudilo veliko odobravanja med Istrani, ki so si želeli ponovnega rojstva
stare Serenissime, saj je bila v njihovem spominu še kako živa. Na praznik svetega
Marka, 25. aprila 1848, so v Istri pričakovali vsesplošno vstajo proti Avstrijcem,
vendar do nje ni prišlo. Dunajska vlada, ki se je bala morebitnih uporov, je poslala vojaške okrepitve v Piran in Rovinj. Revolucija leta 1848 je v Istro prinesla
nekatere temeljne spremembe, kot je bila denimo ukinitev fevdalnega sistema.
V nekdanji beneški Istri so odpravili šestnajst fevdalnih posestev, še več pa v
nekdanji pazinski grofiji.
Krizo avstrijskega cesarstva so zaostrila milanska revolucionarna gibanja in
prva vojna za neodvisnost (1848–1849), medtem ko je v naslednjem desetletju
vojna s sardinsko-francosko koalicijo (1859) povzročila krčitev avstrijskih ozemelj v severni in srednji Italiji. Po tretji vojni za neodvisnost in izgubi Veneta
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z beneškim pristaniščem (1866) je Avstrija začela krepiti svojo pomorsko bazo
v Pulju. Zaradi strateškega položaja je Pulj že leta 1848 postal zelo pomembno
oporišče, ki je pripomoglo k vzponu nerazvitega območja z resnimi higienskimi
in sanitarnimi težavami (veliko je bilo predelov, kjer je razsajala malarija). V začetku 19. stoletja je bilo mestece le malo večje od trga (leta 1811 je štelo komaj
813 prebivalcev); z ustanovitvijo pomorskega oporišča se je začelo novo obdobje,
v katerem je mesto doživelo razmah na področjih gradbeništva, infrastrukture,
industrije, malega gospodarstva in melioracij. Rast prebivalstva je bila neznanska:
sredi petdesetih let 19. stoletja je tam živelo
okoli 3000 do 4000 ljudi, leta 1880 se je
njihovo število dvignilo čez 17.000 (skupaj
s približno 7000 vojaki), medtem ko je imel
Pulj tik pred prvo svetovno vojno že 60.000
prebivalcev. Avstrijska vlada je poskrbela
tudi za železniško povezavo med svojimi jadranskimi pristanišči: leta 1873 so zgradili
železnico od Pivke do Reke, leta 1876 so Pulj
povezali z Divačo, Trst pa s Hrpeljami.
Zaradi vojn v času risorgimenta, ki so
Veduta Pulja, prva polovica 19. stoletja, iz dela Memorie di un viaprivedle
do združitve in nastanka Kraljeviggio pittorico nel littorale austriaco (Spomini na slikarsko potovanje
po avstrijski obali) Augusta Tischbeina in Augusta Selba, Trst, 1842, ne Italije (1861), je pri nekaterih Italijanih,
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
živečih na habsburškem ozemlju, vzniknila
želja po odcepitvi od avstrijske monarhije in
pridružitvi kraljevini Savojcev. Že kakšno
leto pred tem se je pojavila želja, da bi ostali
povezani z italijanskim, zlasti beneškim prostorom. Leta 1859 so župani Kopra, Pirana,
Poreča, Rovinja, Vodnjana, Pulja in Labina s
peticijo izrazili voljo, da bi se priključili Venetu. Uradno so to utemeljili z gospodarskimi
razlogi, dejansko pa je šlo za nekaj povsem
drugega: želeli so, da bi ozemeljska enotnost
Istre ostala nedotaknjena, ker bi ji to olajšalo vstop v bodočo italijansko državo. Na
koncu je načrt propadel, saj je obveljal za
preveč drznega; odpovedali so se mu, da ne
bi vzbudili sumov pri Habsburžanih. Glavni pobudniki ideje so bili Koprčana Carlo
Combi in Antonio Madonizza ter Labinčan
Tomaso Luciani.
Leta 1861 je istrska mejna grofija dobila
deželni zbor. Šlo je za pomemben dogodek,
kajti v cesarstvu se je po desetletju neoabsolutizma začelo novo obdobje udejstvovanja v političnem življenju, čeprav je imela do
slednjega dostop le manjšina državljanov.
Z ustanovitvijo deželnega zbora se je Istra
vzpostavila kot politični subjekt, kar pomeni,
da se je oblikovala kot natančno opredeljena
ozemeljska entiteta. Poreč je postal sedež
istrskega deželnega zbora in glavno mesto
polotoka. Izvršno oblast je imel deželni odSporočilo poveljnika Narodne straže Francesca Gravisija predstavnikom koprske občine, 8. junija 1848, Pokrajinski arhiv Koper
bor, ki so ga sestavljali štirje člani, vodil pa
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jih je deželni glavar, ki ga je imenoval neposredno cesar. Mandat poslancev je bil šestleten,
izbirali pa so jih po kurialnem sistemu. Obstajale so štiri kurije, v katerih so volili poslance
zbora: prvo so sestavljali veleposestniki in je
imela pravico do petih predstavnikov; v drugo
so spadala mesta, ki jih je zastopalo osem
poslancev; tretji, trgovsko-obrtniškim zbornicam, sta pripadala dva zastopnika; in nazadnje so zunanje občine ter manjši kraji iz četrte
kurije v zbor pošiljali dvanajst poslancev. Do
treh sedežev v zboru so imeli pravico še deželni
škofje, se pravi prelati Rovinja, Trsta in Krka.
Zbor je začel delovati 6. aprila 1861 in njegovi poslanci so med drugim imeli nalogo izvoliti istrska predstavnika v Cesarskem svetu.
Carlo Combi in Nazario Stradi sta poslance
spodbujala, naj na glasovnico zapišejo besedo „Nihče“, se pravi, da se ne bi opredelili za
nikogar; to protestno dejanje bi moralo vlado
jasno opozoriti, da istrskim težavam posveča
premalo pozornosti. Na zasedanjih 10. in 20.
aprila 1861 je dvajset od devetindvajsetih prisotnih poslancev (z izjemo treh škofov in šestih
konservativnih poslancev, ki so bili avstrijski
simpatizerji) na glasovnice zapisalo „Nihče“:
šlo je za prvi izraz nepriznavanja habsburške
nadvlade. Dogodek ni ostal osamljen, pravzaprav je bil pripravljen v soglasju z benečanskim, padovanskim in zadrskim zborom ter z
občinama Reka in Trento. Zaradi tega dejanja,
ki so ga označili kot upor, je avstrijska oblast
skupščino razpustila, da bi imenovala novo,
sestavljeno iz poslancev, zvestejših cesarju.
Izobraženci in politiki pa so ustanovili iredentistično1 gibanje, ki ni bilo množično; predlagali so ločitev severnojadranskih območij od
cesarstva, vendar so predstavljali le manjšino
italijanskega prebivalstva: večina pravzaprav
ni kazala nezadovoljstva s Habsburžani in je
bila vdana cesarju.
Toda obstajala je trdna volja po zaščiti italijanskega jezika in identitete, posledično so

Spominska plošča v čast Carlu Combiju (1926), Verdijeva ulica,
Koper

1.
Iredentizem je bil politično in kulturno gibanje, ki se je razvijalo med Italijani od leta 1866, zavzemalo pa se je,
da bi se pokrajine pod tujo oblastjo (zlasti avstrijsko), kjer je prevladovalo italijansko prebivalstvo, priključile
Italiji. Italijanski iredentizem je nastal kot odziv na dejstvo, da so italijansko govoreča območja, ki jih je kultura
risorgimenta imela za del nastajajoče nacionalne države (sem spadajo Tridentinsko, Gornje Poadižje in Julijska
krajina, pa tudi Istra in Dalmacija), po letu 1870 ostala pod Avstrijo; bil je demokratično naravnan in je opozarjal na prekinitev združitvenega procesa in vedno znova podpiral njegovo obnovo, bodisi s političnimi bodisi z
vojaškimi sredstvi. Na avstrijskih ozemljih je bil iredentizem razširjen zlasti med tridentinskim meščanstvom,
vendar tudi v Trstu in Istri, kjer so ga spodbujale živahna propaganda in zarotniške skupine. Znotraj meja
kraljestva je iredentizem ostro nasprotoval levičarskemu vodilnemu razredu, ki je pristajal na Trojno zvezo, in
Crispijevi zunanji politiki (tako eden kot druga sta sistematično zavračala njegove zahteve). V obdobju Giovannija
Giolittija je gibanje postalo bolj nacionalistično in militaristično, izhajalo je iz težnje po italijanski hegemoniji ob
Jadranskem morju (zahtevalo je Reko in Dalmacijo) in po gospodarski širitvi na Balkan. Tik pred prvo svetovno
vojno si je vprašanje osvoboditve teh ozemelj prisvojil intervencionizem, s katerim se je iredentizem deloma spojil.
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se v družbi pojavljale živahne kulturne pobude. Poleg separatističnih teženj so
obstajala tudi avtonomistična stališča, ki so se raje od združitve Italije zavzemala,
da bi ozemlja ostala znotraj avstrijskega liberalnega in pluralističnega cesarstva,
ki bi varovalo krajevne in jezikovne identitete.
19. stoletje je bilo tudi doba narodnega prebujenja istrskih Slovanov: ker še
ni obstajala artikulirana in utrjena narodna zavest Slovencev ali Hrvatov, je duhovščina skupaj s peščico izobražencev zaznala nujo in pomen izgradnje temeljev
in postavitve struktur, ki so bile potrebne za širjenje jezika in kulture ter nepogrešljive pri oblikovanju naroda in občutka pripadnosti. Šole, čitalnice, društva,
tisk, torej kulturne vsebine v širšem pomenu besede so predstavljale privilegirana
orodja, s katerimi je bilo mogoče krepiti narodno zavest množic. Škof Juraj Dobrila je bil eden osrednjih zagovornikov slovanstva, ki je bilo najprej pojmovano
ohlapno, ko pa so politične in kulturne usmeritve iz Zagreba in Ljubljane postale
jasnejše, se je slednji boril tako za narodne pravice Slovencev kot tudi Hrvatov.
Šolanje in izobraževanje prebivalstva sta vzbujala vse več pozornosti lokalnih
oblasti. Leta 1869 so vložili zahtevo po ustanovitvi hrvaške gimnazije v Pazinu,
da bi izšolali laični kader za poučevanje na osnovnošolski stopnji, saj so istega
leta duhovništvu z zakonskim odlokom odvzeli to pravico.
Leta 1890 so Avstrijci ukinili nepolitično društvo Pro Patria s sedežem v Trentu
in podružnicami v vseh avstrijskih provincah, kjer so živeli Italijani (imenovali
so jih tudi „neosvobojena“ ozemlja). Njegovo dediščino je prevzela Lega Nazionale (Nacionalna liga), ustanovljena v Trstu leta 1891, ki je razumela pomen
izobraževanja, kulture in knjižnic ter nadaljevala s spodbujanjem poučevanja
italijanščine in ohranjanjem italijanskih šol znotraj meja Avstro-Ogrske, predvsem na večjezičnih območjih. Sočasno so Hrvati in Slovenci delovali v okviru
Društva svetih Cirila in Metoda, ustanovljenega 1885 s sedežem v Opatiji, ki je
zagovarjalo izobraževanje na „osnovi katoliških in narodnih vrednot“, kot je bilo
zapisano v njihovem statutu.
Zadnjih petnajst let 19. stoletja so se morali Italijani zaradi političnih zmag
Hrvatov umikati: 1886 so izgubili oblast v občini Pazin, naslednjega leta pa v
Buzetu. Hrvati so prevladali še v občinah ob kvarnerskem zalivu in nekaterih
otoških krajih. Te spremembe so se odražale tudi v pokrajinski politiki. Leta 1883
so v deželni zbor prišli štirje hrvaški poslanci z območja Kastva. Njihov vodja
Matko Laginja ni spregovoril v italijanščini, zato so ga prekinili. Naslednje leto
je nastalo Istrsko politično društvo, katerega program se je osredotočil na zaščito, uveljavljanje in širjenje italijanskega jezika in kulture v provinci. Leta 1889
je bilo v zbor izvoljenih osem hrvaških predstavnikov, in sicer v kuriji kmečkih
občin, pridružil pa se jim je še poslanec iz Voloska. Boj za jezik se je v zboru
zaostril, saj bi njegovo priznanje prineslo nacionalno in politično legitimacijo.
Razvoj društev, ki so izrazito poudarjala narodno pripadnost, se je stopnjeval
tako v mestnih središčih kakor tudi v trgih in vaseh. Poleg tega se je politična
situacija razvijala tako, da so narodne stranke prevzele nadzor nad določenimi
območji, s tem pa so se v vsej regiji krepila nasprotja. Leta 1896 so poslanci
Narodne stranke zaprisegli v hrvaščini, zatem pa so jih srditi protestniki fizično
napadli. Šlo je za jasno znamenje, da se časi spreminjajo.

168

6.

poglavje

19. stoletje

Italijanska književnost

6. DEL 19. STOLETJE

V drugi polovici 18. in prvih desetletjih 19. stoletja se italijanska literatura
navezuje na klasicistično gibanje, ki se imenuje neoklasicizem in je svoj vpliv
širilo iz Rima. Neoklasicizem je vzniknil na podlagi številnih študij o klasični
umetnosti (Lessing, Mengs, Visconti, Milizia), ki so se razcvetele vzporedno z
arheološkimi izkopavanji (Hercolaneum, 1748; Pompeji, 1763). Gibanje je bilo
zlasti blizu teoriji o idealni lepoti, ki jo je izoblikoval Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), avtor dela Zgodovina umetnosti starega veka (1764);
gre za lepoto, ki jo prepoznavamo predvsem v delih klasične grške umetnosti.
Ta v sebi nosi „plemenito preprostost in umirjeno veličino“, njeno lepoto razumemo kot sublimacijo človeškega, popolnost, ki izvira iz obvladovanja strasti.
Neoklasicistični umetniki (zlasti arhitekti, slikarji in kiparji) so se navdihovali
pri delih iz klasične dobe. Motivi, oblike in slog klasične umetnosti so veljali za
najvišjo možno obliko udejanjanja lepote, zaradi česar takratnim umetnikom
ni preostalo drugega kot „posnemanje“ te umetnosti, zgledovanje po antičnih
pesnikih in kiparjih ter upoštevanje njihovih pravil in norm. Tudi literaturo je
navdihovalo ponovno odkrivanje klasičnih oblik in vrednot: tu je šlo bodisi za
interpretacijo tedanje sodobnosti in spodbudo za prenovo, bodisi za nihanje
med čutom za tradicijo in željo po napredku, včasih pa tudi za izraz reakcionarnih stališč (poveličevanje preteklosti, ki nasprotuje vsakršni politični
in kulturni inovaciji). Pravkar omenjena vidika včasih soobstajata pri istem
avtorju, na primer Vincenzu Montiju. Najpomembnejši predstavniki neoklasicistične usmeritve v Italiji so bili Ugo Foscolo (1778–1827), že omenjeni Monti
(1754–1828) in v nekaterih pogledih tudi Ippolito Pindemonte (1753–1828,
prevajalec Odiseje).
Hkrati je 19. stoletje doba romantike. Ta sledi načelom, ki nasprotujejo
neoklasicizmu. Zelo na splošno bi lahko rekli, da se je obdobje romantike
začelo v zadnjem desetletju 18. stoletja in usahnilo nekako na polovici 19.
stoletja. Romantika je sledila obdobju, ki ni natančno opredeljeno, vendar ga
običajno imenujemo predromantika. Gre za gibanje, ki se je razvilo v Nemčiji
in Angliji, njegove glavne značilnosti pa so strast do prvobitnih in srednjeveških „narodnih“ literatur in mitov, nagnjenje do skrivnosti in močnih čustev,
pa tudi do grozljivega, mrtvaškega, melanholičnega in žalostnega. V okviru
predromantike med drugim doživi poseben razcvet „poezija grobov in noči“, ki
jo je Foscolo povzel v neoklasicistični preobleki. In prav Foscolov zgled jasno
pokaže, da so v kulturi te dobe soobstajali vplivi romantike, predromantike
in neoklasicizma. Naslednji avtor, pri katerem se srečajo neoklasicistične in
romantične težnje, je Nemec Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). V
vsakem primeru ta mešanica nasprotujočih si nagnjenj napoveduje, kako
se bo romantika razvijala v prehodnem času, v katerem ob dovzetnosti za
novo živijo tudi drugi okusi, ki bodisi na novo vrednotijo antiko (neoklasicizem) bodisi razvijajo vznemirljive in izrazito čustvene teme (predromantika).
Romantična književnost je odkrila ustvarjalno moč umetnosti. V središču novega čutenja se nahaja lik pesnika ali splošneje umetnika: ta je „genij“, ker ga
pri pisanju ali slikanju vodi le njegov najgloblji in svobodni navdih, pri čemer
se instinktivno prepušča ustvarjalnosti in tako nastajajo dela, ki so in morajo
biti spontana ter izvirna. Vendar je avtor sočasno tudi najpomembnejši predmet
lastnega dela: duša človeka in obenem umetnika, njegova individualna zavest,
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čustva in želje, strasti in sanje, nagnjenje, da izraža lastne življenjske izkušnje
(pomislimo na Leopardija), vse to je dejansko temeljna snov za njegov pesniški
in umetniški navdih. Na ravni umetniške – literarne ali neliterarne – prakse je
to čutenje vodilo do vrste jasnih poetoloških izbir, ki jih bomo strnjeno povzeli
in kažejo na to, kako zapleteno in razburkano je bilo razmišljanje o značilnostih umetnosti in literature:
– zavračanje načela posnemanja v dveh zelo različnih pomenih: prvič, umetnost
ne sme posnemati narave, temveč mora predvsem izražati pesnikovo
razpoloženje in osebno videnje sveta (kar je privedlo do rojstva umetnosti,
ki ni več realistična, ampak simbolična); drugič, umetnik ne sme posnemati
del iz preteklosti, ampak mora dati prednost lastnemu, izvirnemu navdihu;
– zavračanje (glede na drugi pomen v prejšnji točki) zgledov, pravil in kanonov
klasične umetnosti;
– zavračanje retorike, metričnih oblik in tradicionalnega literarnega jezika (ki
je „pretežak“ in zato razumljiv zgolj peščici);
– zavračanje tradicionalnih zvrsti in pravila o treh enotnostih v gledališču;
– zavračanje klasične mitologije (bodisi kot snovi bodisi kot zakladnice podob
in primer);
– uporaba preprostega in neposrednega jezika, ki lahko doseže široko občinstvo;
– nastanek novih literarnih oblik in zvrsti, ob tem pa prenova gledališča in
zabrisovanje meje med prozo in poezijo;
– vrnitev h krščanskim temam, obenem pa zanimanje za srednjeveško
severnjaško mitologijo;
– splošno zanimanje za srednji vek, na katerega gledajo kot na zibelko ljudske
tradicije, ki jo je treba ovrednotiti, in tudi kot na trenutek, ko so se rojevali
različni evropski narodi;
– zanimanje za vse, kar je skrivnostno in nadnaravno;
– zanimanje za vse vidike notranjega življenja, vključno s sanjami in
sanjarjenjem.
Romantični pesnik je prevzemal vlogo vzgojitelja ali vodnika svojega občinstva: znal naj bi tolmačiti njegova občutja in na ta način v ljudeh razvneti
velike državljanske ideale, kot so zgodovinska zavest, patriotizem in občutek
pripadnosti nekemu narodu. V tem obdobju je literatura izstopila iz aristokratskih salonov, saj se je občinstvo, ki ga je zanimala kultura, povečalo: med
bralci knjig je bilo že tedaj veliko meščanov, med manj premožnimi sloji pa se
je začelo širiti skupinsko branje. Obe vrsti občinstva podpirata nove literarne
zvrsti, ki so se sposobne približati manj izobraženim bralcem in jih „vzgajati“
skozi zabavo: tragediji sta se pridružili meščanska drama in komedija; v poeziji
zopet oživijo ljudske oblike, kot je balada. Vendar je véliki junak romantične
literature nedvomno roman, še posebej zgodovinski roman, ki pa se mu v Angliji in Franciji kmalu pridružita psihološki in družbeni roman.
V Italiji se je romantika razmahnila po zaslugi Madame de Staël (1766–1817),
francoske pisateljice, ki je v članku Sur la manière et l‘utilité des traductions
(O slogu in uporabi prevodov), objavljenem v neki lombardijski reviji, italijanske pisatelje pozvala, naj prenovijo svojo literaturo, jo očistijo provincializma,
osvobodijo erudicije in podrejenosti klasikom ter se namesto tega raje usmerijo
k novim evropskim romantičnim izkušnjam. Odziv na provokacijo Madame
De Staël je bil dvojen: nekateri italijanski izobraženci (od Pietra Giordanija,
1744–1848, do Giacoma Leopardija, 1798–1837) so se zavzeli za klasicizem z
njegovo zakladnico oblik in snovi ter slogovnimi in jezikovnimi izbirami; drugi,
kot denimo Ludovico Di Breme (1780–1820), Pietro Borsieri (1788–1852) ali
Giovanni Berchet (1783–1851), pa so se navdušili nad romantiko in objavljali
članke ali kratke razprave, v katerih so izražali željo po literaturi, ki bi bila
bolj v sozvočju s sodobnim čutenjem, bolj živa in umeščena v resničnost ter
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zgodovinski trenutek, pa tudi bližja željam italijanskega naroda. Razvnela se
je srdita polemika, v kateri so sodelovali tudi klasicist Vincenzo Monti (1754–
1828), Niccolò Tommaseo (1802–1874) in Alessandro Manzoni (1785–1873).
V Italiji se je romantika razvila predvsem na severu s središčem v Milanu,
kjer je med septembrom 1818 in decembrom 1819 (ko jo je avstrijska cenzura
prepovedala) izhajala pomembna revija Il Conciliatore (Pomirjevalec). Imela je
razsvetljensko vzgojne namene in v njej so objavljali tudi avtorji, ki niso bili
romantiki v pravem smislu besede. S časopisom Conciliatore pa so vendarle
povezana skoraj vsa najpomembnejša imena italijanske romantike: Giovanni
Berchet, avtor dela Lettera semiseria di Grisostomo (Napol resno Grisostomovo pismo), ki velja za manifest italijanske romantike, Pietro Borsieri, ki je
bil ujetnik v strogem habsburškem zaporu Spielberg (danes Špilberk na Češkem), Ludovico di Breme, pa Ermes Visconti (1784–1841), Piero Maroncelli
(1795–1846) in Silvio Pellico (1789–1854): zadnja dva so Avstrijci zaprli zaradi
patriotskega delovanja. O desetih letih, ki jih je preživel v zaporu Spielberg, je
Silvio Pellico napisal slovito knjigo Le mie prigioni (Moje ječe, 1832). Vendar
med najpomembnejšimi osebnostmi italijanske romantike po ugledu in literarni veličini izstopajo predvsem Foscolo, Leopardi, Manzoni in Francesco de
Sanctis. Ti avtorji so italijansko romantiko postavili ob bok najprepričljivejšim
stvaritvam sočasne evropske literature.
V drugi polovici 19. stoletja številni književniki in misleci razvijejo novo
kulturno usmeritev. Vera v napredek, ki ga je zagotovila uspešna industrializacija, se je odražala tudi v raziskovanju posameznikovega vedenja. Takrat so
mislili, da bodo s pomočjo natančnega študija, podobnega tistemu, ki so ga
uporabljali v naravoslovnih znanostih, lahko našli tudi način, kako osvoboditi
človeka njegovih napak, in ga usmerili proti blagostanju in sreči. Ta novi način dojemanja resničnosti so poimenovali pozitivizem, in sicer zaradi njegove
značilnosti, da se vselej opira na dejstva, se pravi na „neizpodbitne“ podatke
in ne na sadove domišljije ali čustev, kot se je dogajalo v romantiki.
Doslednemu preiskovanju konkretnih pojavov, ki je značilno za pozitivistično
kulturo, se je na literarni ravni pridruževalo še objektivno prikazovanje resničnosti: pisatelj se ne postavlja več v vlogo ganjenega interpreta dogodkov,
temveč skuša postati opazovalec, ki ga ne vodita domišljija in čustvo, ampak
objektivna analiza resničnosti. Fabule ne pojmujejo več kot zaporedje dogodkov, ki jih je ustvarila avtorjeva domišljija, ampak kot usodno povezovanje
vzrokov in posledic, medtem ko je dogajalni čas omejen na kratko obdobje,
na „tranche de vie“ (izsek iz življenja, kot so ga poimenovali Francozi), ki
dopušča precej natančno analizo. Izginili so junaki romantičnih pustolovščin in sanj, nadomestili pa so jih protagonisti, ki pripadajo meščanstvu,
hlepeči po razkošju in z brezmejnimi ambicijami, ali razredu brezpravnih
ljudi, katerih propadanje zaradi lastne fizične ali moralne revščine so prikazovali pisatelji, obenem pa opozarjali tudi na krivice, ki so se jim dogajale.
Tako je nastal in se kot temeljni vidik literature tega obdobja uveljavil realizem, katerega največje dosežke najdemo v pripovedništvu (zlasti v romanu) in
gledališču 19. stoletja; odraža se tudi v upodabljajočih umetnostih, še posebej
v slikarstvu. Prenos pozitivizma v literaturo odpre prostor literarni smeri naturalizma, ki jo zastopa opus francoskega pisatelja Émila Zolaja (1840–1902).
V drugi polovici 19. stoletja se je naturalizem, ki je prišel iz Francije v Italijo,
preimenoval v verizem. Izraz izvira iz italijanske besede za resničnost („il vero“), ki so jo pisatelji postavljali v ospredje; torej gre za pozornost, namenjeno
dejstvu, ki se je zgodilo, tako imenovanemu „človeškemu dokumentu“, prikazanemu v skladu z eksperimentalnimi znanstvenimi metodami. Najvidnejša
predstavnika verističnega toka sta Sicilijanca Luigi Capuana (1839–1915) in
Giovanni Verga (1840–1922), ob njiju pa še Federico De Roberto (1861–1927)
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in Grazia Deledda (1871–1936), ki umešča svoje zgodbe na rodno Sardinijo.
Ti avtorji se posvečajo preprostemu, a ponosnemu svetu kmetov, pastirjev in
ribičev iz svojih pokrajin, ki ga opisujejo v romanih in novelah. Prozna oblika
je mnogo primernejša od poezije za prikazovanje človeških „primerov“ s strogo
znanstvenega in nepristranskega gledišča, torej za opisovanje realnosti okolja,
dogodkov in ljudi.
Ko govorimo o realistični poeziji, jo moramo razumeti v smislu, da pesnik
najde spodbudo v dejstvih in okoliščinah sodobne resničnosti, ki jih skuša
podati v jasnem, zlahka razumljivem jeziku; to je lastnost, ki jo ohranja tudi,
ko se loteva intimnih oziroma osebnih tem, odnosa z naravo, spominov na
lastno preteklost, zgodovine svojega naroda. Najpomembnejši predstavnik
realistične poezije je Giosue Carducci (1835–1907).
Med letom 1871 in začetkom prve svetovne vojne je bilo navzoče tudi
umetniško gibanje, imenovano dekadenca: specifičen pomen tega izraza
pravzaprav napotuje na francosko literarno smer, ki je zamejena z letnicama 1880 in 1890. V resnici pa izraz dekadenca lahko razširimo na omenjeno obdobje in s tem poudarimo globoke spremembe v čutenju in okusu
ter na področjih kulture in političnega življenja nasploh, ki so zaznamovale
ta leta. Dekadenco torej lahko razumemo kot natančno opredeljeno literar no smer kratkega diha (trajala je približno zadnji dve desetletji 19. stoletja), ali pa kot globoko inovativno težnjo na področjih umetnosti in literature, ki se je rodila v tistih letih, vendar je vplivala še pozno v 20. stoletju.
Izraz dekadentni pesniki so najprej uporabljali kritiki, in sicer kot znak
zaničevanja. Toda prav pesniki sami so ga sprejeli z navdušenjem in si ga
izrecno izbrali za simbol svoje poetike, ki so jo izražali v reviji Le Décadent.
Beseda se navezuje na velika zgodovinska obdobja dekadence (zlasti na konec
rimskega imperija), torej na vsa obdobja, za katera je bilo značilno objestno
pretiravanje z razkošjem, prefinjenostjo in ekstravagantnostjo, obenem pa
jih je zaznamovala izčrpanost, tudi intelektualna. Dekadent je umetnik, ki se
prostovoljno oddalji od družbe in od običajnega načina življenja. To napravi
zato, ker sodobna družba, ki je usmerjena v množičnost, pesnika pogublja:
umetnost postaja potrošni izdelek in umetnik ne ve, kako bi rešil svojo izjemnost
ali ohranil svojo vlogo. Charles Baudelaire (1821–1867) to stanje posrečeno
označi kot resnično „izgubo svetniškega sija“. Dekadentni pesniki se zato zaprejo v svet ekscentričnih in izjemnih izkušenj; iščejo nenavadna in eksotična
okolja, kot je Daljni vzhod; dejavno spremljajo vse, kar je skrivnostno, okultno
ali ezoterično; izkazujejo prezir do množic in meščanskega sveta; zavračajo
obča moralna pravila in poveličujejo kršitve; nazadnje pa poezijo pišejo le sami
zase in za ozek krog bralcev pesnikov. Njihovi vzorniki so, ne po naključju,
„prekleti pesniki“, kot sta se rada imenovala Paul Verlaine (1844–1896) in
Arthur Rimbaud (1854–1891). Vendar se bistvo dekadence ne skriva toliko v
„pravilih“, ki jih je vzpostavilo gibanje, saj se je to precej hitro izčrpalo; zasledimo pa ga v delih velikih mojstrov, tistih, ki so bili sposobni ubežati preveč
natančni in dlakocepski opredelitvi. Zato lahko rečemo, da sta z dekadenco
vzniknila dva vzporedna tokova, ki pa nista enako pomembna: esteticizem je
ustvaril vrhunska dela, vendar je trajal zelo kratek čas, in simbolizem, ki je za
razliko od tega postal temelj vse sodobne poezije in je zato veliko pomembnejši.
V obdobju dekadence si je Italija prizadevala, da bi dohitela ostale evropske narode na gospodarskem, političnem in kulturnem področju. Zaostalost pa je vendarle ostajala zaskrbljujoča in poskus Italijanov, da bi se
kosali z ostalimi evropskimi državami, se je na koncu izkazal kot bolj ali
manj neuresničljiv. Poglavitna avtorja tega literarnega obdobja sta Giovanni Pascoli (1855–1912), prvi italijanski simbolistični pesnik, in Gabriele D‘Annunzio (1863–1938), ki ne velja le za največjega italijanskega este172
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Leta 1797 je s podpisom campoformijskega miru beneška Istra prešla pod
avstrijsko oblast. Po padcu Napoleona in dunajskem kongresu (1814–1815) je celotno Julijsko krajino dobila Avstrija; pod habsburško prevlado je ostala do konca prve svetovne vojne (1918). Ti politični dogodki so med istrskimi izobraženci
zbujali močan občutek narodne pripadnosti, ki se je jasno izrazila v domoljubju;
mnogi istrski književniki so znova posegli po idejah italijanskih romantičnih
izobražencev iz časa risorgimenta, njihova dela pa so izražala željo po italijanski
enotnosti in neodvisnosti, torej tudi po tem, da bi Istra postala del novoustanovljenega italijanskega kraljestva (1861). Na znanstvenem področju so zacvetele zgodovinske in arheološke raziskave, ki so bile usmerjene k ohranitvi narodnih pravic.
V drugi polovici 19. stoletja, po ustanovitvi italijanskega kraljestva in razglasitvi
Rima kot njegove prestolnice (1870), je ostal nerešen problem „neosvobojenih“
ozemelj, kar je istrske izobražence navdalo z močnim iredentističnim občutkom.
Če sledimo političnemu dogajanju v regiji, lahko istrsko književnost 19. stoletja razdelimo na dve ločeni obdobji, ki skorajda sovpadata s polovicama stoletja;
prvo literarno obdobje ima značilnosti italijanske romantično-neoklasicistične
književnosti z ostanki Arkadije in včasih tudi povzemanjem razsvetljenskih ter
predromantičnih tem prejšnjega stoletja, medtem ko je drugo obdobje glasnik
iredentističnega gibanja. V prvem obdobju se razvija zlasti angažirana literatura,
vendar se pojavljajo tudi druge teme, ki se navezujejo na italijansko literaturo
tistega časa. Tako v delih istrskih avtorjev naletimo na lirične, avtobiografske,
psihološke poudarke, orise pokrajin, obujanje zgodovine itd. Avtorji, po katerih se zgledujejo literati prvega obdobja, so Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi in
Manzoni, pogosto tudi starejša Dante in Petrarca, ter nekateri manj znani, ki
so jih tedaj občudovali, kot so Pindemonte, Pellico, Berchet, Niccolini, Guerrazzi
in drugi; posnemajo tudi italijanske in tuje krepuskulariste. Avtorji drugega
obdobja pa se navezujejo na Carduccija, Pascolija in D’Annunzia ter dajejo
prednost dekadentni in ne veristični ali realistični literaturi.
Istrska književnost druge polovice 19. stoletja (natančneje od leta 1861) v
veliki meri odseva domoljubne namene, s čimer želi prispevati k boju za enotnost naroda. Njeno etično in politično gibalo je iredentizem, ki učinkuje kot
nekakšna nova romantika ali nova faza romantičnega gibanja. Iredentistični
voditelji, ki so hoteli širiti italijanščino tudi med ljudstvom, ustanavljajo nove
šole, kulturna in razvedrilna društva, dobrodelne in skrbstvene organizacije,
leta 1891 pa nastane Nacionalna liga.2 V istrski književnosti tistega obdobja
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ta ali prenovitelja pesniškega jezika, temveč je tudi prvi italijanski pisatelj,
ki je dojel, da je zdaj tudi umetnost vstopila v prostor industrijske kulture.
Avtorja, kot sta bila Luigi Pirandello in Italo Svevo, pa sta svojo veličino sicer
pokazala kasneje, vendar njuna dela koreninijo globoko v dobi dekadence.
Nazadnje pa ne smemo pozabiti, da je prvo desetletje 20. stoletja obdobje, v katerem se tudi v Italiji uveljavljajo prva avantgardistična gibanja (avantgarda bo
kasneje eden od temeljnih elementov kulture 20. stoletja). V tistih letih nastopijo
krepuskularizem Guida Gozzana (1883–1916) in Sergia Corazzinija (1886–1907),
futurizem Filippa Tommasa Marinettija (1876–1944) in pisatelji, ki se zbirajo
okoli florentinske revije La Voce (Glas). Zlasti za futurizem se zdi, da s svojim poveličevanjem modernosti in napredka, hitrosti in strojev, nasilja in vojne ter kritiko
vsega, kar je pasatistično in sentimentalno, uteleša italijanske predvojne ideale.

Književnost 19. stoletja v Istri
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2.
Iredentistična organizacija, katere naloga je bila braniti italijanstvo Tridentinske in Julijske krajine, ki sta bili
pod Avstrijci. Nastala je kot naslednica društva Pro patria, ki so ga Avstrijci razpustili leta 1890; razvijala se je
z veliko hitrostjo in opravila pomembno delo pri ohranitvi italijanstva.
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se zato srečujejo literatura, kultura in politična misel; izobraženci se branijo
pred napadi svojih nasprotnikov in borijo proti dvojni nevarnosti, avstrijski
vladi in slovanski neustavljivosti. Zato je najpomembnejša idejna motivacija
istrske književnosti prav politična in državljanska angažiranost.
Poleg literature je navzoča tudi obsežna zgodovinopisna dejavnost, usmerjena
zlasti v domoznansko raziskovanje, spodbujajo pa jo tudi goreče nacionalne
ideje in strastne polemične napetosti. V tem obdobju nastane mnogo različnih
geografskih, arheoloških, etnografskih, slovničnih, jezikoslovnih in drugih
raziskav, razcvetejo pa se tudi časopisi in revije, ki so obenem informativni,
politični in domoljubni, s tem pa prispevajo k uveljavitvi italijanstva v Istri.

Francesco Combi (Koper, 1793 – Benetke, 1871)
Najprej se je šolal v Kopru, nato na univerzi v Padovi, kjer je študiral pravo in književnost. Po diplomi je deloval kot odvetnik v Kopru, vendar se je še
naprej ukvarjal z literaturo in predvsem s političnimi ter družbenimi vprašanji,
pri čemer je odkrito kazal svoje italijanstvo. V letih 1845–47 in 1864–66 je bil
koprski župan in večkrat se je izpostavil zaradi ljubezni do Italije in nasprotovanja Avstrijcem. Ker so ga avstrijske
oblasti preganjale, je moral leta 1869
zapustiti Koper, pridružil se je sinu
Carlu, ki je bil izgnan v Benetke. Tam
je umrl 31. avgusta 1871.
Combi je veljal za prefinjenega
pesnika in izvrstnega prevajalca:
posebej izstopata njegova prevoda
Chateaubriandovega proznega epa
Les Martyrs (Mučeniki) in Vergilove
pesnitve Georgika v rimanih stancah,
ki jo je leta 1872, torej posmrtno, objavil sin Carlo in jo kritiki štejejo za
njegovo najboljše delo. Sicer pa je
znana tudi Combijeva kratka pesnitev L’Alopigia (O pridobivanju soli),
katere odlomek je prav tako objavil
Carlo Combi v zborniku Porta Orientale (Vzhodna vrata, 1857) in tematizira solinarstvo, v 19. stoletju glavno
proizvodno dejavnost v Kopru.

Platnica kratke pesnitve Levit iz Efraima Francesca Combija,
Padova, 1837, Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst

T 23 - Francesco Combi iz pesnitve O pridobivanju soli

Opis Istre (odlomek)
Navajamo odlomek neobjavljene didaktične pesnitve O pridobivanju soli, v katerem najdemo natančen opis
Istre objavljen v prvi številki almanaha Vzhodna vrata.
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Istra je dežela na robu Jadrana,
na majhni površini se razprostira,
s podobo trpke zemlje zaznamovana.
Na morje kar s treh strani se odpira,
okop čeri jo krog in krog obdaja,
v rt ostro zašili se njena konica
blizu Pulja, kjer proti jugu gleda
in hrabri val Kvarnerja jo razjeda.

Pasquale Besenghi degli Ughi
(Izola, 1797 – Trst, 1849)
Bil je najpomembnejši istrski pesnik 19. stoletja.
Rodil se je v Izoli leta 1797, malo preden so ozemlja
Beneške republike prešla pod Avstrijo. Študiral je v
rojstnem mestu in v koprskem škofovskem semenišču. Leta 1816 se je vpisal na pravno fakulteto
univerze v Padovi, kjer je diplomiral. Že od začetka
šolanja je kazal nagnjenje do literature in romantično ter liberalno naravnanost. Bil je tudi eden prvih v
svoji regiji, ki je dojemal politični pomen italijanstva,
kakor ga je pojmoval risorgimento; leta 1820 se je
hotel udeležiti neapeljskega upora proti Burbonom,
vendar je po pustolovskem potovanju skozi Dalmacijo prispel le do Taranta, kjer je izvedel, da je upor
Portret Pasqualeja Besenghija degli Ughija že zadušen. Odločil se je za uradniško kariero in se
iz dela Pesmi in proza, ki ga je uredil in zaposlil na trgovskem sodišču v Trstu, od koder pa je
izdal Oscarre de Hassek, Trst, 1884
kmalu odšel zaradi nesoglasij s svojimi nadrejenimi.
Ker je bil po značaju ognjevit, težak in nestrpen, si je nakopal veliko sovražnikov
v tržaškem okolju, kjer je prevladoval interes za ekonomske dejavnosti, ki ga je
Besenghi prezirljivo označil kot utilitarističnega; v svojih satiričnih delih je izrazil
ta odnos do tedanje družbe.
V letih, ki jih je preživel v osami, je veliko študiral in pisal. Nato se je leta 1828
odpravil na potovanje po Grčiji, ki se je borila za neodvisnost; tam se je zadržal
skoraj dve leti kot popotnik in književnik, zaljubljen v klasično kulturo. Med
svojim romanjem se je 25. decembra 1829 znašel med Atenami in Megaro, sredi
spopada, v vrstah grških upornikov, ki jih je vodil Dimitri Ypsilanti. Po vrnitvi
v Italijo je dolgo živel v Furlaniji in Venetu, tam je študiral in pisal pesmi (v tem
obdobju so nastale njegove najboljše), v katerih je izražal ljubezen do narave,
pesimizem, ljubezenska, državljanska in domoljubna čustva. Tudi tam so bili za
njegovo zasebno in literarno življenje značilni burni in kočljivi dogodki. Leta 1846

T23
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V: Carlo A. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59 (Vzhodna vrata: istrski novoletni almanah za leta 1857, 1858 in 1859), s predgovorom in opombami Paola Tedeschija, 2. izdaja, Koper,
1890, str. 14.

Opis Istre (odlomek)

Namakata jo Mirna, leno se vijoča,
in Raša, ki Italijo nekoč je zamejila;
a tu na severu rečica urno tekoča
je Dragonja, in z njo Formiona čila,
vzdolž obale pa vrste se mesta sijoča,
prenekatera utrdba čvrsta, ki čudila
bi pomorca, ko z vetrom v jadra pluje
in se morja svetlosinjega raduje. [...]
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se je vrnil v Trst, kjer je še naprej zagovarjal
svoje liberalne ideale. 24. septembra 1849 je
tam umrl za kolero.
Dela
Ko je še študiral v Padovi, je napisal tragedijo Francesca da Rimini, ki pa je izgubljena.
Njegovo prvo objavljeno delo (Benetke, 1820)
je bila pesem ob smrti Carlotte Taffoni (sestre
grofice Margherite Brazzà-Morosini, ki ji je
kasneje posvetil še druge čudovite pesmi). Novele iz zbirke Saggio di novelle orientali (Izbor
orientalskih novel), natisnjene v Benetkah
leta 1826, so izhajale že prej v istem letu kot
feljtoni v časopisih L'Osservatore Triestino
(Tržaški poročevalec) in Gazzetta di Venezia
(Beneški dnevnik). V tem delu je izrazil svojo
polemično držo do tržaške družbe tistega časa
in Trst imenoval Cucibrech (današnji Kućibreg, to je vasica, ki leži v severovzhodni Istri
južno od Dragonje).
Drugo satirično „protitržaško“ delo so Apologhi (Zagovori), napisani v verzih in objavljeni
v Padovi leta 1828: prvih šest pesmi iz zbirke
Baročna palača družine Besenghi degli Ughi, Izola
je Il Macacco di Mustafa (Mustafov makako),
Le talpe (Krti), Due Medici (Zdravnika), Caronte e Mercurio (Haron in Merkur),
Lica Buffone (Burkež Lica) in L’asino alato (Krilati osel ). V njih opisuje predstavnike tržaške družbe s pomočjo živalskih alegorij. Ob ponatisu je Besenghi dodal
še deset pesmi: Il Mulo ossia Namrod (Mula oziroma Namrod), Le Baruffe dei
Ranocchi (Žabje zdrahe), Polpetta e Cacarella (Polpeta in Sračka), Il Principe dei
Porci (Prašičji princ), Incontro al Limbo di Polpetta e Cacarella (Srečanje Polpete
in Sračke v predpeklu), Il Ballo dei Ranocchi (Žabji ples), I Ranocchi e il Corvo
(Žabe in Vran), La Dea Scempiaggine (Boginja Neumnost) in Il Principe Succiamalimpunta (Princ Uživaingavtakne). Med potovanjem po Grčiji je Besenghi zbral
misli v dnevniku, ki ga je nameraval objaviti pod naslovom Viaggio in Grecia
(Potovanje v Grčijo), vendar se je rokopis izgubil.
Ko govorimo o Besenghijevi literarni dejavnosti, pa najbolj izstopajo njegove
pesmi, s katerimi se umešča v okvir istrske romantike. Besenghijeva poezija
tematizira eksistencialni nemir in notranjo bolečino, ljubezen do ženske in do
narave, izkušnjo potovanja po Grčiji, zagrenjen in pesimističen pogled na življenje.
Njegove pesmi vedno vsebujejo nekaj vzvišenega, dostojanstvenega, aristokratskega in dajejo slutiti temeljito poznavanje literature, zlasti avtorjev, kot so Parini,
Alfieri, Foscolo in Leopardi, pa tudi Dante in Petrarca, ki pesnika navdihujeta.
Besenghijevo poezijo lahko razdelimo na dve obdobji: pred potovanjem v Grčijo
(1828) in po njem. Za prvo obdobje, ki traja od njegovih mladostnih pesniških
poskusov do Orientalskih novel in Zagovorov, je značilen predvsem močan vpliv
literature 18. stoletja in najvidnejših italijanskih pesnikov, kot sta Petrarca in Parini, od katerih pogosto črpa podobe, motive in slogovne prijeme. Iz prvega obdobja
je vredno omeniti pesem po zgledu Petrarce In morte di Carlotta Taffoni udinese
(Ob smrti Videmčanke Carlotte Taffoni, 1820), iz katere veje nekakšen pesimizem,
toda iz obdobja pred Leopardijem; odo A Luigi Vestri (Luigiju Vestriju, 1824),
Besenghijev energični moralni avtoportret; odo L’amore. A Iacopo Crescini (Ljubezen. Iacopu Cresciniju, 1826), ki jo prežemata petrarcovski in alfierijevski duh
in v kateri lahko razberemo prerokbo o bodočem razcvetu italijanske domovine.
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Poezija drugega obdobja sovpada z avtorjevo zrelostjo in zrcali romantično otožen, osamljen, nemiren značaj istrskega književnika, ki ga navdihujeta predvsem
Foscolo in Leopardi. Med deli iz tega obdobja najdemo nedokončano pesem Argo
(1829), ki se navezuje na Leopardijevo poezijo in Foscolovo temo nesmrtnosti
poezije. Naslednja pesem iz tega obdobja je A Domenico Brovedani eletto a parroco di Bagnarola (Domenicu Brovedaniju, novemu župniku v Bagnaroli, 1831),
v kateri pesnik zariše naklonjen portret prijatelja duhovnika in podaja melanholično podobo bivanja. Iz tega obdobja je tudi ena njegovih najslavnejših
pesmi, epitalamij3 ali svatovska pesem, napisana 1833 za Eliso Frari, grofico
Colloredo, ob njeni poroki z markizom Massimom Margillijem. V tej pesmi je
hotel izraziti svojo veliko bolečino, ki jo je povzročila neuslišana ljubezen, vendar se dejansko v njej sooča z veliko zapletenejšimi temami, kot je razmišljanje
o življenju z biografskimi podrobnostmi in političnimi aluzijami. Pesem je bila
med mladimi sprejeta z velikim navdušenjem. V
Besenghiju so prepoznali najpomembnejšega in
najbolj bojevitega predstavnika romantike v Istri,
medtem ko je bil odziv klasicističnih literatov, ki
so bili še vedno zvesti arkadijskim oblikam, zelo
buren; ti so ga močno kritizirali z literarnega, še
bolj pa so mu nasprotovali z moralnega vidika,
zlasti zaradi njegovih spotikljivih idej o zakonskem
stanu. Iz tega obdobja sta še pesmi In morte di un
fanciullo. Alla contessa Margherita Brazzà-Morosini (Ob smrti otroka. Grofici Margheriti BrazzàMorosini) in kratka pesem Un’ora (Ura, 1840).
Besenghi v svojih delih mnogokrat uspe nagovarjati zgolj sebe, tisto skrivnostno in iskreno žilico v duši, ki je druga, bolj neposredna in silovita
ali celo literarno navdahnjena čustva, ne uspejo
skriti. In najresničnejši del njegovega jaza živi v
tem neoprijemljivem pesimizmu, bolj melanholičnem kot bolečem čutenju eksistence: v zavesti
o minevanju časa, objokovanju izgubljenih upov,
razblinjenih iluzijah, izginuli mladosti, v občutkih,
pred katerimi se vda celo dejavna moč ljubezenske
strasti. Pogosto se pesnik obrača k naravi, da bi te
občutke pozunanjil in uzrl njihov odsev v veličini Razglednica z upodobitvijo pesnika Pasqualeja Besenghiprizorov, ki jih ta ponuja, kot denimo v prvi kitici ja degli Ughija, Pokrajinski arhiv, Koper
nedokončane pesmi Argo, ki učinkuje realistično,
ali v dolgem opisu zime, ki zajema prvi kitici pesmi Ob smrti otroka.
Besenghi je tudi avtor proznih besedil: poleg Izbora orientalskih novel omenimo tudi njegova pisma, potem spisa A Martino… (Martinu …, 1827) in Ad un
correttore e ad un critico (Korektorju in kritiku, 1827), v katerih izčrpno analizira svojo poezijo in poda svoje pojmovanje romantike. Ostala vidnejša prozna
dela so: članek Sul teatro tedesco a Trieste (O nemškem gledališču v Trstu) in
nekaj zapisov ob smrti Marie Malibran4 (1836) ter o kratki religiozni pesnitvi
Francesca Combija (1837), ki so bili objavljeni v tržaškem časopisu La Favilla
(Iskra, 1836–1846).

Književnost 19. stoletja v Istri

Italijanska književnost 19. stoletja

3.
Pri antičnih Grkih in Rimljanih je bila to svatovska pesem, ki jo je pel zbor mladenk, ko je mladoporočenca
spremljal v poročno spalnico. Kasneje je šlo za pesniško delo, ki so ga pisali ob porokah (14. stoletje).
4.
Maria Malibran, rojena kot Maria Felicia Anna García (1808–1836), je bila francoska sopranistka in skladateljica
španskega rodu, ki je živela v Belgiji.
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T 24 - Pasquale Besenghi degli Ughi iz dela Poezija in proza

Grofici C. C. (odlomek)
V tem pismu Besenghi govori o romantiki in značilnostih romantične poezije. Tudi tu kritizira literate, ki
niso naklonjeni romantičnemu slogu, ampak se še naprej zavzemajo za klasične avtorje.
Videm, februarja 1833
[…] Sicer pa ne bom zanikal, da mi je pri srcu romantika; romantična
poezija je nadvse tesno povezana z našim verovanjem, z našo zgodovino in z
našimi temelji, povsem nemogoče je, da ne bi globoko odzvanjala v srcu vsakega človeka, ki živi, kajti povem vam, ni vsak živeč človek obenem tudi živ.
Antična književnost je bila presajena na naša tla, kot je dejala neka slovita
ženska, ki vam je po bistrosti in dobrem srcu zelo podobna; in menim, da je
razmišljala in povedala zelo prav. Ni pa mi pri srcu le tista vrsta romantike,
ki s poezijo nagovarja naravo, sedanjost in stvarnost, tista romantika, ki so
jo Guizot, Cousin in tovarišija sedaj vpeljali tako v zgodovino kakor tudi v
filozofijo. Klanjam se mogočnemu intelektu Victorja Hugoja, a moje srce se
na stežaj odpira religiozni muzi Alphonsa Lamartina; in naj me nebo usliši,
da se poln razkošnega navdiha kmalu vrne z bregov Jordana in z nesmrtnimi
stihi razvedri Evropo. Skratka, ljubim tisto umno romantiko, ki je Italiji dala
Manzonija, Grossija, Carrerja, Tortija in druge, šolam pa rade volje prepuščam ničevo prerekanje, ki je doslej služilo izključno temu, da je čedalje bolj
zamegljevalo resnico. Nekateri pravijo, da je posvečanje romantični poeziji
za Italijane enako posnemanju. Lepa reč! Mar niso bili prav zaradi nasvetov,
naj po opičje oponašajo antične avtorje, dolga stoletja deležni natanko istega
očitka? Še več, izobčenje je doletelo vsakogar, ki se je drznil oddaljiti od grških
in latinskih vzorcev. Pa je potlej romantična poezija Italijanom res tako tuja,
kot bi hoteli nekateri? Lepo vas prosim, je bil Dante Alighieri grški in latinski
pesnik? Spet drugi pravijo, da romantika, ki se naslaja nad preobiljem otožnosti, pač ne more pristajati našemu prekrasnemu podnebju, v katerem možje
posedajo na svilenih preprogah ob vznožju drevesa sreče in se v ljubem miru
sladkajo z zemeljsko oblo, spremenjeno v slastno torto, kakor si je v svojem
raju zamišljal Mohamed. In če že dopuščamo, da obstajajo vsi ti preštevilni
blagri, mar naši deželi primanjkuje tegob, ki jih je vredno objokovati? Bolečina
je tolikanj lastna človeški naravi, da sem trdno prepričan, kako prvi poetični
glasovi, ki so na zemlji privreli iz človekovega srca, niso mogli biti drugačni kot
otožni. Na takšno otožnost (ki jo je krščanstvo, razkrivajoč ničevost posvetnih
reči, vtisnilo zlasti v severnjaško poezijo) neredko naletimo tudi pri antičnih
pesnikih. Pri samem Homerju, očetu pesništva in izviru sleherne poezije, se v
grščini, kakor opaža Chateaubriand, oglaša melanholičen ton, ki se je izgubil v
vseh prevodih. Po Homerju je povzet tudi tisti čudoviti izraz „radost bolečine“,
ki ga beremo pri Ossianu ali Macphersonu. […]

Pasquale Besenghi degli Ughi, Alla contessa C.C. (Grofici C. C.), v Poesie e Prose (Poezija in proza), uredil in
izdal Oscarre de Hassek, Trst, 1884, str. 310–313.
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T 25 - Pasquale Besenghi degli Ughi iz dela Poezija in proza

Opis Grčije (odlomek)

Pasquale Besenghi degli Ughi, Poesie e Prose (Poezija in proza), uredil in izdal Oscarre de Hassek, Trst,
1884, str. 297.

T 26 - Pasquale Besenghi degli Ughi iz dela Poezija in proza

Spopad (odlomek)
V tem pismu, ki ga je poslal iz Grčije, Besenghi zelo ponosno opisuje, kako se je udeležil oboroženega spopada.
Na kratko vam bom povedal, da sem prečkal vso Argolido, Korintijo, Lakonijo in Mesenijo, trenutno pa se nahajam v Beotiji. Bil sem, pomislite, celo
v nevarnosti, da me zajamejo Turki, ker sem se premalo oprezno približal
Atenam, ki so sedaj v njihovi oblasti. Napol mrtev sem se rešil v Megaro, kjer
stoji taborišče princa Ypsilantija, kar je bila zame resnično velika sreča; kajti
nekaj Američanov, mojih popotnih tovarišev, toda neprevidnejših od mene, so
tisti barbari pomorili, drugega za drugim. A po božji volji sem jih maščeval.
25. decembra smo v spopadu razmesarili te pse. Smo, pravim, saj sem bil tudi
jaz v veliki meri udeležen v dogajanju, srdito sem se boril ob boku Ypsilantija.
Spoznal sem, da je za dušo, ki jo žene sla po svobodi, vojna vir neskončnega,
neizrekljivega užitka. In vendar si ne morete zamišljati, kakšne so naše muke.
Tudi moje zdravje je táko, da se mu še sam ne morem načuditi. Na Peloponezu
so se stvari spremenile. Tukaj se dosti govori o tem. Vse francoske čete so se
vrnile domov, to povem, ker še nihče ne ve. Jaz pa sem se vtem zatrdno odločil,
da za sedaj zapustim to deželo; sicer tvegam, da ne bom odnesel žive glave […]
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Eno je govoriti o Grčiji, kakor navadno počnemo v naših deželah, ko kramljamo
ob kaminu; nekaj čisto drugega pa se je odpraviti tja in si jo ogledati. V kratkem
času, kolikor sem tukaj, sem izkusil vse neprilike najdaljšega in najmučnejšega
potovanja, kar jih je videl svet. Vojna je pahnila Grčijo v kar najbolj klavrno
bedo, in sredi dežele, kjer bi obrodil vsakršen pridelek, umiraš od lakote.
Hiše so podrtije, nekatere že porušene, nekatere se sesedajo, in veter vdira
vanje skozi stotero špranj, zato morajo nujno nositi plašče in ko dežuje, v sobi
odpreti dežnike. Samo pomislite, da jim še ni znano, čému služi postelja, in
najuglednejši možje spijo kar na tleh. Ni dvoma, da bo Grčija postala rajski
kraj za bivanje, a trajalo bo mnogo let, brez posegov in pomoči tujcev niti
kakšno stoletje ne bo zadoščalo. Dežela je v barbarskem stanju in še nič ni
bilo storjeno, da bi jo začeli civilizirati.

Grofici C. C. (odlomek)
Spopad (odlomek)

Oktobra 1828 je Besenghi odšel v Grčijo. To starodavno deželo je prepotoval podolgem in počez, preučeval
njeno zgodovino in obiskal vse najslavnejše kraje. Vendar pesnik ni pričakoval, da tam vlada takšna
revščina. Navajamo odlomek, v katerem Besenghi opisuje siromaštvo in težave, s katerimi se je moral soočiti,
ko je prispel v Grčijo.

Pasquale Besenghi degli Ughi, Poezija in proza, uredil in izdal Oscarre de Hassek, Trst, 1884, str. 299–300.
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T 27 - Pasquale Besenghi degli Ughi iz dela Poezija in proza

Domenicu Brovedaniju,
novemu župniku v Bagnaroli (odlomek)
Pesem je bila objavljena v Vidmu leta 1831. Sestavljena je iz devetih kitic in zaključka; v njej nam avtor
predstavi dva popolnoma različna svetova: pesnikovega, se pravi lastnega, in svet novomašnika. V prvem
delu pesnik poda svoj avtoportret, opiše svoje sanje, ljubezenska razočaranja, se sprašuje o smislu življenja.
V zadnjih kiticah pa s pomočjo treh temeljnih življenjskih dogodkov, rojstva, poroke in smrti, očrta svet
svojega prijatelja župnika, ki obdan z otroki iz svoje župnije živi mirno in vedro življenje.
Kaj le je življenje? Dan
oblačen, kratek in hladán;
noč, prikrajšana za zvezde
in mesec na ubožnem nebu;
nevarno narasel hudourni potok,
ki ga nikjer ne moreš prebresti;
neobdelano, pusto, strašljivo obrežje;
neznansko temačna in divja hosta.
Blagor mu, čigar življenje se ne začne
ali takoj po rojstvu v zibki umre!
Kakor senca so dnevi moji
minili, in kakor travica,
ki vzklije zjutraj, a se že
pod večer posuši, sem ovenel.
Tavajoč ali mrk in obupan sem živel,
saj težki časi, res sovražni, in usoda
dopustili pač mi niso,
da se moje ime z italsko slavo ovenča
za prihodnje rodove: še izza groba
se borila proti meni bo ta skopa doba.
Vseh kreposti sejalka,
ljubezen, nagovorila je moje srce.
V rosni mladosti se prava
lepotica, kakor angel se je zdela,
mi v snu edinstvena je prikazala.
Drhte sem k njej iztegoval
razprte roke; a božanska podoba
se v tistem je razgubila,
zaslišal sem le glas, kako govori:
na zemlji me zrle ne bodo tvoje oči.
[…]

Pasquale Besenghi degli Ughi, Poezija in proza, uredil in izdal Oscarre de Hassek, Trst, 1884, str. 139–140.
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Leta 1833 je Besenghi napisal svojo najslavnejšo pesem. Nastala je po ljubezenskem razočaranju, vendar je
njena tema med drugim tudi vesela in slavnostna: pesnik spodbuja bodočo nevesto Eliso Colloredo, naj se ne
vede kot Emma, njegova ljuba, in v drznem ter spotikljivem tonu nasprotuje porokam. V pesmi naniza tudi
nekaj domoljubnih namigov, in sicer v deseti kitici, v kateri opisuje žalostno usodo, ki čaka Elisine otroke,
simbol Italijanov, „hlapcev in izgnancev“, „tujcev na zemlji“, ki so zato podobni „otrokom Izraela“. Ob objavi je pesem povzročila škandal med literati Arkadije, ki so jo ostro kritizirali, medtem ko so klasicisti napadli
romantični slog, ki pa ga je imel Besenghi rad.
[…]
Plodna tvoja posvečena postelj
bo, Elisa, potomce boš rodila
ljubljene, ki tvoje upanje in uteha
bodo globoko v jeseni življenja.
A joj, pomisli, da luč dneva bodo
užíli v okrutnem veku, ki zaprl
se je pred velikodušnimi dejanji!
Kakor otroci Izraela, ki pod vrbami
klečé na bregovih tujih rek, in iz grl
jim privrejo domoljubne himne:
zdaj še mi, čeprav hlapci in izgnanci,
čeprav tujci smo na zemlji, v joku
rasli smo in sovraštvo vdilj trpeli,
bledi in izžeti od neba terjamo zagotovilo,
da nakloni nam ponosno domovino.
[…]
Pasquale Besenghi degli Ughi, Poezija in proza, uredil in izdal Oscarre de Hassek, Trst, 1884, str. 147–148.
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Ob poroki Elise, grofice Colloredo,
z markizom Massimom Mangillijem (odlomek)

Domenicu Brovedaniju, novemu župniku ...
Ob poroki Elise, grofice Colloredo, z markizom ...

T 28 - Pasquale Besenghi degli Ughi iz dela Poezija in proza

Giuseppe de Lugnani (Koper, 1793 – 1857)
Obiskoval je kolegij piaristov v Kopru, kasneje je odšel v Padovo, kjer je leta
1810 diplomiral kot inženir in arhitekt. Zatem je poučeval matematiko in fiziko
v Trstu in Kopru; leta 1815 je vodil Mestno knjižnico v Trstu in urejal avstrijskim oblastem naklonjeni dnevnik L’Osservatore Triestino (Tržaški poročevalec).
Ob tem se je veliko ukvarjal z literaturo, napisal niz tragedij v klasicističnem in
neoklasicističnem slogu, kot je Steno e Contarena (Steno in Contarena, 1816),
ter Canzoniere, ki pa je ostal neobjavljen. Poleg tega je prevedel več latinskih
klasikov, posebej cenjena je bila njegova različica Horacijevih Epistol. De Lugnani je politično podpiral Avstrijce, zato ga je Besenghi ostro napadal in smešil.

Giovanni Tagliapietra (Piran, 1811 – Trst, 1892)
Zdravnik in pesnik, avtor spevov, legend in prizorov po zgledu Montija, z ossianskimi in romantičnimi, klasično obarvanimi motivi. Leta 1857 je v Trstu objavil delo Monumenti di carità (Spomeniki usmiljenja), leta 1853, prav tako v Trstu, spev
Giuseppe Tartini, in leta 1865 Le ceneri di Dante (Dantejevi posmrtni ostanki).
181

19. stoletje
T 29 - Giovanni Tagliapietra iz dela Razne pesmi

Dantejevi posmrtni ostanki (odlomek)
Tagliapietra je bil velik občudovalec Danteja, ki mu je služil tudi kot vir navdiha. Okoliščine, v katerih je
nastala pesem (ki v neoklasicistični okvir vpelje slavilni motiv), so kaj kmalu pozabljene in verzi razkrijejo
svojo pravo razsežnost: gre za nostalgično obujanje klasičnega sveta, ki je ožarjen s svetlobo lepote in poezije. Posnemajoč njegovo pesniško formo, Tagliapietra napiše te verze Danteju v čast; pesnik si zamišlja, da
je v sanjah srečal Alighierija, ki mu pripoveduje svojo zgodbo, in sam jo zabeleži v teh verzih. Tagliapietra
prikazuje predvsem muke pesnika, ki je bil prisiljen v izgnanstvo.
VIDENJE
[...]
Pozna je noč in luna visoko žari
nad Ravenno, tam samotna pot se vije,
kjer še vsaka senca se brž razgubi.
Vtem se odprt grob pogledu razkrije,
na njem Pesnik zlovoljno poseda,
njegov čisti glas mi v ušesih zazveni:
„Pet stoletij in pol, tako gre beseda,
le sedem let manj, sem v grobu ždel,
nihče kalil ni mojega tihega pepela.
Pokoj od dolgotrajnih muk sem želel
dočakati v Florenci, in da za svoja dela
v ljubem svetem Janezu bi venec prejel.
V bližini kamna, kjer sem bil krščen,
zdaj pa moje ime venča trajna slava,
da bom od someščanov počaščen,
sem se nadejal, preden smrt me otme.
A mi že četrtič kruto sodbo je spisala
domovina: Dante v izgnanstvu naj umre.“
[...]
Giovanni Tagliapietra, Le ceneri di Dante. Visione (Dantejevi posmrtni ostanki. Videnje), v: Poesie varie del D.r
Giov. Tagliapietra d’Istria (Razne pesmi doktorja Giovannija Tagliapietre iz Istre), Milano, 1865, str. 246–247.

Mestna hiša, Piran, 1879
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1850 diplomiral iz prava.
Šele 1851 se je vrnil v Istro, potem ko je v Padovi zavrnil službo asistenta
na oddelku za filozofijo, kar je storil, da mu ne bi bilo treba priseči zvestobe
avstrijski vladi. Objavil je nekaj satiričnih pesmi v časopisu Popolano dell’Istria
(Istrski ljudski list), ki je izhajal v Trstu in ga je urejal Michele Fachinetti, ter
sodeloval s časnikom Eco di Fiume (Reški odmev) Ettoreja Rezza. Da bi mu
priznali diplomo, ki jo je pridobil v Sardinskem kraljestvu, je v Paviji moral
ponovno opravljati izpite; nato je začel delati kot odvetnik v očetovi pisarni.
Med letoma 1854 in 1856 se je kot odvetnik v Trstu ukvarjal s trgovskim in
pomorskim pravom. Leta 1856 se je vrnil v očetovo pisarno in jeseni pričel
s poučevanjem italijanske književnosti in zgodovine na mestnem liceju. Politični dejavnosti se je posvetil kot član koprskega mestnega predstavništva,
kjer je med drugim zagovarjal ustanovitev večernih šol, in kot član skrivnega
Narodnega odbora za Trst in Istro. S sklepom ga je Obalno namestništvo 3.
septembra 1859 odpustilo iz službe na koprskem liceju; v tistih časih se je
(po začetku mirovnih pogajanj v mestu Villafranca5) Combi zavzemal za pristanek na zahtevo istrskih občin, ki so od Avstrije želele doseči, da jim dovoli
priključitev Venetu.
Poleg javnega delovanja se je širil tudi obseg njegovega tajnega dela. V torinski
reviji Rivista contemporanea (Sodobna revija, september 1860 – junij 1861) so
anonimno objavili njegov esej o istrski etnografiji, medtem pa je začel sodelovati
s časopisom La Perseveranza (Vztrajnost) iz Milana. V Istri je vzpostavil vezi z
domoljubi in politiki, sodeloval s časopisom L’Istriano (Istran) iz Rovinja in bil
glavni pobudnik sporazuma med poslanci skupščine, da bi zavrnili izvolitev
dveh pokrajinskih predstavnikov v Cesarski svet. Po slavnostnih manifestacijah
ob šeststoletnici Dantejevega rojstva in ustanovitvi Društva za pomoč je (tik
pred italijansko-avstrijsko vojno) avstrijska oblast nenadoma zagrozila Combiju
z izgonom, zato je bilo njegovo delovanje v Kopru prekinjeno. Moral je zapustiti
Istro in zatekel se je v Lombardijo. Tam je začel sodelovati z italijansko vlado
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Doprsni kip Carla Combija (1885),
Univerza Ca' Foscari Benetke

Carlo Combi (Koper, 1827 – Benetke, 1884)
Rodil se je Teresi Gandusio in Francescu Combiju. Med letoma 1838 in 1844 se je izobraževal
najprej na gimnaziji v Kopru, nato še v Trstu, zatem
je odšel na padovanski licej. Med letoma 1844 in
1846 je v Padovi vpisal študij političnih in pravnih
ved in živel pri svojem botru Vincenzu de Castru,
profesorju estetike. Februarja 1848 so de Castra
iz političnih razlogov odslovili s katedre, zato je
Combi skupaj z njim odpotoval v Milano, kjer je
v revolucionarnem obdobju sodeloval pri domoljubnih časopisih, ki jih je ustanovil de Castro,
nakar je z njim po avstrijski protiofenzivi pobegnil
v Genovo, kjer je sodeloval pri časopisih Corriere
mercantile (Trgovski list) in Giovinetto (Deček).
Septembra 1849 se je vrnil v Milano, kjer je sodeloval pri časopisu Educatore (Vzgojitelj) in drugih
časnikih; znova se je preselil v Genovo in tam leta

Dantejevi posmrtni ostanki (odlomek)

Italijanska književnost 19. stoletja

5.
Premirje v Villafranci je bilo sklenjeno 11. julija 1859 med Napoleonom III. in Francem Jožefom in je omogočilo
konec druge vojne za neodvisnost. Šlo je za posledico enostranske odločitve Francozov, ki so bili v vojni proti
Avstriji zavezniki Sardinskega kraljestva in so morali kar najhitreje skleniti premirje, da se konflikt ne bi razširil
po celotni osrednji Evropi. Po podpisu premirja v Villafranci je predsednik piemontskega Sveta Cavour odstopil,
saj je to imel za kršitev sardinsko-francoskega sporazuma o zavezništvu. Slednji je dejansko predvideval, da bo
Piemont dobil celotno Lombardijo ter Veneto, za razliko od premirja, ki je določalo samo prepustitev Lombardije. Premirje v Villafranci, ki ga je podpisal tudi sardinski kralj Viktor Emanuel II., so ratificirali s züriškim
sporazumom novembra 1859.
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in ponovno navezal stike s političnimi prijatelji, ki so emigrirali v Italijo; nato so
ga poklicali v vojaški generalštab, „da bi nudil potrebna pojasnila, kar zadeva
Trst in Istro, glede katerih je bil glavni informator v zvezi z vsemi podatki, ki so
jih zahtevala ministrstva prek osrednjega beneškega odbora.“ (G. Quarantotti,
1960) Pred vojaškimi neuspehi in po njih se je Combi neutrudno zavzemal za
interese Julijske krajine v Firencah in v Padovi. Na koncu, ko je bil zaradi usode
Istre že pošteno zagrenjen, se je odločil, da ostane v Italiji in nadaljuje s svojim
bojem za interese „neosvobojenih“ jadranskih ozemelj.
Proti koncu leta 1866 se je nastanil v Benetkah. Kot novinar je sodeloval s
firenškim časopisom Gazzetta del popolo in koprskim La Provincia dell'Istria (tja
je kot italijanski državljan odhajal na kratke obiske) ter začel urejati Corriere
della Venezia (Beneški list, Benetke, januarja 1868). Ko je na natečaju dobil
mesto profesorja civilnega prava na višji trgovski šoli v Benetkah (jeseni 1868), je
prepričal tudi svoje starše in sestre, da so se marca 1869 nastanili v tem mestu.
Izvoljen je bil v upravni odbor inštituta Coletti Beneškega inštituta za znanost,
književnost in umetnost (kjer je 17. decembra 1877 prebral govor Zahteva po
obravnavanju Istre v okviru italijanskih študij) ter v beneško občinsko predstavništvo, kjer je bil malo več kot leto dni (1878–79) odbornik za javno šolstvo in
se obenem ukvarjal tudi s preureditvijo muzeja Correr. Ob drugih domoljubnih
istrskih emigrantih je še naprej deloval kot iredentist, ki so mu Avstrijci januarja 1879 znova, tokrat dosmrtno prepovedali vstop na avstrijsko ozemlje. Leta
1884 je podprl odbor za ustanovitev Istrskega društva za arheologijo in narodno
zgodovino. Umrl je v Benetkah 11. septembra 1884. Pogrebno slovesnost, ki so
jo v Kopru načrtovali 18. septembra, so avstrijske oblasti prepovedale. Ostanke
Combija in njegovih sorodnikov so v Koper prenesli šele leta 1934.
Dela
Combi je objavil nekaj satiričnih pesmi v štirinajstdnevniku Popolano dell’Istria (Istran), ki je izhajal v Trstu med oktobrom 1850 in septembrom 1851 v
uredništvu Micheleja Fachinettija, ter sodeloval pri časopisu Eco di Fiume
Ettoreja Rezza. Objavil je Saggio di storia antica per la gioventù (Razprava o
antični zgodovini za mladino, Trst, 1853) in sodeloval pri Dizionario corografico dell’Europa (Kartografski slovar Evrope), ki ga je uredil Vincenzo de Castro
(Milano, 1853); v dveh kratkih zbirkah v čast Marijinemu brezmadežnemu
spočetju (Trst, 1855) je objavil nekaj pesmi. Od 1856 je tri leta zapored objavljal pomemben almanah Porta Orientale (Vzhodna vrata, Trst kasneje Reka,
1857–59), za katerega je pisal zgodovinske članke. Leta 1857 je izšel Prodromo
della storia dell’Istria (Uvod v istrsko zgodovino), prvi zgodovinski oris polotoka
od prazgodovine do padca Beneške republike leta 1797 in njegove vključitve
v Obalno oblastvo po avstrijski okupaciji leta 1813 in Dunajskega kongresa.
Leta 1858 so izšli trije članki: Dell’unità naturale della Provincia (O naravni enotnosti province), Notizie storiche intorno alle saline dell’Istria (Zgodovinski zapisi o istrskih solinah) in Scuole serali in Istria (Večerne šole v Istri ). V milanskem Politecnicu (XIII, 1862)
je objavil študijo La frontiera orientale d’Italia e la sua importanza
(Vzhodna italijanska meja in njen pomen) in s svojimi verzi sodeloval pri zbirki Istria e Trieste, memorie e speranze (Istra in Trst, spomini in upanja, Milano 1862).
Natančne informacije o položaju v Istri in nacionalnih unitarističnih težnjah
so prisotne v njegovih zapisih iz naslednjih let: v obsežni monografiji L’Istria e
le Alpi Giulie (Istra in Julijske Alpe), deloma objavljeni v publikaciji Annuario
statistico italiano (Italijanski statistični letopis, II, Torino, 1864), v veličastnem
delu Saggio di bibliografia istriana (Razprava o istrski bibliografiji, Koper, 1865),
v zbirki Poesie e prose di Michele Fachinetti (Pesmi in proza Micheleja Fachinettija) z biografskim uvodom (Koper, 1865), potem v študiji, ki jo je objavil
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anonimno, Importanza della Alpe Giulia e dell’Istria per la difesa dell’Italia
orientale (Pomen Julijskih Alp in Istre pri obrambi vzhodne Italije), v torinski
Rivista contemporanea (april 1866). Objavil je Appello degli Istriani all’Italia
(Poziv Istranov Italijanom, Firence, 1866), Atti del Comitato triestino istriano
(Akti Tržaškega istrskega odbora, Milano, 1866), brošuro I più illustri istriani
ai tempi della veneta Repubblica (Najznamenitejši Istrani v času Beneške republike, Padova, 1866) in niz člankov o Istri v padovskem L’Antenore.
Iz časa, ko je deloval kot profesor, so znana
naslednja dela: Del vagantivo nel Veneto (O pravici do lova in ribolova v Venetu, Milano, 1873),
Degli studi sulla questione lagunare (O raziskavah beneške lagune, Milano, 1875), Della vita e
degli scritti di Iacopo Valvasone da Maniago (O
življenju in spisih Iacopa Valvasona iz Maniaga, Benetke, 1876). Objavil je tudi monografijo
Di Pier Paolo Vergerio il Seniore da Capodistria
e del suo epistolario (O Pier Paolu Vergeriju il
Vecchio, Koprčanu, in njegovi zbirki pisem, Benetke, 1880) in nepodpisano poglavje za knjigo
P. Fambrija La Venezia Giulia (Benečija Julijska
krajina, Benetke, 1880). Bil je dejaven v upravi
Congregazione di Carità (Dobrodelno združenje),
večkrat izvoljen za občinskega svetnika, kot poznavalec Benečije in Julijske krajine je sodeloval
pri publikaciji Saggio di cartografia della regione
veneta (Razprava o kartografiji beneške regije),
ki jo je izdalo Pokrajinsko društvo za narodno
zgodovino ob III. mednarodnem geografskem Platnica druge številke Vzhodnih vrat, Koper,
kongresu (Benetke 1881).
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Navajamo nekaj strani iz almanaha Vzhodna vrata. V njej Combi predstavi življenjepise slovitih koprskih
meščanov. V izbranem odlomku lahko preberemo biografije Gian Rinalda Carlija, Santoria Santoria in
Cesareja Zarottija.
Gian Rinaldo Carli
Med najslovitejše pisce o starinarstvu in javni ekonomiji spada Gian Rinaldo
Carli, ki se je rodil v Kopru 11. aprila 1720 in umrl v Milanu 22. februarja 1795.
Že pri rosnih štiriindvajsetih letih je njegovo ime uživalo ugled med učenjaki.
V mladosti se ni ukvarjal samo z leposlovjem, o čemer pričajo prevod Teogonije
iz grščine, Ifigenija na Tavridi in razprave o naravi antičnega in sodobnega tragičnega gledališča, temveč se je posvečal tudi arheološkim raziskavam: zgledi
za to so dela o oglejskih kovancih, koprskih starinah in odpravi Argonavtov,
vsa napisana v tistem času.
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Leta 1744 ga je beneški Senat najprej imenoval za višjega nadzornika v vojaški ladjedelnici, nato pa je bil izvoljen za profesorja navtike in astronomije na
univerzi v Padovi: upravičeno mu gre zasluga, da je v tem mestu vlil nove svežine
znanstvenemu in literarnemu raziskovanju. V tem obdobju njegovega življenja
sta nastala spisa o gibanju magnetne igle in o nočnem zbiranju čarovnic.
Ker se je zaradi družinskih težav moral vrniti v domače kraje in je ostal tudi
brez sodelavca, znamenitega naravoslovca Vitaliana Donatija, je prizadevanja
svojega uma usmeril v marljivo preučevanje antičnih istrskih spomenikov; o
njih je objavil razpravo, s katero je razširil polje svojih učenih razmišljanj iz
dela O italskih starinah, ki pa ga je dokončal in objavil šele mnogo pozneje.
Ta zahtevna študija pa mu ni zadoščala, kajti lotil se je še veliko zapletenejše
teme o italijanskih kovnicah in sam Muratori je menil, da je njegovo delo skoraj
nenadkriljivo. Ob pičli podpori predhodnih raziskovalcev te problematike je
sam – ne brez hudega trošenja moči – utiral pot in osvetljeval najbolj nejasna
vprašanja. To delo so šteli za najgloblje, najbolj izčrpno in najuporabnejše
svoje vrste v vsej tedanji Evropi. Politiki, juristi in pisci o ekonomiji ga niso
mogli prehvaliti in označili so ga za klasično. V nizu temeljnih del je obveljalo
kot zanesljiv vir gesel, ki zadevajo omenjeno tematiko.
To veličastno delo je predstavljalo začetek Carlijevih raziskav na področju
javne ekonomije, ki so bile tako čislane, da so ga za nasvete spraševala celo
italijanska sodišča. V Lombardiji je bil predsednik Vrhovnega ekonomskega
sveta, vselej odkrit, delaven in predan skupnemu dobremu.
Poleg že omenjenega je objavil še dve pomembni deli s področja javne ekonomije, in sicer Preliminarne ugotovitve glede kovancev v zvezi z ureditvijo
kovnice in Razpravo o javni ekonomiji.
Ob vsem tem pa se je posvečal tudi raziskavam na najrazličnejših drugih
področjih. Med letoma 1754 in 1780 je priobčil še več spisov, kot so bili denimo:
Študija o antični emonski škofiji, Temelji morale, namenjeni sinu, Razmišljanje
o začetkih geografije, Govor o starih zemljevidih, Ugotovitve o italijanskih urah,
Nova usmeritev za italijansko šolstvo, Svobodni človek in Ameriška pisma. Če
povzamemo številne pohvale, ki jih je bilo deležno slednje delo, že kmalu po
izidu prevedeno v francoščino, angleščino in nemščino, naj spomnimo, da je
Tommaseo, ko ga je za mnenje vprašal neki izjemno bistroumni in ugledni
sonarodnjak, ki je moral v Belgiji poskrbeti za izbor najboljšega, kar je nastalo
v sodobni Italiji, med najvrednejša dela uvrstil tudi Carlijeva Ameriška pisma.
Še v zadnjih letih svojega življenja Carli ni opustil najnapornejše miselne
dejavnosti, saj je takrat dokončal delo O italskih starinah, ki smo ga omenjali
poprej in v katerem posebno pozornost namenja Istri. Tedaj se je posvečal tudi
filozofskim raziskavam: dragoceno pričevanje o tem je Razmišljanje o civilni,
moralni in politični neenakosti med ljudmi, v katerem je silovito napadel Rousseauja in pokazal zlasti, po čem se svobodni človek bistveno razlikuje od
Hobbesovega človeka v naravnem stanju.
In kakor da vsa ta pestra učenost še ne zadošča, lahko opazujemo, kako je
polemiziral z g. Ottom glede odkritja Amerike, obravnaval medicinska vprašanja
v svojem pismu o podagri in fizikalna vprašanja v pismu o živalski elektriki
oziroma o apopleksiji, poleg tega pa je napisal študijo o umetnem spominu.
Preučeval je tudi pravo, matematiko in klasične jezike. Ginguené ga priznava
kot velikega izvedenca za latinščino, grščino in hebrejščino. Pravili so mu
italijanski Varon.
Množina obravnavanih tem je grozila, da bo môči njegovega intelekta odvzela
prav toliko globine, kolikor mu je dajala širine, a Carliju to ni preprečilo doseči
veličine, ki mu gre zlasti med italijanskimi pisci o starinah in ekonomiji, a do
najvišjih vrhov vendarle ni segel. Njegov slog sicer ni eleganten in umetelen, toda
natančnost in idejna globina to prejkone dobro odtehtata. Kakor zapiše Pecchio
v svoji zgodovini javne ekonomije, je bil Carli jasen, logičen, pronicljiv pisec.
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Santorio Santorio, ponos medicinske znanosti, se je rodil v Kopru 19. marca
1565. Še ni dopolnil enaindvajset let, ko je v Padovi zaključil študij in se v
taistem mestu posvetil medicinski praksi, nato pa kaj kmalu postal eden najbolj učenih profesorjev. Ko je namreč poljski kralj zaprosil univerzo v Padovi,
naj mu pošljejo dobrega zdravnika, so izbrali našega Santoria, ki so mu rekli
„velecenjeni Justinopolitanec“.
V to kraljestvo je prišel leta 1587 in tudi tamkaj je njegovo ime tako zaslovelo,
da so ga poklicali na Madžarsko, kajti bil je najprimernejši od vseh mož, da
se njegov um in duh spopadeta s strahotno kugo, ki je zajela tisto pokrajino.
Ker je slabo prenašal severno podnebje, se je pri štiridesetih vrnil v Benetke;
ker je bil tako učen in je imel bogate izkušnje, je takoj zasedel najvišji položaj
med italijanskimi zdravniki, Beneška republika ga je namreč leta 1611 imenovala za rednega profesorja teoretične medicine na univerzi v Padovi.
Kot pisec se je uveljavil že z delom Methodus vitandorum errorum6 itd., v
tistem času pa se je lotil komentarjev h Galenovi umetnosti zdravljenja, ki so
bili objavljeni leta 1617. Toda delo, s katerim je najbolj zaslovel, je bila prejkone Statična medicina, vredna, da piscu, kot rečeno, prinese slavo na veke
vekov. Zavistneži pa so Statično medicino napadali, zato ji je v bran napisal
In Staticomasticem aphorismi,7 sledil pa je nov sistem Statične medicine: tega
dela nikakor ni mogoče dovolj prehvaliti, in ko je bilo takoj po izidu prevedeno
v vse najbolj omikane jezike, se Santorievemu imenu ni poklonila le Italija,
temveč vsa Evropa. Nezaznavna kožna perspiracija je bila glavni predmet
njegovih eksperimentov, ki se jim je posvečal tako prizadevno, da je iznašel
posebno tehtnico, s katero je določal obseg in značilnosti te perspiracije, pa
tudi njeno razmerje do živil, ki jo bodisi povečujejo bodisi zmanjšujejo. S tem v
zvezi Tiraboschi zapiše, da si je „Santorio po zaslugi statične medicine ustvaril
takšno ime, da bo ostal nesmrten, dokler bo živela ta umetnost.“
Leta 1616 je bil izvoljen za predsednika medicinskega kolegija v Venetu,
obkrožali pa so ga učenci in občudovalci iz vseh predelov Evrope. In znano je,
da so mnogi nehvaležni tujci, ob povratku v svoje dežele, za lastne iznajdbe
razglašali redke medicinske inštrumente, ki jih je Santorio iznašel in pojasnil
njihovo uporabo. Zastran tega se namreč pritožuje v predgovoru h Komentarjem Avicenovega Kanona. O tem, kateri inštrumenti so njegovi in koliko jih je,
se lahko poučimo iz Cogrossijevih Razprav o italijanski medicini, ki so izšle
v Padovi leta 1727. Najpomembnejši so higrometer, pulzimeter, anemometer,
injekcija s tremi konicami in spekulum. In na tem mestu moramo opozoriti,
da so si tujci, kakor se rado zgodi, prisvojili dve Santorievi iznajdbi, in sicer
anemometer, ki ga francoski slovar medicinskih znanosti iz leta 1702 po krivem
pripisuje Wolfu, ter injekcijo s tremi konicami za drobljenje kamna brez rezov,
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Štejemo si v čast, da ga imamo za someščana, zato nam bodi dopuščeno,
da smo najprej občudovali pisca in se zatem spominjamo človeka, ki se je kot
redkokdo odlikoval po svojem duhu, v znak naše naklonjenosti pa navedimo,
kar je monsinjor Bossi povedal o njegovi smrti še enemu izmed naših uglednih
someščanov, markizu Girolamu Gravisiju: „Izdihnil je v mojem naročju, bil
je čuteč in milosten kot kristjan ter trden in spokojen kot filozof. Nikdar še
nisem in tudi ne bom videl bolj zavidanja vredne in lepše smrti. Pri zavesti
vse do konca, vedrega obraza, duhovit, ob svoji poslednji uri je dokazal, da je
resnično velik človek.“

6.
Metoda vseh življenjskih napak.
7.
Aforizmi k statičnemu mastiksu.
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ki jo danes ponuja Civiale in postavlja na ogled Savernier.
Ostarel in šibkega zdravja je Santorio leta 1624 prenehal poučevati in se
preselil v Benetke: zaman so ga snubile univerze v Bologni, Pavii in Messini.
Hrepenel je po večjem miru, zato se je omejil na medicinsko prakso, obenem
pa je skrbno snoval nove spise. Takrat je predelal svoje komentarje Avicene in
objavil deli Commentaria in primam sectionem Aphorismorum Hippocratis, et
liber de remediorum inventione ter Consultatio de litotomia.8 Bržčas je napisal
še nekaj drugih del, ki pa so ostala neobjavljena in žal nemara izgubljena (bila
so dobro zastavljena, čeravno jih ni dokončal), in sicer o Galenovih spisih, pa
tudi o medicinskih inštrumentih, ki jih je Santorio iznašel.
Vendar se ni obotavljal opustiti mirnega študija, ko ga je beneški Senat
poklical, da naj usmerja ukrepe, ki so bili potrebni, ko je leta 1630 v mestu
izbruhnila huda epidemija kuge. Umnost, pogum in marljivost, ki jih je tedaj
izkazal, so mu prinesli tolikšno slavo, da v mestu ni bilo žive duše, ki ga ne
bi blagoslavljala.
V mukah se je njegovo zemeljsko življenje izteklo leta 1635. Pokopan je v
servitskem samostanu, kjer so mu postavili tudi marmornat spomenik. Nato
je zdravniški kolegij v Benetkah odredil, da je treba spomin na Santoria obeležiti vsako leto.
Cesare Zarotti
Ob tem, da bomo na prihodnje leto preložili razpravljanje o Vergerijih, Carpaccih in Tartinijih, zlasti pa o našem svetem Hieronimu, vendarle menimo,
da moramo na pričujočem mestu, za zdaj vsaj s kratko omembo, popraviti
napako, ki se je primerila v Biografiji slovitih Istranov, kjer svojega mesta ni
našel tisti Cesare Zarotti, ki je v Italiji nemalo zaslovel z opravljanjem zdravniškega poklica, odlikoval pa se je tudi pri literarnem delovanju.
Rodil se je v Kopru leta 1610. Toda v Benetkah se mu je ponudila priložnost, da se razmahne um, s katerim je bil obdarjen ob rojstvu. Ohranjeni so
dokumenti, ki pričajo, kako velik ugled je tamkaj užival kot zdravnik, še več,
čislali so ga celo kot enega izmed najboljših v tistem času.
Poleg predanosti svoji stroki je gojil globoko ljubezen do književnosti, kateri se je posvečal s precejšnjim uspehom. Zastran tega pa je prejkone najbolj
izstopal po svoji izredni erudiciji. Pomnili bomo torej naslednja Zarottijeva
dela: I. De angelorum pugna, libri tres (Benetke, 1642), pesnitev, posvečeno
papežu Urbanu VIII.; II. Centuria sacrorum epigrammatum (Benetke, 1666);
III. M. Valerii Martialis epigrammatum medicae aut philosophicae considerationis enarratio sive de medica Martialis tractatione Commentarius (Benetke,
1657).9 Slednje, danes težko dostopno delo si zasluži izredno priznanje, saj
avtor v njem poglobljeno raziskuje in razvija težavno temo položaja medicine
v Rimu za časa Marciala.
Naš Zarotti si več kot zasluži, da živi vsaj v spominu svoje pokrajine, čeravno
je bil med tistimi, ki so častno ponesli glas o njej po vsej Italiji.
Carlo A. Combi, Porta Orientale. Strenna istriana per gli anni 1857-58-59 (Vzhodna vrata: istrski almanah
za leta 1857, 1858 in 1859), s predgovorom in opombami Paola Tedeschija, 2. izdaja, Koper, 1890, str. 93–97.

8.
Komentarji k prvemu delu Hipokratovih aforizmov in O iznajdbi zdravil, Posvetovanje o odstranitvi kamnov.
9.
I. O borbi angelov, tri knjige, II. Sto svetih epigramov, III. Epigrami M. Valerija Marciala z zdravniškim ali filozofskim preudarkom, razprava oziroma komentar o Marcialovi medicinski razpravi.
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Na žalost še vedno obstajajo sovražniki izobrazbe, ki bi ljudstvo najraje obsodili
na nevednost in ga prikrajšali celo za opazovanje zmag človeškega uma. A doživeli so poraz in nadaljevati boj proti njim bi pomenilo nakloniti čast razpravljanja
ônim, ki je niso vredni.
Univerzalni razum nič manj ne nasprotuje mnenju tistih, ki priznavajo (količkaj)
večjo pravico do omike prebivalcem velikih mest, kjer je ta spričo vsesplošnega napredka nuja, niso pa je pripravljeni priznati tudi prebivalstvu provincialnih mestec.
Skratka, če imamo opraviti s takšnimi ljudmi, je pogovor o večernih šolah v
Istri čista blaznost.
A za nas je sreča, da lahko vsakdo vidi, kakšno obilje ponuja morje tistim, ki so
razvijali svoj um, po drugi strani pa, da zemlja odteguje svoje bogastvo tistim, ki si
zatiskajo oči pred izrednim napredkom agronomije in nasploh vseh ekonomskih ved.
To ugotovitev lahko dodatno podkrepimo z zgledom tistih, ki so že poprej stopili
na pot izboljšav in novih pobud, z zgledom ustanovitve provincialne kmetijske
družbe, ki prinaša nove nauke in preizkušnje.
Toda če želimo pospešiti delovanje omike in doseči, da bi bilo ljudstvo bolj odprto
za poduke, se velja posvetiti temu, kako ga gre izobraževati.
V današnjih časih je izobraževanje splošna potreba in brez njega se zdi ničevo tožiti, da sámo ljudstvo nerado opušča stare navade, preizkuša nove reči in
sprejema blagre napredka. Kdor ne ve, ne more ceniti nečesa, kar je dobro, in le
poredko dosežemo uspeh, če mu to vsiljujemo. Doseči, da se nekdo privadi na
idejo, po kateri je mogoče spreminjati ustaljene, tradicionalne resnice, doseči, da
stopi naproti tistemu, ki ga želi izboljšati: iz takšnega delovanja moramo izhajati,
v to smer pa nas lahko vodi prav izobraževanje.
Na pričujočem mestu ne nameravamo razpravljati o vseh vidikih te zelo obsežne
tematike. Omejili se bomo na tisto izobraževanje, ki ga je moč izvajati najlaže in
skoraj brez izdatkov, je pa bolj splošno in koristno od drugih oblik izobraževanja: v
mislih imamo večerne šole, nedavno iznajdbo, za katero sta zaslužna državljanski
napredek in krščansko sočutje, ki obdana s pridobitvami neplodnega egoizma nista
pozabila na otroke revnih ljudi; pokazati jim želita pot do boljše usode, posebej zato,
ker se ti v mladostnih letih brez nasvetov podajajo v življenje in okušajo njegove
prve zapeljive čare. Za njihovo moralo in omiko so ta leta odločilna, največkrat jih
zaznamujejo do konca dni.
Skratka, ko se je leta 1811 v Bristolu ta odlična ideja o večernih šolah prvikrat
udejanjila, so se najbolj kultivirane evropske dežele takoj odločile, da sledijo zgledu. Italija ni bila zadnja med njimi, in samo v Rimu so v nekaj mesecih po tistem
odprli nič manj kot štirinajst večernih šol.
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V tem besedilu Combi govori o pomenu večernih šol za izobrazbo ljudstva. Avtor uvodoma pove nekaj o
izvoru večernih šol, ki naj bi se prvič pojavile v angleškem mestu Bristol leta 1811 in se kasneje razširile
po celotni Evropi. Po Combijevem mnenju bi morale takšne šole imeti natančno določene cilje, še zlasti
pa učiti s pomočjo praktičnih zgledov. V Kopru je bilo zanimanje za odprtje večernih šol veliko, mnogo
duhovnikov in laikov se je ponudilo, da bi poučevali brezplačno. Nasploh je za Combija izobraževanje ljudi,
tudi najrevnejših, bistvenega pomena: podaja primer Lošinja, ki se je iz majhnega ribiškega kraja v kratkem
času razvil v bogato gospodarsko in trgovsko središče, in sicer po zaslugi prizadevanj Bernarda Capponija,
ki je s pomočjo dveh duhovnikov, bratov Stefana in Giovannija Vidulicha, v mestu odprl šole za poučevanje
mladine, kar je mestu kasneje prineslo bogastvo. Za Combija je odprtje večernih šol bistveno tudi zato, ker
naj bi se te (skupaj s piransko, rovinjsko in lošinjsko tehniško šolo, ki so mladino pripravljale na trgovanje
in plovbo) posvetile šolanju mladih, ki jih zanima poljedelstvo, kar bi morda nekoč privedlo do ustanovitve
kmetijske šole, ki je bila v regiji zelo zaželena in nujna.

Kratki bibliografski zapisi ...
O večernih šolah v Istri (odlomek)
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Vse kaj drugega kot nepomembno vprašanje urnika (tistim, ki čez dan delajo, se
bo večer pač zmerom zdel najprimernejši) so torej večerne šole s stališča evropske
kulture, ki je zagotovo pretehtala veličino zamisli, da bi po napornem dnevnem
delu mladim iz ljudstva ponudili izobraževanje. [...]
A večernim šolam je namenjena še bogatejša žetev. Pouk v njih nikakor ni golo
ponavljanje osnovnošolskega pouka: kdor bi ga jemal tako, le kot posnemanje, bi
se zelo oddaljil od resnične zasnove šol, o katerih razpravljamo.
Kajti če bi bili sadovi njihovih naukov še tako pičli, bi bili vendarle manj klavrni
od prvotne bede. Po drugi strani pa so mladi zgolj zato, ker štejejo kakšno leto več,
tudi bolj dovzetni: pri poučevanju torej lahko preskočimo najnadležnejše osnove,
saj se je njihova želja po znanju že prebudila.
Lažje je namreč, če jim ponudimo prijeten pouk: denimo, da jim prikažemo,
kakšna je zemlja, na kateri živi človek, nazadnje pa odstremo še ozko obzorje
rodnega kraja; da odpremo knjigo o zgodovini človeškega rodu, predramimo speče
sposobnosti mišljenja in čutenja v ljubezni do prednikov; razložimo najpomembnejše
naravne zakone, da bi ljudstvo, obkroženo z izrednim znanstvenim napredkom,
nehalo neumno buljiti v najobičajnejše pojave, ki se dogajajo okoli njega, in enkrat
za vselej zdrobilo okove neštetih praznoverij, ki mu preprečujejo svobodno gibanje
in ga vežejo na zibko kakor postaranega otroka; in nazadnje, da smo pozorni zlasti
na potrebe njegovega okolja, torej na tisto kmečko življenje, od katerega si lahko
obeta dobrobit na tem svetu. Tako ljudstvu vlivamo novih duhovnih moči in ga
podučujemo o mnogih danes že očitnih resnicah, ki služijo okrepitvi tvornih sil
narave in njenega delovanja, te pa so zanj še vedno skrivnost, ovita v gosto meglo
strahov in nezaupanja.
Zadošča, če imamo pred očmi to idejo o večernih šolah – tu je sicer zgolj nakazana, a lahko predstavlja temelj posebne ureditve, ki bi jo morali praktično razdelati
– in v hipu se bomo prepričali, da v Istri ne obstaja nobena podobna ustanova za
izobraževanje ljudstva, čeravno si drugače predstavljajo nekateri, ki so omenjali
nedeljske šole. [...]
Carlo A. Combi, Vzhodna vrata: istrski almanah za leta 1857, 1858 in 1859, s predgovorom in opombami
Paola Tedeschija, 2. izdaja, Koper, 1890, str. 195–200.

Jacopo Andrea Contento (Mali Lošinj, 1828 – Piran, 1854)
Njegova družina je bila po rodu iz Pirana, vendar se je
Jacopo Andrea Contento rodil na Malem Lošinju, kamor
se je njegov oče preselil zaradi dela. Kmalu se je družina
preselila v Višnjan in nato v Motovun, kjer je Contento
preživel otroštvo. Po materini smrti ga je oče poslal na
šolanje v Piran, kjer je bival pri sorodnikih. Že od mladih
nog je Contento kazal veliko zanimanja za učenje, zato
ga je Pirančan, docent in profesor na videmskem liceju,
Matteo Petronio odpeljal v Videm, kjer je obiskoval tehnično šolo v zavodu San Domenico.
Iz Vidma se je leta 1847 preselil v Benetke, kjer je zaradi svoje nadarjenosti za slikarstvo nadaljeval šolanje na
Akademiji lepih umetnosti skupaj z ostalimi Istrani (med
drugim s Pirančanom Cesarejem dall’Acquo in TržačaPortret Jacopa Andree Contenta, iz dela nom Giuseppejem Gatterijem). Ni pa se ukvarjal samo s
Objavljena in neobjavljena proza in
slikarstvom, temveč tudi z literaturo in zgodovino. V Bepoezija, Poreč, 1887
netkah je marljivo obiskoval knjižnico Marciana in se učil
francosko. V letih 1848 in 1849 je v Benetkah sodeloval pri revolucionarnih dogodkih
in obleganju mesta, saj je že od malih nog kazal patriotska čustva in svobodoljubje.
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Dela
Že pri dvanajstih letih je napisal prve pesmi. V poeziji in prozi opisuje Istro, ki jo je
dobro spoznal s pogostimi potovanji od zgodnjega otroštva naprej. Že v prvih zapisih
je opaziti njegovo nadarjenost za književnost in zgodovino. Avstrijska cenzura mu ni
dovolila objave domoljubnih novel, zato je na svoje stroške izdal delo L’Almanacco
istriano (Istrski almanah, 1851–1852), za katero je sam zbral gradivo in izbral sodelavce. Njegov Cantico all’Istria (Spev Istri), ki nekoliko spominja na delo Rapicia10
in iz katerega je leta 1849 objavil odlomke o Puli v Kandlerjevem časopisu L’Istria
(letnik IV., št. 60), je bil po vsej verjetnosti uničen skupaj z ostalimi zapisi, ki so jih v
njegovi odsotnosti leta 1849 zažgali sorodniki, da bi ga obvarovali pred sodnim pregonom. Že leta 1858 je Giovanni Barsan v Rovinju objavil Coro della giovinezza (Himna
mladosti), soneta Alla Donna (Ženski) in Infermità (Nesreča) ter priložnostne verze,
napisane njemu na čast. Druge kratke biografske podatke o Contentu je v koprski
kroniki Unione iz leta 1877, št. 16, zapisal Giulio Beseggio, v št. 19 pa G. Pietro De
Franceschi. Contento je sodeloval tudi z revijama L’Istria in Popolano dell’Istria.
Bil je pozoren in bister opazovalec človeškega srca; pronicljivost in globina misli ter
čustev, ki jih je izražal v svojih spisih, zlasti zadnjih, spominjajo na pisanje zrelega
človeka, ne pa mladeniča v zgodnjih dvajsetih letih. V njegovih spisih prevladujejo
vzgojni duh, tenkočutnost in moč občutja ter močno in čisto domoljubje. Pesmi in
proza, ki jih je zapustil, so bili zgolj nekakšen uvod, priprava na veliko delo, ki bi ga s
svojimi sposobnostmi lahko dal Istri. Zato Contentova dela niso popolna in zaključena,
ampak malo več kot poskusi. Vendar ti zgodnji spisi kažejo prebliske živahnega uma;
njegov korak je še zmeraj negotov, toda očiten je hiter in nespregledljiv napredek, ki
se pokaže, če primerjamo njegova prva in zadnja dela.
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V Istro se je vrnil bolan; ukvarjal se je s slikarstvom, vendar se je bolj nagibal k
literaturi. Ob povratku se je odločil živeti v Piranu pri sorodnikih, vendar je za kratka obdobja odhajal tudi v Motovun k očetovi družini. O njem je leta 1884 G. Pietro
De Franceschi napisal naslednje: „Contento je bil precej droben in slaboten; vendar
so bili različni deli njegove pojave dobro usklajeni med seboj. Bil je lep in prijazen,
bledega obraza, z rahlo valovitimi, dolgimi črnimi lasmi; njegov pogled je bil nežen
in živahen, kretnje blage in v vsakomur, ki ga je uzrl, je vzbudil naklonjenost.“ 26.
novembra 1854 je v hišici izven piranskega obzidja, čisto blizu pokopališča, umrl za
tuberkulozo.

O večernih šolah v Istri (odlomek)
Jacopo Andrea Contento (odlomek)
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T 32 - Portret avtorja iz C. D. F.-jevega pisma

Jacopo Andrea Contento (odlomek)
V pričujočem odlomku iz pisma, ki ga je C. D. F.11 napisal 15. oktobra 1883, avtor opisuje, kako so
sežgali nekatere Contentove spise, in govori o policijskem pregonu, katerega žrtev je bil pisatelj v zadnjih
dneh življenja.
10.
Andrea Rapicio, tudi Rapitius (Trst, 1533 – Trst, 1573), je bil tržaški škof od leta 1565. Bil je zelo nadarjen in
izobražen mož, pravnik in književnik. Delo, pri katerem se je po vsej verjetnosti navdihoval Contento, je bila
njegova latinska pesem o istrski pokrajini z naslovom Istria.
11.
Začetnice C. D. F. po vsej verjetnosti pripadajo zgodovinarju in pisatelju Carlu De Franceschiju, ki je bil rojen
16. oktobra 1809 v vasici Moncalvo (današnja Gologorica pri Pazinu), umrl pa je 8. januarja 1893 v Moncalvu.
De Franceschi se je izšolal na koprskem liceju in nadaljeval študij na Reki ter v Gorici. Obiskoval je univerzo
v Gradcu, kjer je študiral pravo.
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Pazin, 15. oktobra 1883
[…] ne vem, če sem kdaj v življenju srečal dušo, ki bi bila bolj nedolžna,
nežna, prijazna, obenem pa polna srčne ljubezni do naše dežele, kakor je bil
Jacopo Andrea Contento iz Pirana. Študiral je slikarstvo na beneški akademiji;
obenem pa se je ukvarjal tudi z leposlovjem, z našo zgodovino in nasploh z
vsem, kar je lahko v korist ali v čast naši pokrajini. Pisal je pesmi in prozna
dela, v katerih jo je slavil; namenil se je naslikati pejsaže mest, gradov in drugih zanimivih istrskih krajev, opisati njihovo zgodovino in topografijo, dodati
svoje pesniške poskuse, ki jih je navdihnila dežela, ter vse skupaj objaviti v
knjigi, glede katere se je nadejal, da bo na moč uporabna in všečna za Istrane. Pripravljal se je nanjo tako, da je dolge ure in z ljubeznijo raziskoval, se
pogosto odpravljal na krajše izlete po deželi, kjer je navezoval stike z dobrimi
ljudmi vseh starosti, zaradi česar je bil dokaj znan in priljubljen. Sem ter tja
je obiskoval Benetke, kjer je našel zaželene študijske vire. Prenekatero zimsko
noč se je v hladni sobi izčrpaval pri delu in zato je njegovo zdravje opešalo,
vendar je še naprej marljivo vztrajal. Njegovo odhajanje v Benetke je vzbudilo
sum pri gospodu G., glavarju istrskega okrožja [najvišjemu predstavniku politične in upravne oblasti do leta 1860, op. prev.]. Ko je ta nekega dne izvedel,
da je Contento odpotoval, je zaukazal strogo preiskavo njegove piranske sobe.
Prijatelj, ki mu je to prišlo na ušesa, je v naglici obvestil družino, v kateri so
bile same ženske, saj je oče navadno prebival v Motovunu. Sorodnice so se
ob novici zelo prestrašile in ves papir, ki so ga našle v sobi, vrgle v ogenj. Ko
se je ubogi mladenič vrnil in izvedel, kaj se je zgodilo, je užaloščeno vzkliknil:
„Kaj ste storile? V te zapise sem izlil svoj um in svojo dušo; zdaj ju nimam več,
izgubil sem ju za vedno!“

Prose e poesie edite ed inedite di Jacopo Andrea Contento da Pirano, (Objavljena in neobjavljena proza in
poezija Jacopa Andree Contenta iz Pirana), zbral in uredil dr. Felice Glezer iz Rovinja, Poreč, 1887, str. 7.

T 33 - Jacopo Andrea Contento iz dela Objavljena in neobjavljena
proza in poezija

Fragmenti s potovanja po Istri (odlomek)
Navedeni poglavji sta iz dela Fragmenti s potovanja po Istri. Contento je že od mladih let pogosto hodil na
izlete po Istri, ki jo je želel v celoti spoznati in preučiti. Pri tem se je lahko zadrževal pri sorodnikih, ki so
bili razpršeni po vsej Istri. V prvem odlomku pisatelj opisuje potovanje iz Motovuna v Piran in vse kraje, ki
jih je med potjo obiskal, medtem ko v drugem odlomku opisuje svoje mesto, Piran.
6.
Od Motovuna do Pirana
Pogled na podeželje okoli Oprtalja se je vse bolj razpiral. Antonietta, hči
moje mačehe, je pripomogla k veselemu vzdušju. V Šterni so vsi pohiteli na
ogled cerkve in mi poročali, da so tam občudovali prav lepo okrasje. Šterna
je prehoden kraj, zato je bilo tam vedno gostišče, kjer so se popotniki lahko
založili z vsem, kar so potrebovali: letos pa je vladala takšna revščina, da ni
bilo niti sledu o gostišču, in le zaradi zgodnjega prihoda smo uspeli dobiti
vsaj malo mleka.
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Ko smo se odpravili iz Šterne, je naše oči razvedrilo polje z lečo, sredi katerega
je bujno poganjal mak in še drugo rdeče cvetje, ki je spominjalo na ognjene
zublje; valovito in razgibano zemljišče ter kontrast, ki ga je ponujala gosta
preproga marjetic, sta tvorila pogled na tako vabljivo travnato planjavo, da si
je bolj radostne ne bi mogli želeti niti v najbolj opevanem vrtu.
Zatem je našo pozornost pritegnilo veliko število obledelih, mladih in starih
hrastov, katerih razredčene krošnje so bile videti kot nekakšne mreže, saj so
od listov ostali le peclji in osušene žilice brez mesnatega tkiva; to se je zgodilo
zaradi napada številnih gosenic in zimskega hladu.
Nato se je pred nami odprla naslednja, Sečoveljska dolina in razgrnila vso lepoto gričev, doline, morja in priobalnega pasu, posejanega s pravokotnimi, z vodo napolnjenimi bazeni vseh velikosti, ter s hiškami; to so bile soline in čudovito
je pomisliti, da je bila vsa dolina v Avgustovem času globoko in sloveče pristanišče, v katerem so bile rimske galeje zasidrane prav do Kaštela, kraja, ki je prevzel
ime pristanišča! Koder so nekoč na vodi lebdeli čolnički, zdaj poganja na tisoče
šopov trsja, pa gosto sadno drevje in trta v dolgih vrstah; koder so nekoč drhteli
valovi, zdaj v pišu šelesti mlado zeleno listje! Na vseh okoliških gričih se bohotijo
cvetoči oljčni nasadi, katerih belina obeta dobro letino. To pa ne velja za trte,
na katerih se vse bolj kaže sled usodne bolezni, ki bo zopet osiromašila Istro!
Piranski praznik telovega letos ni bil tako lep kot v preteklosti: številnim
razlogom za nezadovoljstvo se je pridružilo še neizpolnjeno upanje, da bo oster
mraz v zimskih mesecih vsaj nekoliko ozdravil trto; in vendar je lahko tudi
ta skromna prireditev pustila prijetne spomine tistim, ki se je niso udeležili
v srečnejših časih. Na vseh ulicah, po katerih je šla procesija, so bili zidovi
hiš ozaljšani z belimi platni in barvitimi tkaninami, ki so jih izdatno okrasili z
umetnimi cvetovi, potiskom in slikami, med katerimi so bile tudi dobre. Oknice
so bile okitene z lilijami, mirto, češnjevimi vejami in mladikami svetoivanskih
trt, polnimi sadežev, zgoraj pa so bila od hiše do hiše, kakor platnena streha v
amfiteatru, razpeta druga platna, ki so vernike ščitila pred soncem. Tu in tam
po mestu so bila na ulicah vsajena cela drevesa, postavili so loke iz mirte, pred
dvema kavarnama sta stali skulpturi iz različnega zelenja, sadja in cvetja, pod
obokom nekaterih hišnih vhodov pa osamljeni ljubki oltarji. Pred vhodom v
stolnico nekakšen baldahin prekriva ves trg, videti je kakor portik brez obokov,
a z debelimi, v kotenino omotanimi stebri, katerih podstavki so obraščeni z
gabezom; med stebri visijo girlande in pisane krogle, baldahin pa se zaključuje
z nekakšnim arhitravom, v katerega je zataknjen občinski prapor. Blizu tega
stebrišča je zeliščna prodajalna družine Fonda, kjer so postavili na ogled lepo
število nagačenih ptičev, mnogi so bili živopisni in redki kakor sveti ibis, imeli
pa so celo laboda in kraljevskega orla.
Mnogo ljudi je prihajalo iz Trsta s parniki družbe Lloyd; slednja je s plovbo
na tej progi storila veliko za Istro, ki je prevozno odrezana, čeravno se morje
vselej na široko odpira njenim marljivim sinovom. Množica, izvrstna godba,
v kateri igrajo mestni ljubitelji, pa rdeče, nebeško modre, svinčeno sive, bele
in vijolične obleke različnih bratovščin ter bogato cerkveno okrasje – zaradi
vsega tega je bila procesija všečna in praznovanje živahno. Zvečer pa glasba
pred sedežem društva in polno sprehajališče.
Kako ljubek okras Pirana je palača Gabrielli! Predstavlja pravi zgled elegantne
in klasične arhitekture, takšnih zgradb resnično primanjkuje v vsej Istri. Tudi
cerkev Marije Zdravja je pridobila z zrušitvijo prejšnjega zvonika; sedaj gradijo
okrogel stolpič, okrašen s cinami in linami, katerih razporeditev in kamen
pepelnate barve bosta čudovito usklajena z obzidjem svetega Nikolaja. Nova
skrb podestata Gabriellija so številne platane, posajene na tisti strani ravnice
ob cerkvi svetega Jurija, od koder se vidi Trst. Ko bodo zrasle, bo to resnično
čudovit razgled za popotnika, ki prihaja iz Trsta! Kako lepo se bodo skladale
z zvonikom in z obzidjem!

Jacopo Andrea Contento (odlomek)
Fragmenti s potovanja po Istri (odlomek)
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Izvedel sem, da se je po Piranu razširil glas o moji smrti, in mnogi so verjeli tej
govorici, ne da bi karkoli povprašali; sodeč po ravnodušnosti enih in olajšanju
drugih sem že zaživa izvedel, kaj me bo doletelo, ko umrem: kakšen poraz je
doživelo moje samoljubje! V soboto smo se s podestatom in mojo sestro vkrcali
na hitro jadrnico in odpluli do Savudrije. Garbin se je tako močno zaganjal v
jadro, da se je ladjica nagnila in se skoraj dotikala valov, kar nas je spravilo v
neudoben položaj. To ni skalilo našega veselja in tudi Gabrielli je bil ves čas,
kar smo se zadržali v Volpariji, razigran, z zmeraj novimi duhovitimi domislicami je poskrbel, da smo bili dobre volje. Na travnikih markiza Fabrisa nam
je prišel naproti eden od bratov Rota, Francesco, kmalu zatem pa smo kósili
z njuno materjo, grofico Regino Rota.
Naslednje jutro sem zgodaj odšel h grofu Stefanu Roti, ki me je pospremil v
Volparijo in mi medtem namenjal nadvse izbrane besede, saj je mladenič, ki
so mu zelo pri srcu študij in vsi plemeniti smotri. Tam se je moral ustaviti na
kosilu, pred tem pa smo šli k maši, ki jo je opravil savudrijski župnik. Njihova
procesija in petje sta v naju s sestro obudila spomine na Višnjan. Po kosilu,
ki ga je poživila šegavost mojega prijatelja Pietra, sem se z Marietto odpravil
k markizu Fabrisu. Zvečer naju je prišla iskat grofica in naslednjega dne smo
se s kočijo odpeljali na obisk k družini Venier. Ko smo prispeli, so ravno sedali
na voz, na katerega so že naložili blazine, odpravljali so se k maši v pol ure
oddaljeno cerkev in zato smo se takoj vrnili.
Kako srečni smo bili v tistih dneh, ko je bilo srce ves čas odprto za nova
čustva in je bila ljubezen, ki so mi jo izkazovali drugi ljudje, povod za zmeraj
nove radosti! Namen mojega izleta je bil, da bi se sestra, čisto izmučena zaradi nenehne skrbi za družino, za nekaj dni kratkočasila, in res je imela dobre
možnosti za razvedrilo.
In nikdar se ne bi mogla nadejati, da bi na Krasu, katerega goli, zbledeli
obris je opazovala iz Pirana, našla toliko lepot, takšno prostranost in raznolikost. Pri Fabrisu je vse pravilno in urejeno, kot da želi iz zemlje povleči kar
največ dobička, pri Gabrielliju je razkošno in nasmejano, pri Venierju pa ena
sama strogost.
Po vrnitvi v Piran smo se poslovili od Antoniette in s parnikom odpluli do
Poreča, kjer smo se ustavili pri Privileggievih, od tam pa smo se prek Višnjana
odpravili proti Motovunu in po poti obnavljali znanstva ter podoživljali prijetna
čustva.
7.
Piran
Z enega na drugi konec Pirana sem hodil hitro, da me ne bi do kože prepihal
hladen veter, in bil sem zatopljen vase, saj sem premišljeval o izvoru mesta.
Piran je bil nekoč rimska kolonija, svoj obstoj in velikost pa dolguje istemu
razlogu, zaradi katerega so nastale Benetke. Po Atilovem vdoru so se številne
gosposke družine iz Ogleja in okolice zatekle semkaj in tako je mogoče reči, da
je Piran v 5. stoletju postal mesto. Danes je le malo znanega o tem.
Patriarh Severo, ki je nasledil patriarha Elia na čelu oglejske cerkve, katere
sedež je bil v Gradežu, je Piran leta 633 rešil pred langobardskimi morijami, saj
si je pridobil naklonjenost kralja Arioalda, ki mu je podelil številne privilegije. Leta 1283 se je Piran zaobljubil Beneški republiki in odtlej je v mestu vladal pretor.
Edinole Pirančani so se neustrašno in neomajno upirali Genovežanom, medtem ko so se jim vsa ostala obalna mesta predala. Leta 1380 so se pridružili
beneškemu ladjevju, da bi osvobodili Koper, ki so ga zavzeli Genovežani. Pod
poveljnikom Carlom Zenom so Pirančani sodelovali tudi v bojih za osvojitev
Polesina in za ponovno zavzetje muranske trdnjave, ki so jo kasneje varovali
in še dolgo branili.
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Objavljena in neobjavljena proza in poezija Jacopa Andree Contenta iz Pirana, zbral in uredil dr. Felice Glezer
iz Rovinja, Poreč, 1887, str. 129–134.

T 34 - Jacopo Andrea Contento iz dela Objavljena in neobjavljena
proza in poezija

Gondoljer in Anglež
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Zaslovel je razkošen sprejem, ki ga je leta 1689 doživel dož Francesco Morosini, pred tem vojskovodja in zmagovalec na Peloponezu, ko je priplul v portoroško pristanišče. Odposlanci so se tja odpravili z mnogimi bogato okrašenimi
ladjicami in dvanajstimi elegantnimi čolniči, v katerih so veslala najlepša
mlada dekleta iz ljudstva.
Že zgodaj so si Pirančani za svoj grb izbrali rdeč križ na srebrni podlagi.
Cerkev ima sedem oltarjev: na največjem se dviga osem masivnih stebrov
iz afriškega marmorja.
Leta 1173 jo je papež Aleksander III. slovesno oklical za kapiteljsko cerkev in
zatem tudi ustanovil kolegiatni kapitelj. Njena posvetitev Devici Mariji, ki se je
odvijala 24. aprila 1334, je bila eden izmed najbolj svečanih verskih obredov v
Istri, prisostvoval mu je tudi blaženi Bertrand, oglejski patriarh. V prvi polovici
17. stoletja so cerkev obnovili, saj jo je zob časa že močno načel, in posvetili
svetemu Juriju mučeniku, ki je zdaj glavni zavetnik mesta; po letu 1630 je to
storil monsinjor Pietro Morari, justinopolitanski škof.
Nedavno (leta 1846) so zasebniki zbrali denar in pri Giovanniju Pagliariniju
naročili oltarno podobo, ki bi prikazovala, kako so svetnika obglavili. Zdaj je
dokončana in začasno visi na nekem stranskem oltarju. Prišlo je do nesporazuma in njene mere so bile prevelike, da bi jo obesili na vidno mesto. Pagliarini
je izvrsten verističen slikar; med angeli, ki svetemu Juriju z neba prinašajo
palmo mučeništva, je tudi moja Marietta.
Domnevajo, da je bil zvonik zgrajen pred štirimi stoletji. V višino meri trideset korakov. Na vrhu zvonika stoji angel, ki ga je že večkrat zadela strela.
Leta 1821 so med obnovo tja postavili strelovod.
Avtor ploskega reliefa na fasadi cerkve svetega Petra, ki je bila zgrajena leta
1818, je Antonio Bona, učenec znamenitega Canove.

Fragmenti s potovanja po Istri (odlomek)
Gondoljer in Anglež
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Jacopo Andrea Contento je večji del dneva in noči bral in pisal, vendar so ga veselili tudi dolgi razgovori s
sorodniki in z običajnimi ljudmi, ki so obiskovali njegovo hišo, ali z ljudmi, ki jih je srečal na ulici. Včasih se
je z njimi pogovarjal, da bi preučeval značaje in občutke, slišal anekdote in njihova mnenja, se naučil ljudskih
fraz in pregovorov, zbiral običaje, ki jih je nameraval uporabiti kot motive v bodočih pripovedih in pesmih.
V navedeni črtici, napisani med bivanjem v Benetkah, Contento šaljivo predstavi eno izmed značilnosti
Benečanov: smisel za humor, šalo, roganje in dovtipe.
Bilo je lepo poletno jutro leta 1847 in stal sem na pragu trgovine Tropeani
v Benetkah. Opazoval sem nenavadno cerkev svetega Mojzesa in pogledoval
proti mostu, ki se pne čez kanal pred to cerkvijo.
Tam sta bili privezani gondoli, pripravljeni, da popeljeta naokoli vsakogar,
ki bi si to želel.
Približal se jima je Anglež (angleške popotnike je moč prepoznati na prvi
pogled) z debelo knjigo v roki, ki ni bila nič drugega kot eden od tako imenovanih vodičev po Benetkah, in nagovoril enega od obeh gondoljerjev z besedami:
„Peljite me do cerkve svetega Mojzesa.“
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Drugi čolnar je že odprl usta, da bi ga opozoril na njegovo zmotno predstavo,
toda bolj prebrisani tovariš mu je na hitro zavpil „Molči!“, ponudil roko Angležu
in zaveslal po laguni.
Mladina, poslovodja trgovine in jaz, ki smo bili priča dogodku, smo čakali
na razplet.
Po dvajsetih minutah se je do svetega Mojzesa, in sicer po kanalu iz nasprotne
smeri, končno pripeljal véliki lord.
Če bi šlo za Italijana, bi se ta morda celo blagovolil ozreti okoli sebe, ko je gondoljer naznanil: „Sveti Mojzes,“ vendar je Anglež, potuhnjen v svoj visoki ovratnik,
ki ga je varoval pred tramontano, obrnil
glavo šele takrat, ko je premaknil vse telo.
Plačal je, stopil na kopno in pogledal
navzgor. In pred njim je stala cerkev, preobložena z grobim okrasjem, ki jo je videl,
preden se je odpravil k svetemu Mojzesu.
Tedaj se je obrnil, se ozrl okoli sebe in z
resnobnim glasom dejal gondoljerju: „Hej!
Kam ste me pripeljali?”
„K svetemu Mojzesu, svetlost, to je sveti
Mojzes.“
Razburjeni Anglež pa je zavpil: „Saj sem
tukaj že bil!“
Gondoljer pa mu je odvrnil: „Če ste tukaj
že bil, bi moral tukaj tudi ostat,“ in privezal
gondolo k eni od palač.
Objavljena in neobjavljena proza in poezija Jacopa Andree
Contenta iz Pirana, zbral in uredil dr. Felice Glezer iz Rovinja,
Poreč, 1887, str. 143–144.
Cerkev svetega Mojzesa, Benetke

Giovanni (de) Manzini (Koper, 1838 – 1883)
Bil je potomec koprske plemiške družine in je skupaj s svakom Nicolòjem del
Bellom opravljal odvetniško službo; na družbeni ravni je bil zelo dejaven kot član
gimnazijskega odbora in območnega šolskega sveta, ustanovil je tudi mestni
otroški vrtec. Bil je predsednik filharmoničnega društva, občinski svetnik in
zastopnik. Poleg tega je bil tudi prijatelj Carla Combija, ukvarjal se je s politiko,
pri čemer je sledil načelom risorgimenta, v konspirativni domoljubni skupini
Domenica Manzonija pa je sodeloval pri propagandnih dejavnostih. Pridružil se
je Italijanskemu geografskemu društvu in postal njegov dopisni član.
Dela
Giovanni (de) Manzini je začel pisati pesmi v knjižni italijanščini; njegovo prvo
pesniško delo sega v mlada leta, v njem izraža navdušenje nad veslanjem. Sledi
še nekaj slogovnih vaj v italijanščini: pesem ob podeželskem prazniku semedelske
Marije; prezirljiva obtožba pokvarjene družbe; šala o rovinjskem študentu; natančno domišljeno „videnje“ za soprogo Tino del Bello, pa še nekaj priložnostnih
pesmi: ob Dantejevem jubileju; ob predaji prapora Društva za vzajemno pomoč;
ob splavitvi dveh ladij in nazadnje še svatovska šala, ki namiguje na resnične
junake. Te pesmi v italijanščini nimajo velike literarne vrednosti, vendar so kljub
temu koristne pri spoznavanju tedanjega okolja.
Giovanni (de) Manzini pa se je odlikoval kot pesnik v domačem narečju; dejansko prav narečne pesmi razkrivajo izrazito pesniško žilico, s katero prikazuje
značilnosti svojega vsakdanjega sveta. V pesmih ga opisuje domače, preprosto,
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T 35 - Giovanni (de) Manzini iz dela Narečne pesmi

Voščilo koprskega pismonoše za leto 1867
Manzinijevi verzi, napisani v koprskem narečju, upodabljajo vsakdanje življenje v pesnikovem mestu. Ta
pesem spada v tako imenovani „poštni“ cikel, Manzini jo je napisal za prijatelja pismonošo, da bi ta lahko
prejel bogatejši novoletni dar, in je izredno preprosta: pesnik spregovori v pismonoševem imenu, ta pa svojim
sokrajanom vošči za novo leto in jih prosi za napitnino.
Vaš pismonoša,
kot že vsako leto,
vam tudi to leto
vošči eno lepo leto.
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pristno, stvarno in v bistvenih potezah. Manzini piše poezijo v koprskem narečju
19. stoletja, kakor so ga uporabljali omikani ljudje; v njegovih besedilih je moč
najti veliko beneških izrazov in latinskih izrekov, ki jih lahko pripišemo njegovi
klasični izobrazbi in študiju prava, vendar uporablja tudi bolj sproščeno in ljudsko
besedišče. V narečnih pesmih prikaže realistično in večplastno podobo družbe,
pri čemer snov črpa iz dogajanja v svojem rojstnem mestu. Omenimo nekaj naslovov: L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e sessantadò,
L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e sessantasette, L’augurio del portaletere de Capodistria per el Mileotocento e sessantanove (Voščilo
koprskega pismonoše za leto 1862, za leto 1867 in za leto 1869), Un vecchio
popolano incorreggibile ad un apostolo del sistema metrico: Sfogo (Nepoboljšljiv
starec, človek iz ljudstva, zagovorniku metričnega sistema: Izbruh), Scherzo su
doppio senso della parola cavaliere: El mal dei cavalieri (Šala o dvojnem pomenu
besede vitez: Slabost vitezov). Njegova najpomembnejša satirična pesem je La
fabrica de pan senza farina (Peka kruha brez moke, 1866), v njej Manzini razlaga, da izumi ter neustavljiv znanstveni in tehnični napredek ne gredo vštric z
običaji. Delo je bilo prvič objavljeno anonimno leta 1868 v koprskem Lunario pel
popolo di Capodistria (Koprska ljudska pratika).

Gondoljer in Anglež
Voščilo koprskega pismonoše za leto 1867

Italijanska književnost 19. stoletja

Iz srca vam zaželí,
da ste zmeraj veseli,
da zobje in želodec
vas ne bi boleli.
Naj se vaša mošnja
napolni z goldinarji,
s soldi in krajcarji,
z reparji in vinarji.
To pove (svoje srce
zares nosi na dlani)
in vas vljudno prosi,
da mu majhen dar bi dali.
V: Paolo Blasi, La fabrica de pan senza farina. Poesie in dialetto di Giovanni de Manzini (1838-1883),
(Peka kruha brez moke. Narečne pesmi Giovannija de Manzinija), Trst, 1986, str. 33.
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Domenico Lovisato (Izola, 1842 – Cagliari, 1916)
Obiskoval je koprsko gimnazijo in nadaljeval šolanje na univerzi v Padovi,
kjer je diplomiral iz matematike in naravoslovja. Nato je poučeval, najprej na
liceju v Sondriu in kasneje na različnih drugih šolah, dokler ni bil imenovan za
profesorja na katedri za mineralogijo in geologijo univerze v Sassariju na Sardiniji); leta 1884 je predaval tudi na univerzi v Cagliariju. Kot raziskovalec se
je odpravil v Argentino preučevat Ognjeno zemljo in Patagonijo, o teh predelih
je pisal v znanstvenih člankih. Francija ga je predlagala za viteza svoje častne
legije, vendar je Lovisato odlikovanje zavrnil, ker ni bilo od italijanske vlade.
Domenico Lovisato je bil tako znanstvenik kot tudi goreč domoljub in zagovornik
nacionalnih interesov. Od srednješolskih let so v njem zorele iredentistične ideje
in občutki, ki so pritegnili pozornost avstrijskih oblasti in mu že takrat nakopali
nekaj kazni. Kasneje se je pridružil Garibaldijevim četam, da bi se boril za Italijo;
bil je Garibaldijev osebni prijatelj in ko je izbruhnila vojna (24. maja 1915), se
je hotel skupaj s sinom prijaviti v vojsko, vendar je zbolel in umrl. Objavil je več
kot sto znanstvenih del, v glavnem gre za izvirne prispevke o sardinski geologiji,
vključene v zbornike in biltene najuglednejših nacionalnih znanstvenih akademij
in združenj. Izsledki njegovega potovanja v Argentino so bili deloma objavljeni
tudi v tujih publikacijah (Buenos Aires, Pariz).
T 36 - Domenico Lovisato iz dela Zemljepisne, etnografske
in geološke notice o Istri

Zemljepisne, etnografske in geološke
notice o Istri (odlomek)
V nadaljevanju navajamo odlomek iz dela, v katerem avtor natančno opisuje Istro in njene prebivalce.
Lovisato pojasnjuje, da se pri opisovanju ne bo omejeval na okvire političnih meja, ki so podvržene pogostim
spremembam, temveč bo zgolj pojasnil, kje se nahajajo nekdanje meje te province. Pri pisanju tega dela se
je Lovisato oprl na zakladnico zgodovinskih in geografskih del o Istri, ki so bila napisana pred njegovim
časom. Med najstarejšimi avtorji omenja Plinija, Pavla Diakona in Balbija, med sodobnejšimi pa Kandlerja,
Carla De Franceschija in Carla Combija. O Carlu Combiju zapiše, da je bil njegov učitelj, ogromno ga je
naučil o istrski etnografiji. Tudi v tem besedilu na dan privrejo močna domoljubna čustva, Lovisato odkrito
kaže svoje trdno prepričanje, da je Istra italijansko ozemlje.
[…] In istrsko prebivalstvo? Italijansko je. Mar dejstvo, da tu obstaja nekaj
plemen Slovanov, posejanih po podeželju, tako kot v določenih predelih Furlanije, zlasti v zgornjem delu Nadiške doline, in podobno kot najdemo Nemce v
Venetu, Francoze v Piemontu in Albance v okolici Neaplja ter zlasti v Kalabriji,
nemara Istri jemlje pravico ponašati se s tem, da je v etnografskem oziru domovina Italijanov? Nikakor ne, še toliko manj po tistem, ko si bomo ogledali,
kako so tja prišli, kako živijo in kaj počnejo redki hribovski Slovani med tem
maloštevilnim, a trdoživim italskim prebivalstvom, katerega korenine izhajajo
iz zelo davne preteklosti.
To maloštevilno, a trdoživo italsko prebivalstvo, ki ga krepčata latinski in
beneški element, je sámo imelo v rokah Istro vse do 9. stoletja (kot izpričuje
znamenita listina rižanskega zbora iz leta 804, katere kopija je ohranjena v
kodeksu Trevisan), skoraj samo pa je vladalo vse do 15. stoletja; skozi burno
dogajanje je vseskozi ohranjalo nedotaknjen nacionalni značaj in je kot ena
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družina z enotnimi potezami in enotnim duhom. Slovani pa – ki so jih tjakaj v
različnih obdobjih naseljevale fevdalne oblasti, a na žalost tudi Beneška republika, in sicer z namenom ponovne poselitve najbolj notranjih predelov Istre, ki
jih je opustošila kuga (deserta loca jim pravijo v dokumentih) – so razdeljeni na
več kot deset rodov, ki so karseda raznoliki, tako med seboj kakor v primerjavi
z mejaši, ki žive onstran hribov, pri čemer se eni z drugimi ne razumejo, niti po
čutenju niti po govorici, povezuje pa jih zgolj večkrat izražena želja, da bi bili
tudi oni deležni italijanske šole, italijanske trgovine in italijanske prihodnosti.
Še več, ti kmetavzarski prišleki lahko vsakomur, ki raziskuje njihovo življenje,
razkažejo kvečjemu svoje rovnice, medtem ko Italijani lahko s ponosom pokažejo na svoje municipije, ki so prežeti z veličastnimi spomini od rimskih časov
do današnjih dni, na statute, ene najzgodnejših v vsej Italiji (kakor je zapisal
tudi Balbo), na zgodovino, ki je povsem zlita z našo, na čudovite spomenike
poganske in krščanske umetnosti (od puljskega amfiteatra do poreške katedrale) in na najrazličnejše dosežke omike, na slovita dela bleščečih umov, ki so
se zapisala v anale znanosti, literature in vseh umetnosti, na obilje običajev,
legend, ljudskih pesmi, pregovorov, ki prikazujejo njihovo življenje, prežeto z
zavestjo o veleslavni preteklosti, ki jo je treba častiti, in hlepeče po tem, da bi
bodočnost prinesla usodo, ki je skladna s temi zaslugami.
Etnografija tega ljudstva – pri katerem so se ohranili ostanki italskih narečij,
kot so jih govorili pred latinsko zasedbo; ki prejkone uporablja tudi marsikateri
izraz iz rimskega časa, kakršnih drugod po Italiji ne najdemo več; ki se na ruševinah nekdanjih utrdb ponaša s še vedno živahnimi romanskimi kolonijami,
spodjedenimi zavoljo navala Slovanov in dolga stoletja prepuščenimi samim
sebi, pri čemer je bilo v vlogi predstraže našega naroda na najbolj ogroženih
vratih Italije, a ne le, da je kljubovalo nenehnim udarcem sovražnih sil, temveč je marsikdaj tudi podjarmilo tuje prišleke in njihovim govoricam vcepilo
izdaten delež italijanščine – je nedvomno prikladen predmet preučevanja za
vsakogar, toda zlasti za Italijane, ki jim ponuja zgled, s katerim lahko prikažejo
nezanemarljivo epizodo iz življenja svojega naroda, obenem pa bogat cvetober
spominov, ki po klenosti in živahnosti odtenkov lahko stojijo ob boku katerimkoli drugim. S takšnimi dejstvi in v briljantnem slogu govori v mojem imenu
o istrski etnografiji velecenjeni domoljub in sloviti profesor Carlo Combi, in v
največjo čast mi je, da je bil moj učitelj v zgodnjih učnih letih.
Dodal bom še, da so bili skoraj vsi Slovani, ki prebivajo, kot sem že povedal,
izključno v hribovskih predelih, tja preseljeni po letu 800 našega štetja, saj ne
obstajajo nikakršni podatki o vdorih teh ljudstev, ki za nameček le poredko
sklepajo poroke izven svojega komuna in izven lastne vasi.
Poleg tega ne morem spregledati, da Istrani slabo prenašajo vpade Slovanov
na njihovo ozemlje; zgodilo se je namreč, da so leta 804 po našem štetju odposlanci Karla Velikega prispeli v dolino Formione, današnje Rižane severno
od Kopra, kjer so prisluhnili zboru Istranov, ki so se pritoževali nad slabim
vladanjem vojvode Janeza; ta pa je uvedel fevdalni sistem in pripeljal Slovane.
Nejeverneži naj se odpravijo do očarljive istrske obale in tam obiščejo, če ne
štejemo Trsta, ki je naravna prestolnica Istre, ljubka mesta, kot so Muggia,12
Capodistria (Egida), Isola (Alieto), Pirano, Umago, Cittanuova (Emonia), Parenzo
(Parentium), Rovigno, Pola (Pietas Julia), ali se podajo v notranjost in obiščejo
še mesteca Buie, Pisino, Montona, Albona in tako naprej. Nato naj sami povedo,
če so srečali enega samega pripadnika ljudstva, ki bi črhnil kakšno slovansko
ali nemško besedo; nasprotno, govorijo beneško narečje, in to tako čisto, kot
ga danes ne slišimo niti v Benetkah.

Zemljepisne, etnografske in geološke
notice o Istri (odlomek)
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12.
Zaradi večje vsebinske verodostojnosti besedila izjemoma navajamo imena istrskih mest v njihovi italijanski
obliki in ne v ustaljeni slovenski rabi. (Op. prev.)
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Navedel bi lahko tudi dolgo vrsto primerov, ki potrjujejo, da so Istrani ponosnega značaja in čudi, a ker sem si zadal, da bom zgoščen, bom pripovedoval
zgolj o Epulu, kralju Istranov, ki se je po porazu v odločilni bitki z Rimljani
zatekel v Nezakcij, glavno istrsko utrdbo, kjer so ga obkolile čete konzula
Klavdija Pulhra. Dolgo je tam vztrajal s svojimi možmi: a ko so Istrani ostali
brez vode, saj so Rimljani preusmerili rečico, ki je tekla ob mestnem obzidju,
in ni bilo več nobenega upanja za rešitev,
so se raje odločili, da žene in otroci umrejo
pred njihovimi očmi, oziroma da jih bodo
raje usmrtili z lastnimi rokami, kot pa da bi
jim namenili sužnost. In ko so se Rimljani
pripravljali na zadnji napad, so Istrani pobili
žene in otroke, njihova trupla pa vrgli čez
obzidje, kar je bil strašen prizor še celo za
sovražnika. V tej zmešnjavi in neredu je Rimljan zaukazal napad: preplezali so obzidje
in sovražnik se je zmagovito zgrnil v mesto.
Epul je videl, da je vsakršen odpor zaman,
in ker ni hotel pasti živ v sovražnikove roke,
se je nabodel na lastni meč. Ostali so pomrli,
le redki so končali v ujetništvu, mesto pa je
bilo požgano in porušeno do tal (leta 177
pred našim štetjem).
Domenico Lovisato, Cenni geografico-etnografico-geologici
sopra l’Istria (Zemljepisne, etnografske in geološke notice o
Istri), Sassari, 1883, str. 3–8, 17–21.
Naslovnica dela Zemljepisne, etnografske in
geološke notice o Istri Domenica Lovisata (s
posvetilom Carlu Combiju), Sassari, 1883, Mestna knjižnica Attilio Hortis, Trst

Domenico Manzoni (Koper, 1844–1891)
Sin doktorja Giovannija Andree Manzonija, zelo cenjenega zdravnika in dobrotnika. V Padovi je diplomiral iz prava, zagovarjal italijanstvo in se ukvarjal z
vzgojo mladih; navdušeno se je posvečal zgodovinskim in arheološkim raziskavam, zagovarjal je vzdrževanje in ovrednotenje starin rodnega mesta kot odseva
italijanske kulture. Kasneje je obolel za hudo nevrozo, se zaprl vase in leta 1891
pri komaj sedeminštiridesetih umrl.
Manzonijeva hiša je bila kot središče iredentističnega zarotništva priljubljeno shajališče študentov višje gimnazije v Kopru, ki jih je vodil in jim svetoval.
Vzdrževal je stike z rojaki, ki so se preselili v Italijo, med drugim s Combijem, in
z italijanskimi politiki; napisal je mnogo razglasov in besedil za narodno propagandne liste, ki jih je na skrivaj tiskal in v velikem številu širil. Manzoni je bil
zelo izobražen učitelj in je v mladih ljudeh spodbujal ljubezen do italijanščine,
zgodovine, geografije ter ved o Italiji. Znan je tudi po zavzetem ukvarjanju z novinarstvom; leta 1874 je ustanovil in vodil časopis L’Unione. Cronaca capodistriana
bimensile (Zveza. Dvomesečna koprska kronika), v katerem je širil in poudarjal
italijanstvo, vendar tako zelo previdno, da je časopis v sedmih letih izhajanja
doživel le tri policijske zaplembe.
Domenica Manzonija se spominjamo tudi kot pobudnika univerzitetnega
študija novinarstva. Še kot študent je 28. avgusta 1869 napisal pismo ministru
Angelu Bargoniju z naslovom Ustanovitev univerzitetne smeri za politično novinarstvo. Ta študij naj bi trajal štiri leta in po Manzonijevih besedah „končno
prekinil z nadlogo nove Italije, ki ji pravim pisunstvo […] Kdor hoče biti učitelj,
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Giuseppe Vatova (Koper, 1854 – Rovinj, 1938)
Bil je iz ribiške družine, obiskoval je koprsko gimnazijo in dobil štipendijo za
študij na dunajski univerzi, kjer je poslušal predavanja znanega dalmatinskega
jezikoslovca Adolfa Mussafie. Diplomiral je leta 1883 in postal učitelj klasičnih
jezikov. Po študiju se je vrnil v Koper, kjer je poučeval do leta 1913. Vneto je preučeval folkloro in narečja, na tem področju je bil eden izmed pionirjev, kot so bili
še Ive, Ascoli, Bartoli, Vidossi in Rosamani. Istrske pregovore je začel zbirati že
leta 1880. Zbral je približno 7000 pregovorov (10.000 z različicami) v italijanskem
narečju; večina jih zadeva Koper in Trst, vendar jih je zbiral v več kot štiridesetih
istrskih krajih. Poleg pregovorov je Vatova zapisoval tudi legende, črtice, šege
in običaje. Po njegovi smrti je sin Aristocle13 poskrbel za natis očetovega dela v
dveh knjigah (v letih 1954 in 1963), ki sta bili naslovljeni Saggio sui proverbi
istriani (Razprava o istrskih pregovorih) in Raccolta di proverbi istriani (Zbirka
istrskih pregovorov). Vatova je s številnimi članki in zgodovinskimi razpravami
sodeloval tudi pri časopisu La Provincia dell’Istria; to gradivo je bilo kasneje
zbrano v posebni izdaji. Vatova je bil tudi zgodovinopisec: leta 1887 je objavil delo
La colonna di Santa Giustina eretta dai Capodistriani ad onore del loro podestà
Andrea Giustinian ed a ricordo della vittoria di Lepanto (Steber svete Justine,
ki so ga postavili Koprčani v čast svojemu podestatu Andrei Giustinianu in v
spomin na zmago pri Lepantu).
Felice Bennati (Piran, 1856 – Koper, 1924)
Obiskoval je višjo gimnazijo v Kopru in nadaljeval študij na dunajski univerzi.
Leta 1878 so mu še kot študentu sodili zaradi veleizdaje, vendar so ga kasneje
oprostili. Vzgojen je bil v domoljubnem duhu, že od mladih let se je pogumno
boril v vrstah iredentistov. Študij na Dunaju in v Gradcu je zaključil z diplomo
iz prava. Vrnil se je v Koper, kjer je deloval kot odvetnik, vsa svoja moralna in
fizična prizadevanja je usmeril v obrambo narodnih pravic. Kmalu je po zaslugi
občudovanja in spoštovanja svojih someščanov prevzel tudi več javnih funkcij.
Najprej je bil občinski svetovalec in poverjenik, nato poslanec v istrskem deželnem
zboru, predsednik Istrskega političnega društva (ustanovljenega 1884) in nazadnje
še poslanec v dunajskem parlamentu (1897); bil je tudi dejaven in vpliven član
najvidnejših domoljubnih društev, kot sta bila Nacionalna liga in Dante Alighieri
(1890). Vse življenje je pogumno branil italijanstvo v Istri.
Leta 1914 so ga poklicali v Rim kot vodjo istrske italijanske skupnosti, tam je
navezal stike z vlado in s poveljniki glavnega štaba vojske. Med istrskimi izseljenci
je bil zelo priljubljen, saj se je lotil pomembnega dela na področju pomoči begun-
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mora najprej sam vedeti, kako in kaj učiti.“ Manzoni je v novinarju videl učitelja,
zlasti morale, „učitelja in ustvarjalca javnega mnenja“, čigar naloga je informiranje in „širjenje moralnih občutkov, učenje nekaterih in opominjanje drugih,
kaj so dolžnosti delavnega in poštenega državljana.“ Po značaju je bil vihrav in
odločen, pri čemer je zvesto sledil programskemu načelu „resnice, nepristranskosti in zmernosti“, zato njegov časopis ni imel podpornikov samo v Istri, temveč
tudi v Benetkah, Veroni, na Dunaju in v Madridu. V njem prevladujejo članki o
kulturi, ki so napisani tako, da bralcu ponujajo namige in povezave z vprašanji
risorgimenta ter načeli narodne podpore in svobodnega razpolaganja z lastnim
življenjem in življenjsko potjo.

Zemljepisne, etnografske in geološke
notice o Istri (odlomek)

Italijanska književnost 19. stoletja

13.
Aristocle, sin Giuseppeja Vatove, profesor morske biologije in znanstvenik svetovnega slovesa, je vodil znanstvene odprave, na katerih so raziskovali morsko favno in floro; najprej je delal na rovinjskem Inštitutu za morsko
biologijo Jadrana, nato pa je bil od leta 1961 direktor Oceanografskega inštituta v Tarantu.
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19. stoletje

cem in tudi zagovarjanja nacionalnih teženj. Poklicali so ga, da bi se pridružil
skupini strokovnjakov in svetovalcev, ki je pomagala italijanskim delegatom na
mirovni konferenci v Londonu in Parizu. Kot priznanje za njegove velike domoljubne zasluge so ga 30. septembra 1920 imenovali za senatorja. Ves čas se je
ukvarjal s pravnimi vprašanji v Julijski krajini. Leta 1918 je v Firencah napisal
knjižico L’Istria e il diritto d’Italia (Istra in italijansko pravo), ki je bila objavljena
anonimno in zelo razširjena.

Portret Micheleja Depangherja,
iz dela Parizina, dramska pesnitev,
Trst, 1912

Naslovnica dela La Peata – Parodia
della Nave di Gabriele D'Annunzio
(Peata, parodija Ladje Gabrieleja
D'Annunzia) Micheleja Depangherja,
Koper, 1908

Michele Depangher (Koper, 1865 – 1924)
Otorinolaringolog, izumitelj adenotoma.14 Izven svojega poklicnega področja je patentiral izum „pirofiga“,
avtomatske signalne naprave, ki obenem gasi požare, izdeloval pa je tudi izvirna čistilna in razkuževalna sredstva. Kmalu je pokazal polemično naravo in
zavzeto branil svoje ideje tako na literarnem kot tudi
na političnem področju. Izrekel se je za Italijana in
bil med prvimi privrženci Nacionalne lige, vendar ni
odobraval njene politike do Slovanov in se v zvezi s
tem zavzemal predvsem za obojestransko spoštovanje.
Pisal je polemična besedila v prozi in verzih. Ustanovil
je več časopisov: La Fiamma (Plamen; mesečnik za
literarne in druge teme), Cigli e ortiche (Robovi in koprive; politični in literarni mesečnik), Naso nell’Amore
(Zaljubljeni nos; poljudnoznanstveni časopis). Leta
1906 je objavil delo Manuale pratico di medicina popolare modernissima in versi (Najsodobnejši praktični
priročnik v verzih za ljudsko medicino), kjer živahno
predstavi medicinsko patologijo. V prozi je napisal
delo Il sanatorio per tubercolosi a Valle D’Oltra, analisi
critica (Sanatorij za tuberkulozne bolnike v Valdoltri:
kritična analiza). Leta 1906 je objavil tudi delo Spirito
e materia (Duh in materija), dialog, v katerem napada
vnete pozitivistične razprave o moralnih in družbenih
temah; kasneje je objavil tudi Battaglie e fremiti (Bitke
in nemiri), dramsko pesnitev v štirih dejanjih, v kateri razkriva, da je sleherno človeško prizadevanje, če
umanjkata vera in hrepenenje po neskončnem dobrem,
obsojeno na polom. Leta 1908 je napisal delo Peata,
parodijo D’Annunzieve tragedije La nave (Ladja), leta
1912 pa je, še vedno izzivajoč D’Annunzia, ustvaril
Parizino, ki jo je kritika sprejela z odobravanjem. Depangher je vrhunec svoje ustvarjalnosti dosegel, ko
je opustil polemično naravnanost in se v svoji poeziji
približal Carduccijevemu zgledu. Po prvi svetovni vojni je še naprej pisal priložnostno poezijo: družbeno,
ljubezensko, svatbeno in pesmi ob verskih praznikih.

14.
Kirurški instrument za odstranitev žrelnih izrastkov.
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godba se dogaja ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja na dvoru rodbine
Este v Ferrari, v času vladavine Nikolaja III. Pri štirinajstih letih se je princ
poročil z Gigliolo Carrarsko, da bi se utrdile prijateljske vezi med gvelfskima
knežjima hišama. Žena mu ni rodila otrok, toda pred njeno smrtjo je Niccolò
dobil nezakonskega sina Uga, čigar mati je bila Bianca, dvorna dama plemiškega
rodu. Bianca se je princu vdala samo zato, ker ji je obljubil, da se bo po ženini
smrti poročil z njo. Vendar ni držal besede, temveč se je poročil z drugo žensko,
s princeso Parizino Malatesta, in Bianca, ki je tako izgubila vsakršno upanje, da
bi postala njegova zakonita žena ter dosegla vsaj to, da bi princ priznal njenega
sina za svojega (kar je bilo v tistih časih običajno), se je umaknila v samostan,
kjer je po pripovedovanju umrla od bolečine.
Nikolaj pa je sinu priskrbel najboljše učitelje v mestu, ki so ga izšolali, izurili
v ravnanju z orožjem, in poučili o pravilih viteštva ter dvorske etike. Ugo je vedel
za preteklost svoje matere, zaradi sočutja do njene usode pa je bil priljubljen
tako med plemstvom kot med preprostimi ljudmi. Bil je lep mladenič s črnimi,
prodornimi in bistrimi očmi, njegov pogled je bil obenem blag in pronicljiv. Imel
je goste in valovite lase, vranje črni kodri so mu padali na ramena. Parizina pa
je imela goste, kodraste zlate lase, sinje oči z vijoličnim odtenkom, dolge črne
trepalnice in črne obrvi. Bila je visoka, vitka, rožnate polti in popolnih oblin.
Bratje so jo poročili z Nikolajem, da bi rešili svojo rodbino; Parizina pa ni bila
zadovoljna z vsiljeno poroko. Kot deklica je sanjala, da bo njen mož plemenit,
lep in mlad vitez. Parizina se je Nikolaja zelo bala in ga ni preveč cenila; sprva je
čutila odpor tudi do njegovega pastorka Uga.
Nekega dne je Parizina prosila moža, naj ji dovoli potovanje v okolico Ferrare,
da bi obiskala sorodnike; Nikolaj je privolil pod pogojem, da jo spremlja Ugo z
velikim številom vojakov. Tako je sam odobril potovanje, ki bi lahko postalo priložnost, da se mlada človeka zaljubita: in zgodilo se je prav to, Parizina je postala
prešuštnica. Zoese (Ugov osebni služabnik), ki je za to izvedel od neke služabnice,
je napravil luknjo med frizi na stropu nad Parizinino spalnico, odkril, da je Ugo
njen ljubimec, in o vsem poročal Nikolaju. 18. marca je vladar prišel do dokaza, da
ga Parizina vara, in dal ljubimca zapreti, z njima pa tudi Aldobrandina Rangonija
(dvorjana, spremljevalca princese Parizine in Ugovega zaupnika), gospo Violante
(Parizinino dvorno damo in zaupnico) ter dve Parizinini služabnici. Sojenje se
je začelo takoj. Ugoccione Contrario in Alberto dal Sale (državna ministra) sta
si na vse pretege prizadevala braniti obtožence, drugi dvorni dostojanstveniki
pa so njihov položaj še zaostrili. Izrečena je bila smrtna kazen za obtoženca in
Rangonija, gospa Violante pa je bila oproščena. Ljubimca so obglavili 21. marca
v grajski ječi, ob vznožju Levjega stolpa v četrti Giovecca.

Parizina

Z
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19. stoletje
T 37 - Michele Depangher iz dela Parizina

1. dejanje, 3. prizor
Fabulo te drame so uporabili različni avtorji, navdihnila je že številna literarna dela od 15. stoletja naprej.
Prvi primer za to lahko najdemo v 44. noveli Mattea Bandella in v peti noveli druge Lascove Večerje. V
obdobju romantike je zgodba spet postala pomemben vir navdiha: George Byron se je z njo srečal, ko je bral
dela Edwarda Gibbona, in leta 1816 je napisal Parizino, kratko rimano pesnitev, ki so jo večkrat prevedli v
italijanščino (eden od najpomembnejših je bil prevod Andree Maffeija). Leta 1832 je Luigi Cicconi napisal
gledališko igro po teh motivih, leto kasneje pa je Donizetti na oder postavil lirsko tragedijo po besedilu
Feliceja Romanija. Leta 1835 je zgodbo povzel Antonio Somma, ki je s svojo tragedijo požel veliko uspeha.
Na začetku 20. stoletja je Pietro Mascagni zgodbo prelil v opero, pri čemer se je navdihoval ob Byronovi pesnitvi, libreto pa je prispeval Gabriele D'Annunzio. Prvič je bila uprizorjena leta 1913 v milanski Scali. Leta
1912 pa je Depangher izzval D'Annunzia in napisal svojo Parizino; v pričujočem prizoru iz te tragedije si
ljubimca izpovedujeta ljubezen.
Prizorišče za hip ostane prazno. Na pragu ob stebrišču se pokaže Ugo z obrazom, obrnjenim proti občinstvu. Kmalu zatem vstopi Parizina, ki z iztegnjenimi
rokami plane proti Ugu.
Parizina
Ugo, ljubezen moja!
Ugo
Parizina! Ob tej uri …
Parizina (vzame njegove roke v svoje)
Ležala sem, na meji med budnostjo in snom,
ko neka tajinstvena, nezadržna sila me
nezavedno odvedla je na balkon.
In ko ugledala sem te tam
med svojim najljubšim cvetjem,
ob dvignjenem zastoru,
pomislila sem, da me vabiš …
Ugo
In princ, markiza?
Parizina (mračno)
Spi mrtvaški spanec.
Ugo (nemirno)
Torej napoj …
Parizina (grenko)
A neškodljiv, kot slana, ko zablešči se sonce … (zlekne se na kavč, ovije roke
okoli Ugovega vratu in nadaljuje, kjer se je prej ustavila)
204

Italijanska književnost 19. stoletja

Na nežno povabilo sem pomislila
in k tebi prišla, s srcem radostnim
od prave ljubezni, na krilih sle.
Ugo
Kako si mi draga!
Parizina

Ves čas tešiš moje misli.
Parizina (ga vroče poljubi)
S poljubom te stiskam k sebi za vse življenje.
Ugo
Ognjevita Parizina!
Parizina (ga znova poljubi)
Sladka ljubezen moja!
(Ugo se nežno izvije iz ljubezenskega objema.)
Parizina (nadaljuje)
V živem ognju, ko poljubljaš me vroče,
do zadnjega vsako moje vlakno vzdrhti,
in srce in duhá in čustva žgoče
vnemajo najslajše, vzvišene strasti.
In ko se bolj in bolj izmikaš mi,
le še bolj od ljubezni bolujem;
po tebi hlepim, nemirna vzdihujem,
in v snu te iščem in blaznim, ker te ni.
(Znova ga vroče poljubi.)
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Ugo

Parizina, 1. dejanje, 3. prizor

Si čakal na moj namig?
Izpraševal zvezde, misleč name?

Ugo
Pomirja te in premočno vnemo z opreznostjo brzda.
Parizina
Poljub, še en poljub.

Parisina. Poema drammatico (Parizina. Dramska pesnitev), avtorja Micheleja Depangherja, zdravnika,
Trst, 1912, str. 16–20
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Gledališče

G

ledališka dejavnost se je v
Kopru začela razvijati zlasti
po 17. stoletju. Odrska umetnost je
živela v okvirih mestnih akademij,
kjer so za gledališče pisali Pietro Pola, Girolamo Vida, Ottonello de’
Belli, Avrelio Vergerio in drugi,
čeprav lahko njihove predhodnike
najdemo že v prejšnjih obdobjih, kakor denimo delo Paulus Pier Paola
Vergerija il vecchio, ki je bilo najverjetneje napisano nekje med letoma
1388 in 1390. Mestno gledališče je Nekdanji in današnji sedež koprskega mestnega gledališča
bilo vsekakor pomembna kulturna
ustanova. V 18. stoletju je gostovalo v prostorih Akademije obujenih na današnji Verdijevi ulici, kjer je sedež gledališča tudi zdaj. Zaradi omejenih finančnih
sredstev predstav ni bilo veliko, torej gledališče v Kopru – za razliko od Benetk
in drugih beneških krajev – ni predstavljalo dobičkonosne dejavnosti. Iz ohranjene dokumentacije je denimo moč razbrati, da je leta 1755 podestat in kapitan
Pietro Dolfin mesto obdaroval z nekaj „izjemno veličastnimi predstavami“ in
osebno poskrbel za kritje njihovih stroškov. Ker v Kopru ni bilo stalne igralske
skupine, so tja na povabilo prihajali poklicni gledališčniki iz Benetk, ki so jih
plačevali z zbranimi prostovoljnimi prispevki premožnejših plemiških družin ter
z denarjem od prodanih vstopnic. Za stike z beneškimi gledališkimi skupinami in
za organizacijo predstav je skrbel koprski impresarij Bortolo Manzioli. Odvijale
so se predvsem v pustnem času, pa tudi v preostalih delih leta, a le v primeru,
da je bilo na razpolago dovolj sredstev. Med pustom je bilo dogajanje v mestu
živahno, vanj so se vključevali tudi pripadniki ljudskega sloja, ki so na ulicah in
trgih uprizarjali pravljične in komične igre.
Zanimanje za gledališče med koprskimi plemiči je bilo precejšnje: marsikdo se
je loteval odrskega pisanja, predvsem tragedij, saj je bila ta zvrst vezana na akademijsko tradicijo. Večino besedil so uprizorili v mestnih salonih, nekaj vidnejših
avtorjev pa je imelo več sreče in so se s svojimi deli prebili do Benetk. V Kopru so
denimo nastala gledališka dela Girolama Gravisija, na primer tragedija Meropa
ali komedija L’uomo per se stesso (Človek zase; gre za osnutek), ki jo je zasnoval
po ogledu več uprizoritev Carla Goldonija v Padovi. Razprave o gledališču je pisal
Gian Rinaldo Carli: leta 1743 je objavil esej L’indole del teatro tragico antico e
moderno (Narava tragičnega gledališča v antiki in sodobnosti), leta 1744 pa delo
La Ifigenia in Tauri tragedia nuova d’un accademico ricoverato (Ifigenija na Tavridi.
Nova tragedija člana Akademije okrevajočih), ki je še istega leta med karnevalom
doživelo več ponovitev v beneškem gledališču San Samuele. Leta 1765 je Stefano Carli v Benetkah objavil tragedijo Ericija, „posvečeno gospodoma Voltairu in
Rousseauju“. Dionisio Gravisi, ljubitelj Voltairovih tragedij, je prevedel njegovo
Alziro; ta prevod je izšel leta 1771 v Benetkah in bil kasneje tudi uprizorjen v
Kopru. Od ostalih lokalnih avtorjev omenimo še Orazia Finija s tragedijo Medea in Istria (Istrska Medeja). Kljub temu, da se je Koper nahajal na kulturnem
obrobju Beneške republike, so se v mestu ves čas seznanjali z novimi tokovi,
in sicer tudi na področju gledališča. Tako je denimo že omenjeni Manzioli leta
1763 v Koper pripeljal Goldonijevo komedijo Il filosofo inglese (Angleški filozof),
ki je bila v Benetkah prvič uprizorjena v sezoni 1753–1754. Manjša gledališka
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Prošnja vodstva koprskega gledališča za pridobitev
sredstev ob predvidenem ponovnem odprtju, Koper,
12. decembra 1828, Pokrajinski arhiv Koper
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dvorana se je nahajala tudi v notranjosti
Plemiškega kolegija: v tem prostoru so
nastopali njegovi gojenci, obenem pa so
se tam odvijale tudi „javne akademije“ v
čast očetom piaristom in predstavnikom
Beneške republike v Kopru, pri katerih so
sodelovali člani Akademije, plemiške družine in mestna duhovščina, medtem ko
se je učeča se mladina preizkušala v govorih, pesnitvah, sonetih, petju in plesu.
V razgibanem kulturnem življenju 19.
stoletja se je znova povečalo zanimanje
za odrsko umetnost. V obdobju med propadom Beneške republike in restavracijo
mestno gledališče ni imelo posebne vloge,
po prenovi poslopja leta 1823 pa je znova
začelo delovati in v drugi polovici stoletja je že gostilo skupine, ki so prihajale
predvsem prek Trsta, kjer so nastopali
številni gledališčniki iz raznih italijanskih
mest. Med dramskimi pisci naj omenimo
Giuseppeja de Lugnanija z delom Steno
in Contarena (Benetke, 1816), v prvih
letih 20. stoletja pa je koprski zdravnik
in pesnik Michele Depangher objavil
dramsko pesnitev Parizina (Trst, 1912).
Piran je v 19. stoletju doživel gospodarski in družbeni razvoj, zato je bila tudi
potreba po gradnji gledališča vse izrazitejša. Mesto je 27. marca 1910 dočakalo
otvoritev gledališča Giuseppe Tartini; prej
so predstave uprizarjali v dveh zasebnih
dvoranah, kjer so gostovale poklicne skupine iz Italije in nastopale ljubiteljske
skupine, tam pa so potekale tudi prireditve ob posebnih obletnicah.
Za čas med prvo in drugo svetovno vojno je značilna intenzivna dejavnost ljubiteljskih skupin. Eden najvidnejših predstavnikov tega obdobja je mladi Vittorio
Pizzarello, med skupinami pa omenimo
učence Ricreatorio comunale (Občinsko
razvedrilno središče), Compagnia degli Histri (Skupina Histrov), Compagnia
Fascistissima (Skupina pravih fašistov),
Filodrammatica Capodistriana (Koprski
ljubitelji gledališča), Compagnia del Dopolavoro Comunale (Skupina občinskega dopolavora), delovalo pa je še nekaj
manjših, povezanih s šolami, društvi ali
katoliškimi organizacijami. V drugi polovici tridesetih let 20. stoletja so zaprli
gledališče Adelaide Ristori (poimenovano

Naslovnica gledališkega lista romantične komedije Allana
Langdona Martina Verige, sezona 1952–1953, Osrednja
knjižnica Srečka Vilharja Koper
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postumno po igralki koprskega porekla, ki se je rodila v Čedadu in umrla v Torinu leta 1906) zaradi slabega vodenja. Takrat se je gledališka dejavnost preselila
v nekdanjo cerkev sv. Klare. Leta 1926 je nastala Società del Teatro Popolare
(Društvo za ljudsko gledališče) in delovala prav v teh prostorih, ki jih je dala
na razpolago občina.
Po drugi svetovni vojni so se v Kopru pojavile različne ljubiteljske gledališke
pobude, tudi po zaslugi sodelovanja dijakov gimnazije Carlo Combi, ki so do
določene mere utrli pot ustanovi s poklicnimi igralci, kot je bil Teatro del popolo (Ljudsko gledališče). Leta 1949 so obnovili mestno gledališče in ob otvoritvi
(spomladi istega leta) je ljubiteljska gledališka skupina lokalnega Circolo italiano
di cultura (Italijanski kulturni krožek) uprizorila komedijo Lohengrin v režiji
Francesca Lanze, kasneje pa še delo Rosa scarlatta (Škrlatna vrtnica), ki je
poželo izvrsten uspeh med gledalci in dobilo dobre kritiške ocene. Intenzivna
dejavnost te ljubiteljske skupine in sodelovanje z igralci, ki so delovali na Radiu
Koper – Capodistria, sta ustvarila trdne umetniške temelje.
V tem obdobju so nameravali povezati najbolj izstopajoče posameznike, ki naj
bi prihajali tudi iz krožkov iz ostalih bližnjih krajev, in tako postaviti temelje za
stalno gledališče, namenjeno prebivalcem celotnega okrožja. V tem kontekstu
je leta 1951 nastal načrt, da bi ustanovili italijansko dramsko skupino v okviru
Ljudskega gledališča, kjer je že delovala slovenska skupina. 18. februarja 1952
se je tako prvič zbrala Compagnia Italiana di prosa del Teatro di Capodistria
(Italijanska dramska skupina Gledališča Koper), ki jo je vodil režiser Franco De
Simone, kultiviran mož z dvema diplomama in bogatimi izkušnjami na umetniškem in gledališkem področju. Ob svoji redni dejavnosti je skupina sodelovala
tudi z Radiem Koper – Capodistria, predvsem v okviru oddaje Il nostro sipario
(Naš zastor). Eden glavnih ciljev ustvarjalcev iz koprskega gledališča je bilo
predvsem širjenje odrske kulture v italijanščini na tem območju. Med tedanjimi
igralci so bili tudi: Francesco Lanza, Anton Marti, Pinotta Venturini, Geremia
Daponte, Dario in Lucia Scher, Licia Favento, Marcella Giormani, Ciso Bolis,
Gigi D’Agostini, Pippo Rota, Pino Zucca, Fulvio Tomizza.
Kljub obstoju stalnega gledališča pa ljubiteljska skupina Italijanskega kulturnega krožka Antonio Gramsci ni opustila
svoje dejavnosti. Še posebej zanimivo je
bilo delo Nozze capodistriane (Koprska
svatba) profesorja Domenica Venturinija, prijetna komedija, umeščena v lokalno
okolje, v kateri so se vrstile epizode iz družinskega življenja (z osrednjima temama
ljubezni in ljudskega vraževerja), ki spominjajo na „prizore iz življenja“ Giovannija
Verge. Avtor je bil dober poznavalec lokalne zgodovine, pesnik in komediograf, kot
igralec pa se je prvič preizkusil v lastni
komediji L’ingresso dei franzesi a Capodistria (Prihod Francozov v Koper), ki jo
je režiral Rino Rello (drugo ime Vittoria
Pizzarella).
Po drugi svetovni vojni je bila dejavnost ljubiteljskih gledaliških skupin zelo
živahna, veliko jih je redno sodelovalo na
kulturnih srečanjih, ki jih je organiziraKarikatura režiserja Franca De Simoneja, vzeta iz gledala Italijanska zveza Istrskega okrožja, se
liškega lista dramske pesnitve Nina Berrinija Il beffardo
(Porogljivec), Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
pravi na koprskem in bujskem območju.
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Po eksodusu se je tradicija gledališča v italijanščini ohranjala izključno v okvirih
Italijanskih kulturnih krožkov (današnjih Skupnosti Italijanov). Med posamezniki, ki so se posvečali gledališki dejavnosti, omenimo Lucio in Daria Schera iz
Izole, ki sta pisala besedila, igrala in režirala. Danes za ljubiteljske gledališke
skupine skrbijo krajevne Skupnosti Italijanov; v tem okviru redno uprizarjajo
izvirna dela, večinoma napisana v istrobeneškem narečju. Kar se tiče Italijanske
narodne skupnosti, pa velja opozoriti, da od leta 1946 v okviru reškega Narodnega
gledališča Ivan pl. Zajc deluje Italijanska drama, edino stalno italijansko gledališče izven meja italijanske države.

Naslovnica gledališkega lista sijajne
farse Nicole Manzarija I morti non pagano tasse (Mrtvi ne plačujejo davkov),
sezona 1953–1954, Osrednja knjižnica
Srečka Vilharja Koper

Gledališki list sijajne farse Nicole Manzarija Mrtvi ne plačujejo davkov s fotografijami igralcev Italijanske dramske skupine koprskega Ljudskega gledališča,
sezona 1953–1954, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
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Vincenzo de Castro (Piran, 1808 – Milano, 1886)
Domoljub in pedagog. Rodil se je Giovanniju de Castru in Teresi de Moratti.
Kasneje se je družina preselila v Treviso in tam se je šolal v semenišču, kjer je
spoznal pomembne ljudi, ki so sodelovali s Tommaseom in Pindemontom; tudi
sam je pisal za Giornale di scienze, lettere e arti (Časopis za znanost, literaturo
in umetnosti). Na padovanski univerzi je študiral filozofijo in diplomiral leta
1835. Leta 1837 je bil asistent na univerzitetni katedri za teoretično in praktično
filozofijo, leto dni je učil na liceju v Vicenzi, potem pa še tri leta v Veroni. Jeseni
1843 se je vrnil na univerzo v Padovi kot profesor latinske filologije in estetike; od
tam so ga leta 1848 po posegu avstrijske policije odslovili iz političnih razlogov.
Z družino in učencem Carlom Combijem se je preselil v Milano, kjer je sodeloval
v tako imenovanih „petih milanskih dneh“.15 Po osvoboditvi mesta je tam deloval
kot novinar in politik. V Milanu je objavljal časopisa Pio IX (kasneje L'Avvenire
d’Italia; Pij IX., Italijanska bodočnost) in Buon operaio (Dobri delavec) zmerne in
„fuzionistične“16 usmeritve. Avstrijske oblasti so prepovedale objavljanje časopisa
L’Avvenire (Bodočnost) in tako je moral Vincenzo de Castro zapustiti Milano, z
družino in Combijem se je preselil v Genovo. Tam je začel delati kot profesor v
Narodnem kolegiju in objavljati svojo prvo pedagoško revijo Il Giovinetto italiano
(Italijanski mladec). Ta je nehala izhajati marca 1849 in septembra se je Vincenzo
del Castro znašel v Milanu, od koder ni več mogel odpotovati zaradi prepovedi
vojaških oblasti.
V zadnjem desetletju avstrijske prevlade se je vrnil v Milano, diplomiral iz
prava v Pavii in ustanovil časopis L‘educatore (Vzgojitelj, 1850–1853), ki se je
ukvarjal z javnim in zasebnim šolstvom ter se posvečal pedagogiki in didaktiki.
Ko je bila Lombardija svobodna, je spet deloval na področju izobraževanja. Imenovali so ga za šolskega inšpektorja, potem je delal kot profesor v Palermu in
bil ravnatelj tehnične šole v Brescii. V tem mestu je tudi ustanovil Društvo za
spodbujanje otroških vrtcev in Zvezo vrtcev. De Castro, ki je deloval po načelu
„igra in delo“ Friedricha Fröbla,17 je bil pobudnik ustanavljanja otroških vrtcev.
Bil je tudi predavatelj, esejist in novinar, svoja dela je objavljal v revijah, kot so
bile Il Giardino d’infanzia italiano (Italijanski otroški vrtec), L’Enrico Pestalozzi in
Il Vittorino da Feltre. Kot Istran, povezan s političnima emigrantoma Combijem
in Lucianijem,18 se je boril za pravično italijansko vzhodno mejo. Zagnano se je
posvečal vprašanjem otroškega, ljudskega in poklicnega izobraževanja. Njegovo
delo v prid italijanskemu šolstvu se je nadaljevalo tudi po upokojitvi: pisal je
poljudne članke in predaval o šolskih reformah. Umrl je v Milanu 18. januarja
1886. Danes je po njem (in po Diegu de Castru) poimenovana piranska osnovna
šola z italijanskim učnim jezikom.

15.
Pri petih milanskih dneh gre za vstajo, ki se je zgodila med 18. in 22. marcem 1848 v tem mestu, tedaj vključenem v Lombardsko-Beneško kraljestvo, in ki je privedla do njegove osvoboditve izpod avstrijskega jarma.
16.
Politična filozofija, ki združuje svobodomiselne, tradicionalne in konservativne elemente.
17.
Friedrich Wilhelm August Fröbel (Oberweissbach, 21. april 1782 – Marienthal, 21. junij 1852) je bil nemški
pedagog, znan po tem, da si je zamislil in tudi udejanjil idejo otroškega vrtca („Kindergarten“). Z otroškimi vrtci
se je začel nov način pojmovanja, dojemanja in vzgajanja otroške narave. Otrok namreč čuti neustavljivo potrebo po tem, da bi izražal svoj notranji svet, tega pa ne počne z besedami, temveč skozi igro. Za Fröbla je vrtec
predstavljal telovadnico, kjer se urijo vzgojitelji, starši in otroci, ki sodelujejo v skupnosti.
18.
Tomaso Luciani (Labin, 1818 – Benetke, 1894) se je ukvarjal z domoznanstvom, bil je arhivist, zgodovinar,
arheolog, epigrafik, paleoetnolog, naravoslovec, folklorist. Napisal je mnogo člankov, objavljenih v časopisih in
revijah, njegova dela so polna tehtnih argumentov. Bil je pobudnik italijanstva v Istri.
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T 38 - Vincenzo De Castro iz dela Sodobna vzgoja

Sodobna vzgoja (odlomek)
V nadaljevanju navajamo odlomek iz dela Sodobna vzgoja. Spisi o vzgoji in izobraževanju Vincenza de
Castra. Avtor govori o obveznem osnovnem izobraževanju, ki naj bi bilo zagotovljeno vsem, in pojasnjuje,
katere predmete bi morali poučevati v obvezni osnovni šoli. De Castro je tudi kritičen do italijanskega
šolstva in razlaga, kaj bi bilo treba storiti za izboljšanje stanja.

T38
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Dela
Svojo literarno pot je začel s prevodom Pyrkerjevega19 dela Eliade (Treviso,
1832), nadaljeval pa je s pisanjem religiozno in moralno navdahnjene poezije;
leta 1838 je v Padovi objavil delo Studii poetici (Študije o poeziji), leta 1842 pa v
Veroni Atlante storico universale (Splošni zgodovinski atlas). Objavil je še številne
prevode pesniških in vzgojnih del iz latinščine, nemščine in sodobne grščine, potem Compendio filosofico della religione cristiana cattolica (Filozofski kompendij
katoliške vere, Benetke, 1845), Corso di estetica del 1844-45 (Predavanja o estetiki iz leta 1844–1845, Benetke, 1845, ponatis Milano, 1849) objavil priročnik
Insegnamento logico e grammaticale della lingua italiana, latina, tedesca e inglese
(Logično poučevanje slovnice italijanskega, latinskega, nemškega in angleškega
jezika); leta 1855 je ustanovil list za literaturo, umetnosti, znanosti, industrijo,
trgovino, gledališča in oglase Il Caffè (Kavarna), leta 1856 pa še tednik Panorama
universale (Splošna panorama). Zaradi nekega članka v reviji Il Caffè je bil deležen
policijskega opomina, zaradi objave Nievove20 novele L’avvocatino (Odvetniček) pa
sodno preganjan skupaj z avtorjem in marca 1858 obsojen na denarno kazen, ki
je ni mogel plačati in zato je odsedel pet dni v zaporu. Leta 1859 je v dveh delih
(skupaj z atlasom) izšel Grande Dizionario corografico dell’Europa (Veliki kartografski besednjak Evrope), v katerem je izražena želja po združitvi Italije glede
na njene naravne meje. Leta 1859 je izdal prva zvezka svoje Storia aneddotica,
politica, militare della guerra d’Italia (Anekdotična, politična in vojaška zgodovina
italijanske vojne), ki se jima je leta 1860 pridružil tretji zvezek, temu delu pa so
sledile še izčrpne Biografie contemporanee (Biografije sodobnikov).

Sodobna vzgoja (odlomek)

Italijanska književnost 19. stoletja

O obveznem osnovnošolskem izobraževanju
Primarno oziroma osnovnošolsko izobraževanje je temelj celotnega vzgojnega
sistema, je nagib, ki poganja ves družbeni organizem, je luč, ki prodre prav
v nedrje naroda. Za otroka, ki ne zadovoljuje več zgodnjih potreb telesnega
razvoja in vstopa v plemenito skupnost človeških umov, je ta krst neobhoden,
in družba mora ljudstvu ponuditi hrano za razmišljanje, poskrbeti mora, da
se izoblikuje kot taka. Še v zadnji vasi naše države je treba odpreti šolo, ta
19.
Johann Ladislaus von Oberwart Pyrker (Nagyláng, Fejér, 1772 – Dunaj, 1847) je bil nemško govoreč madžarski
pisatelj, izhajal je iz stare plemiške družine. Potem ko je po dolgem in počez prepotoval Italijo, je leta 1792 vstopil v
cistercijanski red; bil je škof v Szepesu (1818), beneški patriarh (1821) in nadškof v Egerju (1827). Njegovo pesniško
delo učinkuje nekoliko starinsko, naravnano je domoljubno in klasicistično.
20.
Pripoved Odvetniček Ippolita Nieva je bila po delih objavljena v časopisu Panorama Universale med aprilom in
junijem 1856. Skupaj s še dvema pripovedma sodi v tako imenovani Cikel o kmetu Carlonu, ki pripoveduje tri
različne zgodbe, te pa so se zgodile med bedenjem v nekem hlevu v Fossatu. Zgodbe, ki se dogajajo v okolici Mantove, nas brez očitnega razloga popeljejo med griče in nižavja Furlanije, kjer se skozi besede mantovskega kmeta
Carla Peschierottija zarisuje podoba zglednega življenja, ki je polno težkega dela, upanja, vdanosti v nesrečo.
Zavoljo te zgodbe je bil Nievo obtožen razžalitve avstrijske cesarske straže in sodno preganjan.
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je skorajda kot člen, ki v imenu skupnega višjega življenja povezuje najpreprostejše ljudi s celotnim človeštvom. Učitelj, ta drugi oče, pa je nepogrešljiv
za dušno pašo in razvoj telesa. Suženj je le napol človek, so pravili stari, in
mi to ponavljamo za njimi, velja pa za nesrečneže, ki ostanejo prikrajšani za
vsakršno omikanje uma.
Zakoni najbolj omikanih narodov danes brez zadržkov omogočajo, da je
osnovnošolsko izobraževanje splošno, da služi kot priprava za vse poklicne
poti, ne da bi bolj neposredno vodilo k takšni ali drugačni izbiri; skratka, nujno
je, da obsega vse prvine raznolikih dejavnosti, ki se jih človek kasneje lahko
poloti. Po eni strani k temu pouku sodi strnjen povzetek osnovnih pojmov
področij, iz katerih sestoji široko polje vednosti; po drugi strani pa človeški um
lahko preiskuje najrazličnejše smeri in vsem nagnjenjem se odpira možnost,
da se prepoznajo v tem prikazu vseh učenosti, pri čemer ni nevarnosti, da bi
bil Canova prikrajšan za marmor ali Jacquart za statve, temveč vsakdo lahko
razvija prav tiste kali, ki mu jih je vcepila mati narava. Ob branju in pisanju,
temeljih jezika in računskih operacijah tako stojijo prvine zgodovine in zemljepisja, osnovni pojmi fizikalnih znanosti in naravoslovja, poznavanje umetnosti
in risanja, najpreprostejši poduk o poljedelstvu in industriji, védenje o pravicah in dolžnostih človeka in državljana. Dandanes vsi čutimo potrebo, da v
ta okvir vključimo osnove kmetijstva, saj tovrsten osnovnošolski pouk najbolj
ustreza praktičnemu življenju našega prebivalstva, ki je pretežno kmečko. Po
tej poti bo postalo umno tudi delo, od katerega v največji meri zavisi bogastvo
naroda, znebilo se bo predsodkov, ki izvirajo
iz navadnih skrbi ali iz boječe neodločnosti
ter se zoperstavljajo uvedbi najboljših metod
in vsakršnih koristnih novotarij. […]

Vincenzo de Castro, L’educazione moderna. Scritti vari di
educazione ed istruzione (Sodobna vzgoja. Spisi o vzgoji in
izobraževanju), Milano, 1870, str. 127–129.

Naslovnica dela Vincenza de Castra Sodobna vzgoja. Spisi o
vzgoji in izobraževanju, Milano, 1870

T 39 - Vincenzo De Castro iz dela Sodobna vzgoja

Logično poučevanje italijanske slovnice
(odlomek)
Leta 1850 je Vincenzo de Castro v Milanu objavil priročnik z naslovom Logično poučevanje slovnice italijanskega, latinskega, nemškega in angleškega jezika; navajamo odlomek iz predgovora knjige Sodobna
vzgoja, v katerem avtor govori o pomenu matematično logičnega poučevanja italijanščine.
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Vincenzo de Castro, L’educazione moderna. Scritti vari di educazione ed istruzione, Milano, 1870, str. XIV–XV.
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[…] Zatorej je pri učenju slovnice kateregakoli posameznega jezika neobhodno izhajati iz splošnih slovničnih načel: tako naj bi tudi učenje besed sledilo
spoznavanju idej ali logičnih prvin govora.
Jezikoslovje je bogato osvetlilo sorodnost jezikov, njihovo notranjo podobnost in različnost, njihove izvore, sestavo, medsebojne primerjave in različne
logike; nasploh se je posvečalo njihovi znanstveni ureditvi in povezanosti s
filozofijo, zgodovino in celo glasbo, zato bi bilo znamenje umske revščine, če
bi tako pomemben in prijeten pouk omejevali in siromašili z dolgočasnimi in
suhoparnimi vzorci starih šolskih konvencij. Veščina, podprta z napredkom
znanosti o jezikih, je danes v tem, da se, primerjalno gledano, na učinkovit,
preprost in urejen način v najkrajšem času naučimo kar največ. [...]
Logično in slovnično ustrezno poučevanje italijanščine predpostavlja, da je
učenec opravil osnovni tečaj, uspešno usvojil Bonavinovo slovnico, ki je najprimernejša, če upoštevamo vsa spoznanja o starosti in bistrosti učencev. Zato
smo, z manjšimi odmiki, iz nje črpali vso terminologijo, povezano z oblikami
mišljenja, pa tudi teorijo o izpeljavi iz obrazil, s katero lahko obilje besed zvedemo na neznatno število in konkretni napor pri usvajanju pomenov postane
prav prijetna intelektualna dejavnost. Te oblike, ki jih pogosto spoznavamo
tako, da izhajamo iz same srži, zlasti tiste, ki se nanašajo na znanje o časih,
so posvojili vsi, ki učenja jezikov ne pojmujejo več kot mehansko trpinčenje
spomina ali obrtniško navado; gre namreč za praktično in postopno urjenje
intelekta, opazovanja, zdravega razuma. [...]

Sodobna vzgoja (odlomek)
Logično poučevanje italijanske slovnice (odlomek)
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Zgodovinski okvir

Istra v 20. stoletju
Prva leta 20. stoletja zaznamujejo politične in nacionalne napetosti med različnimi etnijami v istrski provinci. Habsburške oblasti so zaskrbljene zaradi vse
močnejših nasprotij med Italijani na eni ter Slovenci in Hrvati na drugi strani, zato
si prizadevajo doseči kompromis med narodi. Zaradi vztrajanja pri nacionalističnih
stališčih pogajanja niso uspešna in oktobra 1910 je deželni zbor dokončno razpuščen. Izobraževanje, ki je bilo področje ostrih konfliktov (prav v šolskih klopeh
se je namreč pričenjala nacionalistična indoktrinacija), spopad s higienskimi in
sanitarnimi problemi, preskrba z vodo, ureditev različne infrastrukture (ceste,
melioracija zemljišč, železnice) in modernizacija na kmetijskem področju so bile
le nekatere od težav v Istri, ki so jih večkrat skušali odpraviti.
Prva svetovna vojna negativno vpliva na tržaško in
istrsko družbo. Z vstopom kraljevine Italije v vojno
(maja 1915) so bili avtohtoni Italijani, živeči na obali,
označeni kot notranji sovražnik. Avstrijci niso odmislili
možnosti italijanskega desanta vzdolž istrskih obal; da
bi zaščitile pomorsko bazo v Pulju, cesarske oblasti
evakuirajo dve tretjini prebivalstva in ga preselijo južno
od linije Rovinj–Kanfanar–Labin. Leta 1918 prihaja v
Pulju do stavke in vstaje meščanov, ki se jim pridružijo
še nemški delavci iz kielske ladjedelnice, zadolženi za
vzdrževanje podmornic. Demonstranti si želijo miru
in vrnitve družin, interniranih v taboriščih. V prvih
novembrskih dneh leta 1918 italijanske vojaške sile
prodrejo v Istro in zasedejo vsa ozemlja, ki so bila
obljubljena Italiji s tajnim londonskim sporazumom
(aprila 1915), s katerim je izstopila iz trozveze centralnih sil in se priključila antanti. Dogovor je predvideval zmanjšanje obsega avstro-ogrske monarhije
Grb koprskega municipija, palača Armerija, Koper
in ne njenega izginotja, sočasno pa si nihče ni mogel
zamisliti, da bo na pepelu tega cesarstva zrasla kraljevina južnih Slovanov, ki bo imela podobne ozemeljske
težnje kot Italija.
Na jadranskem območju nastajajo trenja med nasprotujočimi interesi Kraljevine Italije in Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (ki se po združitvi s Kraljevino
Srbijo imenuje Kraljevina SHS), medtem ko Slovenci in
Hrvati, predvsem učitelji, duhovščina, javni uslužbenci
in nacionalistični lokalni voditelji, zasedbo označujejo
za nelegitimno in odkrito nasprotujejo italijanskim
oblastem. Te internirajo „protinacionalno“ usmerjene
posameznike, mnoge „nezaželene“ pa izženejo iz države.
Ustanovili so vojaško guvernerstvo Julijske krajine, ki
ga leta 1919 zamenja generalni civilni komisariat, ta
ima nalogo upravljati z bivšimi avstrijskimi ozemlji, ki
jih je zasedla italijanska vojska, vse dokler ne bi prišlo
do dokončne rešitve in podpisa mirovnega sporazuma. Novembra 1920 predstavniki Kraljevine Italije in
Kraljevine SHS sklenejo rapalsko pogodbo, s katero
je Avstrijsko primorje dodeljeno Rimu. To ozemlje je
dobilo uradno ime Venezia Giulia (Julijska krajina),
zajema pa Istro (razen Kastva), kvarnerska otoka Cres
Hotel Palace, 1910, Portorož
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in Lošinj, Trst, Gorico, Zadar ter dalmatinska otoka Lastovo in Palagružo. Julijski
krajini leta 1924 priključijo še Reko.
Negotovo povojno obdobje, gospodarska kriza, vprašanje določitve meje na
tem delu Jadrana, ki stopi v ospredje na pariški mirovni konferenci in podžiga
nezadovoljstvo skrajnih nacionalistov (ti govorijo o „okrnjeni zmagi“1), so zgolj
nekateri od dejavnikov, ki prispevajo k hitri širitvi fašizma v Julijski krajini. Le
nekaj tednov po ustanovitvi borbene skupine Fascio di Combattimento („borbeni
snopi“) v Milanu, in sicer 3. aprila 1919, nastane sekcija te skupine tudi v Trstu,
jeseni istega leta pa še v Gorici, Vidmu, Pordenonu in Pulju. Gre za bolj ali manj
urbani pojav, do prvih nasilnih dejanj pa pride leta 1920. Črnosrajčniki, kakor
so imenovali pripadnike omenjenih sekcij (sami so si pravili squadre volontarie
di difesa cittadina – prostovoljne skupine za zaščito meščanov), vlivajo strah s
svojimi „kaznovalnimi pohodi“, ki so usmerjeni proti slovenskim in hrvaškim
socialističnim kulturnim društvom, pa tudi proti časopisnim tiskarnam in delavskim zbornicam. Ob pomoči vojske in nekaterih industrialcev, ki jih financirajo in prispevajo s transportom, skvadristi delujejo v imenu protislovanstva
in protisocializma. V Julijski krajini obmejni fašizem nastopa kot zagovornik
italijanstva, kot nekakšna postojanka na skrajnem robu države. Izvaja izrazito
diskriminatorno protislovansko politiko, katere cilj je izbrisati Slovane kot jezikovno, kulturno in narodno entiteto.
V naslednjih letih so zaprli vse slovenske in hrvaške šole, sprožila se je italijanizacija „tujerodnih“, torej pripadnikov drugih etničnih skupin, ki jih imajo za
sumljive, za tujek, proti kateremu se je treba boriti. Z utrditvijo režima so ukinili
še zadnja društva, ki so se obdržala po izbruhu fašističnega nasilja, prav tako pa
tudi vsakršno politično predstavništvo, združenja ali drugače usmerjene časnike,
ne glede na narodno pripadnost. Ker področje velja za nekakšno „mejno grofijo“,
so tu načrtovali celo etnično čiščenje, preseljevanje slovanske populacije in kolonizacijo z družinami iz ostalih delov Italije. Projekt ni bil nikoli izveden, tako zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev ter neustreznih tehničnih in političnih okvirov,
kot tudi zaradi izbruha druge svetovne vojne. Kljub politični volji in namenu
izbrisati vse, kar ni italijansko, pa na koncu le ne pride do potlačitve jezikovne
in narodne identitete Slovencev in Hrvatov, prav nasprotno, obe se še okrepita.
Da bi kljubovali fašističnemu nasilju, se Slovenci in Hrvati združujejo v tajne
organizacije (leta 1927 nastaneta Borba in TIGR), katerih cilj je bil napadati državo
in njene institucije. Režimu se uprejo tudi nekateri Italijani, kot na primer piranski
socialist Antonio Sema, ki je preganjan in večkrat žrtev nasilja črnosrajčnikov.
V pokrajini so trikrat sklicali posebno sodišče za varnost: leta 1929, dve leti po
ustanovitvi, je zasedalo v Pulju, kjer so sodili skupini protifašistov zaradi sabotaže plebiscitarnih volitev (v tej akciji so ubili eno osebo), v letih 1930 in 1942 pa
posebno sodišče zaseda v Trstu. Italijanska uprava se loti ambicioznega načrta
modernizacije Istre in izvede niz večjih javnih del: s preoblikovanjem zemljišč
želi na novo zagnati kmetijstvo, dolgoletne težave z vodovodnim sistemom so
razrešili z gradnjo dolgega vodovoda, ustanavljali so šole, gradili prometne povezave in kanale, urejali nasipe in tokove rek. Dokončno so odpravili malarijo,
ki je predstavljala endemično težavo na več področjih. Meliorirali so večja dotlej
neizkoriščena območja, tako ustvarili številne posesti in jih namenili kmetijstvu:
ti ukrepi so zadevali bivše koprske soline, dolino Rižane, dolino Mirne in Raško
jezero v okolici Labina.
Po začetku druge svetovne vojne se z vdorom sil osi v Jugoslavijo (aprila 1941),
predvsem pa po napadu na Sovjetsko zvezo (junija 1941), varnost celotnega
1.
Gre za izraz, ki ga takoj po koncu prve svetovne vojne skuje Gabriele D’Annunzio in se nanaša na zmanjšan
obseg ozemelj, ki naj bi jih (v skladu z londonskim sporazumom) Italija dobila v zameno za priključitev k silam
antante v prvi svetovni vojni.
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območja poslabša. Ob izbrisu meje, začrtane z rapalsko pogodbo, prihaja do številnih prehodov partizanskih enot in nasilnih protigverilskih operacij. Leta 1942 je bila
Julijska krajina opredeljena kot „splošno bojno območje“: v Pazinu in Labinu pričnejo delovati ločene sekcije Posebnega inšpektorata za javno varnost (ustanovljenega junija 1942 v Trstu) z namenom, da bi zatrle delovanje odporniškega gibanja.
Po kapitulaciji Italije (8. septembra 1943) je bila Julijska krajina pripojena
Operacijski coni Jadransko Primorje in priključena k tretjemu rajhu, medtem
ko jugoslovanska narodnoosvobodilna vojska (tudi zaradi velike količine orožja,
ki ga zapleni razpršeni kraljevi vojski), pridobiva moč v boju proti okupatorskim
silam. 9. septembra 1943 nemške čete zasedejo Trst. Italijanski vojaki, ki se niso
hoteli pridružiti novonastali vojski Italijanske socialne republike, so bili aretirani
in deportirani v jetniške tabore. Kljub temu, da je nemška vojska prevzela oblast
v Trstu, Pulju in na Reki, pa partizani zasedajo dobršen del istrskega polotoka
in za približno mesec obdržijo osvojene položaje. V tem času se dogajajo neformalni procesi ljudskih sodišč, zaplenitve dobrin, represalije. V zmedi, ki sledi
premirju, pride v Julijski krajini do kmečkih uporov, naskokov na skladišča in
obračuna s tistimi, ki so bili še včeraj gospodarji, pa tudi do revolucionarnega
procesa nacionalističnega značaja in s političnim ozadjem, na katero vplivajo
jugoslovanske odporniške celice in milica. Val nasilja zaznamujejo pokopi v fojbah: namen je bil obglaviti vodilni italijanski razred, posledično so bili prizadeti
predvsem predstavniki italijanske države.
Nacionalna vnema in že zarisani politični načrti, ki predvidevajo priključitev celotnega območja k novi Jugoslaviji, sooblikujejo že tako in tako občutljivo situacijo:
septembra 1943 je bila razglašena odcepitev Istre od Italije in njena priključitev k
Jugoslaviji, malo kasneje (25. in 26. septembra 1943) je bil ustanovljen Začasni
pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Istro. V urbanih središčih polotoka so
italijanski protifašisti skupaj z lokalnimi oblastmi oblikovali narodnoosvobodilne odbore (ki združujejo liberalce, člane akcijskih strank, katolike, socialiste
in komuniste), odbore za javno zdravstvo in odbore protifašistične enotnosti.
Italijansko odporniško gibanje pa je bilo v težkem položaju, ker je nasprotovalo
priključitvi Jugoslaviji. Tudi italijanski komunisti, dejavni v narodnoosvobodilnih
odborih, ne soglašajo s priključitvijo oziroma skušajo reševanje tega vprašanja
preložiti do zaključka vojne.
V prvih oktobrskih dneh leta 1943 Nemci sprožijo obsežno ofenzivo, ki jo
načrtuje feldmaršal Erwin Rommel; z njo hočejo osvojiti območje, uničiti partizansko gibanje in preprečiti enotam umik proti Hrvaški. Kljub hudemu udarcu
si partizani hitro opomorejo in nadaljujejo z akcijami proti okupatorju. Za vrhovnega komisarja Operacijske cone Jadranskega Primorja je bil imenovan Korošec
Friedrich Rainer, ki tu prevzame politično, civilno, vojaško in sodno oblast. Ta
teritorialno-administrativna enota, ki zajema province Videm, Gorica, Trst, Pulj,
Reka in ljubljansko območje, velja za tamponsko cono, ki ščiti alpske prelaze
in izhod na morje. Vse oblike subverzije so odločno zatrli, nemške enote so ves
čas izvajale akcije proti partizanom. V tržaški Rižarni2 svete Sobote so ustanovili
posebno policijsko taborišče, ki je obenem politični zapor in zbirno središče za
deportirance iz rasnih razlogov, za žrtve racij ali posameznike, ki so bili zgolj
osumljeni simpatiziranja z odporniškim gibanjem. Strokovnjaki iz „tovarne smrti“
v Treblinki so tu postavili krematorijsko peč za sežiganje trupel.
Spomladi leta 1945 se je začela „tekma za Trst“. Anglo-ameriške sile so osvobodile severno Italijo in se namenile proti Trstu, ki je bil tudi cilj jugoslovanske
2.
Rižarna (čistilnica riža): objekt, kjer zrna riža očistijo osin, da postane užiten. Leta 1943 nacisti spremenijo
Rižarno v koncentracijsko taborišče, leta 1944 v notranjosti zgradijo krematorijsko peč, v kateri sežgejo 4000
do 5000 ljudi. Žrtve so povečini Slovenci, pa tudi Hrvati, italijanski protifašisti in Judje. Ljudi tudi obešajo,
ob koncu uporabijo plinsko celico. Rižarna je danes državni spomenik, v njenih prostorih se nahaja mestni
muzej. (Op. prev.)
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narodnoosvobodilne vojske; ta je hotela prehiteti nemške okupatorske sile, kot
prva osvoboditi mesto in ga priključiti nastajajoči komunistični državi. Po nemški vdaji se začnejo tako imenovane „preventivne čistke“, odstranjevanje vseh
drugih političnih sil, ki bi nasprotovale priključitvenemu načrtu in tako
ustvarjale nesoglasja na mednarodni
ravni, kjer so že potekale priprave na
pariško mirovno konferenco in razpravo o prihodnosti tega ozemlja. Jugoslovanske oblasti se ne zmenijo za
začasnost zasedbe in naprej utrjujejo
svoj položaj na ozemljih, ki jih upravljajo. Podobno kot po predaji prihaja
do pobojev, številne vojake, pa tudi
civiliste, aretirajo, priprejo ali deportirajo v taborišča. Tarča aretacij so
„nasprotniki“, domnevni nasprotniki
in vsi, ki nasprotujejo političnemu
vodenju komunistične Jugoslavije.
Vojaškim oblastem je bilo naloženo, Izola, postaja ozkotirne železnice Trst–Buje–Poreč (Parenzana), 1901–1902
naj ponovno vzpostavijo legitimnost
položaja, ki je nastal po koncu vojne,
tačas pa OZNA (odsek za zaščito naroda) deluje povsem avtonomno. Prav tajna
policija je zapirala člane narodnoosvobodilnega odbora, drugih italijanskih protifašističnih organizacij in vseh, ki so se zavzemali, da bi območje pripadalo Italiji.
Tito in angleški feldmaršal Harold Alexander 9. junija 1945 v Beogradu podpišeta sporazum, ki predvideva umik jugoslovanske vojske iz Trsta in Pulja.
Dokument obenem opredeli začasnost dogovora in administrativna pravila. V
naslednjih mesecih se začne množično izseljevanje istrskega prebivalstva: po
ocenah naj bi zgolj v enem letu polotok zapustilo približno 60.000 ljudi. Kljub
temu, da je režim optantom postavljal težke pogoje, kakor denimo pisno prošnjo
narodnoosvobodilnim odborom in odpoved premoženju, izseljevanja ni bilo mogoče
zaustaviti. Na zasedenih območjih so oblast prevzeli lokalni narodnoosvobodilni
odbori, upravni organi, prek katerih se je izvajala državna oblast.
Italija je 10. februarja 1947 podpisala mirovno pogodbo z zavezniškimi silami,
kar je pomenilo dokončno italijansko odpoved osrednji in južni Istri, Pulju z okolico
(ki je bil pod nadzorom Angležev), Reki, kvarnerskim otokom, Zadru in preostali
Dalmaciji, medtem ko je bila Gorica z mejo razdeljena na dva dela. Območje med
Devinom in izlivom reke Mirne naj bi tvorilo Svobodno tržaško ozemlje (v praksi
ni nikoli zaživelo). Ta del je bil razdeljen na dve coni: cona A, h kateri so spadali
mesto Trst in pet manjših občin, je bila pod angleško-ameriško upravo, cona B, ki
je zajemala območje med Koprom in Novigradom, pa pod jugoslovansko upravo.
V obdobju med letoma 1945 in 1948 je nastopila stalinistična faza jugoslovanskega režima, ki je z revolucionarnimi prijemi skušala preobraziti istrsko družbo.
„Gradnja socializma“ je vplivala na vso skupnost in na gospodarske dejavnosti:
z agrarno reformo so nacionalizirali posesti, večje od petintrideset hektarjev, po
sovjetskem modelu so bile ustanovljene kmetijske zadruge, sprožili so čistko
institucionalnega in administrativnega aparata, osebje pa so povečini zamenjali
partijski kadri. Civilna sodišča so bila ukinjena, pravosodna oblast je bila v rokah
treh sočasno delujočih organov: vojaških sodišč, OZNE in ljudskih sodišč, katerih
člane so imenovali ljudski odbori. Razveljavili so staro zakonodajo in predlagali
nove ukrepe, uvedli razvezo zakonske zveze in ukinili verouk v šolah. Italijani so
izgubili vsakršno moč, predvsem gospodarsko in družbeno: v približno desetih
letih so tudi skoraj v celoti zapustili ozemlje, ki so ga v preteklosti naseljevali.
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Z izrazom eksodus označujemo množično selitev prebivalcev, ki govorijo italijansko in so po svoji kulturi Italijani (poleg tega je odšlo tudi nekaj deset tisoč
avtohtonih Slovencev in Hrvatov); ti po koncu druge svetovne vojne zapuščajo
območja, kjer so živeli in so tačas že postala sestavni del jugoslovanske države.
Ta pojav zajame prek četrt milijona ljudi in ima
posebno mesto v zgodovini vzhodnega Jadrana;
povzroči korenite spremembe v etnični sestavi prebivalstva in za vselej preobrazi podobo beneškega
kulturnega prostora. Množični odhodi so izpraznili
urbana središča, predvsem mesta vzdolž obale, kar
je povzročilo številne gospodarske težave, saj so
odhajali kmetje, obrtniki, ribiči, trgovci itd. Zavedajoč se nagle preobrazbe, ki se je dogajala, so nove
oblasti poskušale voditi politiko, ki bi izseljevanje
preprečila, a pričakovanih rezultatov niso dosegle.
Spor med Titom in Stalinom poleti 1948 je še
dodatno povečal število odhodov, za katere so se
odločali tudi tisti, ki so sprejeli proletarski internacionalizem in se posledično obračali k Moskvi:
večina komunistično usmerjenih delavcev, ki so
ostali v Istri, je zdaj zapustila svojo zemljo. Zadnji
selitveni val se je odvijal med letoma 1954 in 1956,
po londonskem memorandumu, ko je Jugoslavija dobila še cono B STO. Praznino po eksodusu
postopno zapolnjuje priseljevanje iz preostalih predelov Jugoslavije, s čimer mesta izgubljajo italijanski značaj in postajajo slovenska oziroma hrvaška. Pozitivne spremembe v odnosih med Italijo in
Posebna izdaja koprskega časopisa La nostra lotta (Naš
boj) z dne 5. oktobra 1954, ki prinaša novico, da je cona Jugoslavijo, do katerih pride sredi šestdesetih let,
B dodeljena Jugoslaviji
in preklic vstopnih vizumov spodbudijo obmejni
promet in turistično dejavnost. Slednja doživi hiter
razvoj, pomemben je bil vložek v obmorska letovišča. Do modernizacije pride
tudi v drugih sektorjih, na primer ladjedelništvu, tobačni, ribiški, cementni in
tekstilni industriji, proizvodnjo premoga in boksita pa počasi opuščajo. Urbanizacija zajame mesti, kot sta Pulj in Koper, pa tudi druga (Izolo, Umag, Poreč in
Rovinj), istočasno pa narašča število pripadnikov delavskega razreda. Leta 1975
Italija in Jugoslavija podpišeta osimski sporazum, ki začne veljati leta 1977; s
tem ozemlje nekdanje cone B dokončno pripade Jugoslaviji. V kasnejšem obdobju
so se politični in gospodarski odnosi med državama izboljšali: posledica tega
je tudi videmski sporazum iz leta 1982 „o ureditvi osebnega in transportnega
prometa po kopnem in morju na obmejnih območjih“.
Sedemdeseta leta zaznamujejo gospodarska rast, investicije in razmeroma
visok življenjski standard, kar omogočijo predvsem mednarodna posojila Jugoslaviji. Po smrti predsednika Tita (1980) pa se začnejo težave: ena njenih
neposrednih posledic je gospodarska recesija, ki ji sledijo politična kriza in
zahteve po večji svobodi. S padcem berlinskega zidu (9.11.1989) se okrepijo
težnje po demokratizaciji, ki dosežejo vrhunec s prvimi svobodnimi volitvami v
Sloveniji in Hrvaški. Glede na zaslepljenost zvezne vlade, ki predlaganih sprememb ni bila pripravljena sprejeti, je bil razpad SFR Jugoslavije že neizogiben.
Po odcepitvi in razglasitvi neodvisnosti Slovenije in Hrvaške (mednarodno sta
bili priznani leta 1992) je Istro razdelila meja, ki teče ob Dragonji. Širitev Evropske unije na vzhod je pripomogla k zabrisovanju meja, sprva med Slovenijo in
Italijo (2004–2007), kasneje pa še med Slovenijo in Hrvaško, ki je v Evropsko
unijo vstopila 1. julija 2013.
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letja, se tako romantična kakor tudi pozitivistična kultura znajdeta v krizi. Pisec,
ki v romantiki prevzame vlogo vodnika v svet idealov, v realizmu pa verjame, da
bo z natančnim raziskovanjem družbe slednjo rešil zla, se zave, da so njegovi
cilji klavrno spodleteli. Počuti se izobčenega, saj je tuj svetu proizvodnje, odzove
se z odklanjanjem sočasne družbe in z nasprotovanjem njenim mitom. Obrne
se vase in postane protagonist v nizu izjemnih izkušenj, zaradi prefinjenosti
čutenja postane privilegiranec, „nadčlovek“, obenem pa žrtev, ker je nesposoben
konkretnejših dejanj; kakorkoli že, vselej je „drugačen“.
Teme, ki navdihujejo književnost pred prvo svetovno vojno, so izguba zaupanja
v razum, občutek izgubljenosti, nemirno občutje skrivnosti, ki obdaja človeka,
solipsizem človeške biti. Značilne so za umetniško smer, ki ji pravimo dekadenca.
Izraz „dekadenten“ nastane v Franciji in označuje nekonformistične umetnike,
katerih življenje in delo sta škandalizirala med meščanskim občinstvom: iz tega
izvira tudi poimenovanje za umetniško smer, ki se je uveljavila po vsej Evropi in
ima (kljub raznolikosti) več skupnih točk, med drugim razširjen občutek nemoči
in odsotnost zaupanja v razum.
Predstavniki dekadence so prepričani, da se za zaznavnim svetom skriva prava
resničnost, ki je nedoumljiva in skrivnostna: fenomeni so manifestacija nečesa
globljega in jih onkraj njihove navidezne različnosti povezuje mreža skrivnostnih
korespondenc, ki jih zmore razvozlati zgolj umetnik. Ta je namreč kot videc, ki je
s svojim pogledom sposoben prodreti tja, kamor človeško oko navadno ne seže.
Za ponazoritev tega skrivnostnega sveta se dekadentni umetniki – tako v književnosti kakor v upodabljajočih umetnostih – poslužujejo simbola. Simbolizem
je literarna in umetnostna smer, ki najučinkoviteje razvije motive dekadence in
globoko prenovi izrazne oblike. Pesniška beseda namreč izgubi svojo racionalno
vrednost in postane predvsem „beseda-glasba“, sposobna priklicevati edinstvene
sugestije in občutke.
20. stoletje je obdobje preobrazb: družbenim in ekonomskim spremembam v
prvih desetletjih sledijo še korenite spremembe v znanosti, filozofiji in književnosti, ki se razširijo še na druga področja kulture, kot so glasba in upodabljajoče
umetnosti. Einsteinova relativnostna teorija pokaže, da prostora in časa ne
moremo več dojemati kot absolutnih konceptov. Po zaslugi Freudovega preučevanja nezavednega se rodi psihoanaliza, po kateri sta jaz in osebna identiteta
spremenljiva resničnost, v kateri sobivajo strahovi, misli in želje, ki lahko ubežijo
nadzoru zavesti in razuma. V obdobju med obema vojnama je literarno ustvarjanje
pod vplivom teh pomembnih kulturnih inovacij in v celoti vsrka njihove poglavitne značilnosti. Avantgarde, tako poimenovane prav zato, ker predstavljajo
stremenje po novem, so prvi izraz tesnobne želje po prekinitvi s preteklostjo
in težnje po novih izraznih načinih. Na vseh področjih (vizualne umetnosti,
književnost, glasba) ustvarjajo umetniške oblike, ki skušajo biti kar najbolj
v sozvočju z novim, postopoma nastajajočim svetom. Avantgardne umetnike
označuje izjemen revolucionarni naboj, izbirajo pot provokacije, rušijo vse, kar
je starega in tradicionalnega, in to nadomeščajo z umetnostjo, navdahnjeno z
elementi in produkti sodobnosti, kot so industrija, stroj, propaganda, velemesto.
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Prva
polovica 20. stoletja
V zapletenem družbenem položaju, ki zaznamuje konec 19. in začetek 20. sto-
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Vznesenost spremenjenega kulturnega vzdušja pa ne traja dolgo: z izbruhom
nove svetovne vojne se kmalu začne obdobje miselne negotovosti, ki na kulturnem področju traja vse do šestdesetih let 20. stoletja. V 20. stoletju se razširijo
novi načini množične komunikacije: film, radio in televizija globoko vplivajo na
literarno ustvarjanje in okrepijo ločevanje med visoko in ljudsko književnostjo.

Klirika
njiževnost v Italiji
prve polovice 20. stoletja

Na italijansko poezijo zgodnjega 20. stoletja je vplivala izkušnja dekadence
in simbolizma, njena glavna predstavnika sta Giovanni Pascoli in Gabriele
D’Annunzio. Pascoli upodablja predvsem podeželje in svet „drobnih stvari“, za
katere sluti, da se v njih izraža skrivnost neskončnega. Njegovo poezijo zaznamujeta skromen in zadržan ton ter globoka ponotranjenost; v najvišjih legah
zaznava samoto človeka in zemlje, izgubljene v brezmejnem vesoljstvu. Gabriele
D’Annunzio z zanesenimi in retoričnimi verzi poveličuje lepoto, vojno, nasilje
in ljubezensko strast; največjo umetniško moč pa doseže v trenutkih, ko zazrt
vase, nemočen spričo nostalgije in bolečine opusti svoj lik „nadčloveka“ in se
približa lepoti narave ali se z obžalovanjem spominja rodnih krajev. V prozi,
predvsem z romanom Il piacere (Užitek), predstavlja D’Annunzio najizrazitejši
primer dekadenčnega esteta, ki vzpostavi aristokratsko distanco do „črede“
navadnih ljudi, da bi živel sam s sabo in spremenil svoje življenje v umetnino.
D’Annunzievi retoriki in zapletenim podobam pa se zoperstavlja krepuskularizem: gre za pesniški slog, ki je bil po mnenju nekaterih kritikov tako poimenovan zato, ker namiguje na zaton nekega velikega literarnega obdobja.3 Pri
krepuskularizmu, ki daje prednost drobnim stvarem in pretanjenim občutjem,
ne gre za pesniško šolo, temveč za posebno usmeritev, katere glavni predstavnik
je bil Guido Gozzano, sledili pa so mu še avtorji, kot sta bila Sergio Corazzini
in Marino Moretti, ob svojih pesniških začetkih pa tudi Aldo Palazzeschi, ki je
kasneje krenil v druge smeri. V času avantgard stopi v ospredje futurizem, ki
ima klasično tradicijo za preživeto in odpravi sintakso vse do točke, ko vpelje
„svobodne besede“, postavljene v naključnem redu. Futurizmu se pridruži večje
število pesnikov, četudi nekateri le za kratko obdobje; med pomembnejšimi so
Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi, Corrado Govoni, Luciano Folgore.
Drugo pot kulturne in književne prenove ubirajo pesniki, ki objavljajo v florentinski reviji La Voce (Glas). Tako imenovani vociani skušajo skozi male stvari,
vzete iz vsakdanje resničnosti, izraziti eksistencialni nemir (na primer Camillo
Sbarbaro), pišejo vizionarsko liriko z drzno simboliko (Dino Campana) ali pa odgovore na vprašanja in nemir sodobnega človeka iščejo v okviru religije (Clemente
Rebora). Drugi avtorji, kot denimo Vincenzo Cardarelli, urednik rimske revije
La Ronda (Obhod), iščejo pesniški izraz, ki bi se v svoji preprostosti navezal na
obsežno tradicijo 19. stoletja, medtem ko se Giuseppe Ungaretti strastno predaja
intelektualnemu delu, stremi k esencialni zgostitvi pesniške govorice, izločanju
vsega odvečnega iz verza ter skrčitvi besede na njen najpristnejši pomen.
Glavna pesniška smer med obema vojnama, obenem pa tudi gibanje, ki
Italijo najbolj približa izkušnjam sodobne evropske literature, je hermetizem;
časovno ga umeščamo v obdobje med letoma 1918 (konec prve svetovne vojne)
in 1943 (propad fašističnega režima v Italiji in začetek uporniškega gibanja).
Izraz hermetizem, s katerim je bilo gibanje poimenovano šele kasneje, poudarja
zavestno temačen in simboličen značaj njegove poetike. Začetek hermetizma
bi lahko postavili v leto 1916, ko je izšla Ungarettijeva zbirka Il porto sepolto
(Pokopano pristanišče); njegov prispevek h gibanju pa je zlasti kasnejša zbirka
3.
Crepuscolo v italijanščini pomeni sončni zaton ali somrak. (Op. prev.)
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Tragična človekova samota postane tudi rdeča nit „intelektualne pustolovščine“ pripovedništva v prvi polovici 20. stoletja. Italo Svevo, Luigi Pirandello
in Federigo Tozzi ustvarjajo zbegane junake, ki se soočajo s svetom, v katerem
se vse težje prepoznavajo in uresničujejo svoje težnje; dvomi, tesnobe in strahovi trgajo posameznika ter onemogočajo vsak poskus delovanja in poseganja
v resničnost. Tako junaki Itala Sveva, nesposobni trdnih in uravnoteženih
življenjskih odločitev, vendarle prihajajo do spoznanja, da je življenjsko nelagodje najpristnejša dimenzija, v katero je vpet moderni človek. Na enak način
v romanih in kratki prozi, še bolj pa v gledaliških delih Luigija Pirandella junak živi v neprestanem nasprotju med bitjo in videzom, med iskanjem lastne
pristnosti na eni strani in masko, ki mu jo vsiljujejo družbene konvencije, na
drugi strani. Tem novim „junakom“ se običajno življenje zdi nesmiselno, paradoksno, predvsem pa podobno negotovi igri videzov, sprenevedanj in pretvarjanj.
Tudi dramatika tega obdobja odpira enaka vprašanja o človeku, njegovi identiteti in odnosu do resničnosti. Četudi, kot že rečeno, vrhunec tega raziskovanja predstavlja Pirandellovo delo, v katerem avtor razvija svoje glavne prozne
motive, se tudi ostali pisci uspešno posvečajo tej problematiki. Tu velja omeniti
groteskno dramatiko Massima Bontempellija, ki v svojih komedijah razkriva
elemente iracionalnega, prisotne v vsakdanjih situacijah; „gledališče moralnih procesov“ Uga Bettija (1892–1953), ki znova oživi starodavno nasprotje
med dobrim in zlim, med nedolžnostjo in pokvarjenostjo, s tem pa nakazuje
nujnost globoke moralne prenove človeka; nazadnje opozorimo še na drame
z versko tematiko Diega Fabbrija (1911–1980). Tudi številni pripovedniki so
se preizkusili v pisanju za gledališče, na primer Sciascia, Moravia, Brancati,
Natalia Ginzburg in Pasolini. Omeniti velja še dva avtorja, ki žanjeta veliko
uspeha s paradoksnimi komedijami: to sta Achille Campanile (1900–1977) in
Ennio Flaiano (1910–1972).
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Pripovedništvo in dramatika v prvi polovici 20. stoletja
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Sentimento del tempo (Občutje časa). Kljub temu, da so sledi hermetizma opazne
tudi v povojni poeziji, pa se v bistvu izteče s koncem druge svetovne vojne. Najpomembnejša predstavnika prve generacije hermetikov sta Giuseppe Ungaretti
in Eugenio Montale (v hermetizem se sicer uvrščata zgolj z delom svojega opusa), v drugo generacijo pa spadajo Sergio Solmi, Salvatore Quasimodo, Alfonso
Gatto, Mario Luzi in Vittorio Sereni. Središče literarne dejavnosti hermetizma
so Firence, kjer imajo sedež revije, kakor sta Frontespizio in Campo Marte
(Naslovna stran, Marsovo polje; ustanovitelja Alfonso Gatto in Vasco Pratolini),
čeprav so se kasneje pesniki zbirali zlasti okoli revij Solaria (najpomembnejša
literarna revija tega obdobja, ki objavlja tudi najkakovostnejšo prozo) in Letteratura. Hermetizem privede do skrajnega jezikovnega zgoščevanja in redčenja,
poezija je zato pogosto temačna in skrivnostna.

Druga polovica 20. stoletja

Po dramatičnem razdejanju, ki ga za sabo pustijo grozote in zločini druge
svetovne vojne, se je začelo novo obdobje. Vojna tragedija je pretresla zavest intelektualcev vse Evrope, oživila njihove sile in jih spodbudila, da so svoje izkušnje
postavili v službo javnega interesa. Svet kulture se je namreč čutil vpletenega v
družbeno, politično in moralno obnovo povojnega časa, zato se je odločil za angažiranost, zavrnil je model umetnika, zaprtega v slonokoščeni stolp in oddaljenega
od državljanske skupnosti. Številni avtorji v delih pričajo o dogodkih iz nedavne
preteklosti: vojne grozote, holokavst, nasilje totalitarnih režimov. A že ob koncu
petdesetih let se začnejo zarisovati velika navzkrižja, ki zaznamujejo dobo, v
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kateri živimo: na eni strani brezmejna gospodarska rast, na drugi toliko večja
revščina; uveljavitev „družbe blaginje“ in navideznega miru, za katerim pa se
skrivajo napetosti, ki lahko divje izbruhnejo v vsakem trenutku.
V začetku šestdesetih let se pojavijo nove literarne oblike in ideje, ki nasprotujejo smernicam angažirane literature; rojevajo se eksperimentalne smeri,
katerih namen je osvetliti protislovne vidike sodobne družbe, obenem pa se
soočajo z novo industrijsko stvarnostjo in „modernostjo“. Za izražanje občutja
praznine in odtujenosti, ki se je naselilo v sodobnem človeku, so umetniki skušali uporabljati nove govorice, na primer v gledališču, kjer so prav za izražanje
absurdnosti in izpraznjenosti človeške eksistence uporabljali revolucionarne
tehnike in oblike.
V zadnjih desetletjih 20. stoletja so vsi ljudje, torej tudi intelektualci, priča pretresljivim dogodkom: sprva sta bila to razpad političnega svetovnega reda in zaton
starih ideologij (konec komunističnih režimov), nato pa postopno povečevanje
ekonomskih razlik med severom in jugom, izbruh etničnih konfliktov in verskih
fundamentalizmov, poleg tega pa še izredna uveljavitev množičnih komunikacijskih sredstev, ki sprevračajo odnose v družbi, in globalni fenomen ekološke
krize. Ob vsem tem se zdi, da je današnji intelektualec izgubil vsakršno oporno
točko in išče „nove poti“, ki bi družbo lahko vodile v prijaznejšo prihodnost.

Literarna dejavnost v Italiji

V Italiji se povojno obdobje začne v znamenju politične in državljanske angažiranosti v kulturi. Po letih molka, ki ga je vsiljeval fašizem, si pisatelji, slikarji,
filmski delavci in nasploh intelektualci želijo ponovno razmišljati in razpravljati
o težavah države, ki se je pred kratkim rešila diktature in vojne. Italijanski
ustvarjalci prejkone niso edini, ki so se odločili za takšno pot: podobno se dogaja
v Nemčiji in Franciji (čeprav z nekaj težavami in zamudo), denimo ob pretresljivem apelu k moralni in državljanski angažiranosti J. P. Sartra, najvplivnejšega
intelektualca tistega časa. V Italiji je najbolj izstopajoča osebnost Elio Vittorini,
ustanovitelj in urednik revije Il Politecnico (Politehnika; izhajala je med letoma
1945 in 1947), v kateri razpravljajo o nujnosti kulture, ki bi več pozornosti
namenjala državljanskim in družbenim problemom ter na politični ravni vodila
prenovo družbe. Smer, ki v književnosti ustreza tej težnji po prenovi, je neorealizem; značilen je za obdobje od konca vojne pa do sredine petdesetih let (čeprav
so njegovi predhodniki že nekateri avtorji z deli, ki so nastajala v tridesetih, na
primer Carlo Bernari, Corrado Alvaro, Francesco Jovine, Alberto Moravia in po
svoje tudi Pier Paolo Pasolini). Literarni neorealizem se izraža predvsem v pripovedništvu. Najpomembnejši avtorji so bili Vasco Pratolini, Italo Calvino, Beppe
Fenoglio, Alberto Moravia in Elio Vittorini. Pripovednik in pesnik Cesare Pavese
obogati realizem in politični angažma s psihološkimi motivi, medtem ko kontinuiteto s tradicionalnim romanom po vzorih 19. stoletja zastopa Ignazio Silone.
V pesništvu je neorealizem manj izrazit, opozoriti pa moramo tudi na nekatere
avtorje, ki s podobno intenco kot neorealistični romanopisci pišejo dokumentarne
in esejske romane: Primo Levi v delih Se questo è un uomo (Ali je to človek, 1947)
in La tregua (Premirje, 1963) govori o svojem bivanju v nacističnem taborišču ter
kasnejšem begu iz njega, Mario Rigoni Stern napiše delo Il sergente nella neve
(Narednik v snegu, 1953), Carlo Levi pa delo Cristo si è fermato a Eboli (Kristus
se je ustavil v Eboliju, 1945).
Neorealistične teme so precej natančno zamejene in zelo jasne: vojna, nacistična okupacija, odporniško gibanje; težavno obdobje obnove, revščina, nezaposlenost; prvi delavski ali kmečki boji, v splošnem pa upor revnejših slojev proti
njihovim težkim življenjskim razmeram; izbira preprostih, izobčenih, v literaturi
pogosto pozabljenih likov in podobnih okolij. Na formalni ravni neorealizem ni
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povsem homogena smer, predvsem zato, ker avtorji v središče ne postavljajo
slogovnih vprašanj, temveč večjo pozornost posvečajo „dokumentarni“ vrednosti svojih del. Njihove skupne poteze so: preprosta sintaksa (osnovana na
priredjih); zatekanje k narečju ali žargonu; prevlada dialoga in poskus posnemanja naravnega govora ljudi.
Kasneje se pojavi očitek, da gre pri neorealizmu zgolj za preprost populizem, ki
naj bi se omejeval na opisovanje situacij in likov v ganljivem tonu in z iskrenim
sočutjem, a brez kritične zavesti in predlogov za politične rešitve. Dejansko pa
ta smer zaznamuje živahno in plodovito obdobje italijanske kulture, v katerem
so bili pisatelji izrazito navzoči v javnem življenju in so se ukvarjali z družbenimi
vprašanji. Pomemben vidik neorealistične literature je tudi dejstvo, da se je pri
pripovedovanju zgodb ta primorana kosati s pomembnim tekmecem – filmom.
Prav v italijanski kinematografiji neorealizem napravi velik preobrat: teme so
povsem drugačne od tistih iz predvojnega obdobja (takrat je šlo pretežno za
prefinjene komedije ali zgodovinske pustolovščine), uvedene so bile tudi velike
tehnične in slogovne novosti: ena takih je nastopanje igralcev „z ulice“, ne pa
profesionalnih igralcev. Pomembnejši režiserji neorealističnega filma so Roberto
Rossellini (Rim, odprto mesto in Paisà), Vittorio De Sica (Čistilci čevljev in Tatovi
koles) ter Luchino Visconti (Zemlja drhti in Lepotica).
Pesništvo druge polovice 20. stoletja zaznamujejo tri velike pesniške osebnosti:
Eugenio Montale, Umberto Saba in Salvatore Quasimodo. Iz strašnih zgodovinskih dogodkov ti pesniki po eni strani črpajo navdih za opevanje človeške
bolečine, vsesplošnega trpljenja, pa tudi medčloveške solidarnosti, po drugi
strani pa se sprašujejo o vlogi poezije kot take. Sredi petdesetih let, tudi zaradi
izrazitih sprememb v italijanski družbi, neorealizem zaide v krizo. Ponovno se
uveljavlja podoba književnika, ki se nagiba k prikazovanju eksistencialnih situacij in je odprt za vračanje k zgledom avtorjev analitičnega romana zgodnjega
20. stoletja. Sočasno se v pesništvu prične raziskovanje, ki pogosto temelji na
zavračanju komunikacijske funkcije jezika; ta je nadomeščena z vsakim izraznim
sredstvom, ki je zmožno zajeti protislovni kaos resničnosti. Najradikalnejše rešitve privedejo do popolnega zavračanja pomena in do povezovanja besed zgolj
zaradi njihove zvočnosti. Visoko pesniško vrednost imajo zlasti dela avtorjev,
kot so Sandro Penna, Mario Luzi in Giorgio Caproni. Znotraj pripovedništva v
tem času izredno izstopa osebnost Itala Calvina, ki preko najrazličnejših slogov in pogosto domišljijskih zgodb uspe spregovoriti o najbolj pristni človeški
resničnosti.
Koncu neorealizma sledi pojav neoavantgard, za katere so ključnega pomena
ustanovitev revije Il Verri (1956), objava antologije I novissimi (Najnovejši, 1961)
in osnovanje Gruppo 63 (Skupina 63, 1963). Kot temelj za prenovo romana, ki jim
velja za zastarelo zvrst, predstavniki Skupine 63 izberejo jezikovno transgresivno
prozo Carla Emilia Gadde (1893–1973). Najvidnejši predstavniki neoavantgard
so Edoardo Sanguineti (1930–2010), Antonio Porta (1935–1989), Elio Pagliarani
(1927–2012), Angelo Guglielmi (1929), Nanni Balestrini (1935), Renato Barilli
(1935) in Umberto Eco (1932). Podobno kot klasične avantgarde je tudi to gibanje polemično in si za cilje zastavlja ustvarjati politično angažirano književnost
(v protikapitalističnem smislu), prenavljati jezik in literarne oblike, odrekati se
racionalnim razsežnostim govorice, da bi na površje prišlo novo izrazje.
V začetku sedemdesetih let se literarno vzdušje ponovno spremeni. Še vedno
objavljajo pesniki, kot so Montale, Luzi in Caproni, ki v drugačnem slogu znova
uveljavljajo moč besede pri preučevanju obstoječe resničnosti; nekateri drugi
avtorji, na primer Giovanni Giudici, s širino tem in izraznih sredstev odsevajo
kompleksnost nove, globalne govorice. Tudi pripovedniki ne sledijo več določenim šolam ali smerem, ampak z izrazito osebnim izborom tem in sloga analizirajo najglobljo bivanjsko in čustveno problematiko: o tem pričajo zelo raznoliki
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avtorji, kot so Elsa Morante, Antonio Tabucchi in Umberto Eco.
Že v obdobju med obema vojnama književnost (posebej pripovedništvo), občuti
konkurenco novega izraznega sredstva, filma. Po drugi svetovni vojni knjige izgubijo del svojega pomena pri informiranju in širjenju javnega mnenja, prenosu
in razvoju kulture, interpretaciji resničnosti in njeni domišljijski predelavi. Knjiga ne predstavlja več glavnega komunikacijskega sredstva; to vlogo postopoma
prevzema televizija, najpomembnejši medij množičnega obveščanja v tistem času.
Tudi zaradi posledic omenjenega procesa se književnost v nekaj letih korenito
spremeni, umesti se v okvir t. i. „kulturne industrije“ (ta obsega književnost,
glasbo, zabavno industrijo in informiranje v najširšem smislu). Kakor vse industrije mora tudi kulturna upoštevati tržne zakone in od pisatelja zahteva, da
se bo prelevil v nekakšnega „profesionalca“, sposobnega ponuditi izdelek, ki ga
občinstvo pričakuje. Številni pisatelji povojnega obdobja (med drugim Gadda
in Camilleri) pišejo in delajo za radio, nov medij, ki širi književnost z radijskimi
igrami in kulturnimi programi.
V literarnem ustvarjanju tega obdobja se stopnjuje že od nekdaj obstoječi razcep med književnostjo za elito in tisto za ljudstvo (oziroma trivialno literaturo).
Založniška industrija najmočneje spodbuja prav slednjo, kar je razvidno že iz
ustvarjanja novih žanrov: kriminalke, ljubezenski romani, znanstvena fantastika, stripi, ki postajajo celo klasična dela. Glavna lastnost omenjene „književne
industrije“ je prav sposobnost neprestanega izumljanja novih in oživljanja starih,
pozabljenih oblik. Tako ob tradicionalnih, že uveljavljenih zvrsteh lahko najdemo na primer škandalozne biografije in avtobiografije, zbirke „pisem uredniku“,
duhovitih domislic ali neprimernih izjav vseh vrst (od netočnih citatov politikov
do napačnih odgovorov študentov na izpitih), najrazličnejše priročnike in esejistiko, ki raziskuje vse vidike sodobne resničnosti. Vezi med tovrstno literaturo
in ostalimi množičnimi mediji so vse močnejše. Seveda pa ima razvoj založništva tudi številne pozitivne značilnosti: iznajdba žepnih in broširanih knjižnih
izdaj je omogočila večjo dostopnost starih in novih klasičnih del; zaradi hitrega
pretoka informacij je lažji stik z deli in kulturami oddaljenih, Evropi prej skoraj
neznanih dežel; poleg tega trivialna književnost marsikdaj doseže visoko raven,
pa tudi na videz „zahtevna“ dela včasih doživijo nepričakovan založniški uspeh.
Položaj je torej bolj nepredvidljiv, kot bi lahko sklepali po nasprotju med visoko
in množično literaturo. Še vedno pa obstaja tudi književnost, ki se v večji meri
navezuje na tradicijo (in je zato tudi manj priljubljena); gre denimo za poezijo in
na splošno dela tistih avtorjev (ali skupin avtorjev), ki preizkušajo nove teme in
jezikovne rešitve ter so znani zlasti med poznavalci in kritiki.
Eden izmed najznačilnejših pojavov založniškega trga v zadnjih desetletjih 20.
stoletja je tudi prevrednotenje zgodovinskega romana. Jezik in optika avtorjev
se med sabo razlikujejo, pripovedni dogodki pa so navadno vezani na daljno
preteklost, pri čemer se zgodovinsko okolje in družbene navade vešče mešajo z
zanimivimi zapleti, ki zbujajo radovednost. Sledeč postmodernističnemu okusu,
so fabula, dogodki in liki pogosto (ali pa se tako vsaj zdi) literarne reminiscence,
predelave ali citati iz že napisanih zgodb. Med avtorji zgodovinskega romana so
tudi Umberto Eco (Il nome della rosa; Ime rože, 1980), Sebastiano Vassalli (La
chimera; Himera, 1990), Luigi Malerba (Il fuoco greco; Grški ogenj, 1990) in Dacia
Maraini (La lunga vita di Marianna Ucrìa; Dolgo življenje Marianne Ucrìa, 1990),
pa tudi številni drugi pisci, med katerimi naj spomnimo na Fulvia Tomizzo z romani La miglior vita4 (Boljše življenje, 1977), Il male viene dal nord. Il romanzo
4.
Ta roman, za katerega je istrski pisatelj Fulvio Tomizza (1935–1999) leta 1977 prejel nagrado strega, opisuje
arhaično družbo v notranjosti Istre. „Vezni člen“ romana je cerkovnik Martin Crusich, ki od začetka stoletja
do današnjih dni spremlja dogajanje v Materadi, svoji župniji; sledi tako drobnim pripetljajem kot tudi velikim
zgodovinskim pretresom, sredi katerih dojame, da mora biti posrednik med uradno Cerkvijo, ki je pogosto odtujena in netolerantna, in stvarnostjo svojih ljudi.
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del vescovo Vergerio (Zlo prihaja s severa. Roman o škofu Vergeriju, 1984) in
Fughe incrociate5 (Navzkrižni pobegi, 1990).
V začetku osemdesetih let Italo Calvino in nekateri drugi znani pisatelji prispevajo k uveljavitvi skupine mladih avtorjev. Med zvrstmi, po katerih slednji
posegajo, uspeh požanje dnevniški roman; zaznamuje ga neposredno in avtobiografsko pisanje, ki poustvarja razmere in govorico generacij, odraščajočih v
času mladostniških gibanj iz sedemdesetih let. Med temi avtorji naj spomnimo
na Pier Vittoria Tondellija (1955–1991), ki je zaslužen za odkritje in spodbujanje številnih mladih piscev, s čimer je italijansko literarno prizorišče zajel nov
in svež veter. Opaznejša avtorja sta še Andrea De Carlo (1952) in Daniele Del
Giudice (1949).
V devetdesetih letih si proizvodnja uspešnic zagotovi tržno nišo tudi pri najmlajši generaciji; neposredno so ji namenjeni romani prav tako mladih avtorjev,
neodvisnih od vsakršne literarne šole, ki se deloma navdihujejo pri Tondelliju. V
središče pripovedi postavljajo položaj mladih, vztrajajo pa pri formi dnevniških
zapisov o vsakdanjem življenju v postmoderni metropoli. Resničnost zajemajo
neposredno, v svežem jeziku, ki ne črpa zgolj iz žargona mladih, temveč tudi iz
reklamnih spotov, televizije, avdiovizualnih medijev in kinematografije. Virtualna realnost, množični mediji in osebna resničnost se prepletajo in pomešajo;
pogosto je eksplicitno sklicevanje na „krvoločno“ tematiko grozljivk, „trasha“
in šunda. To gibanje dobi ime „kanibalska mladina“ po antologiji kratke proze
Gioventù cannibale, objavljeni leta 1996 pri založbi Einaudi, v kateri je poudarjen prav ta cinični in surovi pristop do življenja: med izbranimi avtorji so
tudi Tiziano Scarpa (1963), Aldo Nove (1967) in Isabella Santacroce (1970). Med
uspešnicami devetdesetih let pa najdemo tudi drugačne pripovedne perspektive:
nekateri mladi avtorji sicer obravnavajo položaj mladine, a se pri tem odločajo
za manj surov, mestoma nežen in ironičen način pisanja; takšni so na primer
Rossana Campo (1963), Silvia Ballestra (1969), Giuseppe Culicchia (1965) in
Enrico Brizzi (1974). Prefinjen slog, zaznamovan z zgledi tradicionalnega pripovedništva ter bogat z literarnimi in filozofskimi referencami, pa je značilen za
dela Alessandra Baricca (1958); omeniti velja še Susanno Tamaro (1957), ki je
napisala uspešnico, roman Va’ dove ti porta il cuore (Pojdi, kamor te vodi srce,
1994), in se preizkušala tudi v drugih literarnih zvrsteh.
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Po koncu šestdesetih let je pomembna novost na gledališkem področju ustanovitev stalnih gledališč, ki je omogočila teritorialno umestitev institucij z javnim
financiranjem in širše povezave z različnimi segmenti občinstva. Čeprav se italijansko gledališče v tem obdobju plaho odpira evropskim in ameriškim avantgardnim izkušnjam, pa ostaja bolj ali manj tradicionalno. Izjemo predstavljajo
režiserji, kot so Giorgio Strehler (1921–1997), Luca Ronconi (1933) in Carmelo
Bene (1937–2002), ki podpišejo več zelo inovativnih uprizoritev. V okviru pretežno
avantgardnega eksperimentiranja, daleč od množičnega občinstva, izstopajo pomembne izkušnje zelo drznih in pronicljivih avtorjev oziroma režiserjev, kot so
Giuliano Scabia (1935), Giuliano Vasilicò in Eugenio Barba (1936); slednji je bil
učenec Jerzyja Grotowskega (1933–1999) in ustanovitelj gledališke skupine Odin
Teatret v Oslu. Posebno mesto zavzema Giovanni Testori (1923–1993), osrednji
predstavnik lombardijskega literarnega toka. Njegova dela so pisana v izrazito
5.
Tudi Tomizzeva zgodovinska romana Zlo prihaja s severa in Navzkrižni pobegi izražata avtorjev nemir, ki izhaja iz zastavljanja etničnih vprašanj. Vsebujeta natančne zgodovinske rekonstrukcije, ki jih usmerja želja po
odkritju korenin osebne in kolektivne identitete. Kontekst, v katerega se romana umeščata, je mejni prostor
med italijanskim in slovanskim svetom, v katerem se je zgodovina prepogosto udejanjala kot nasilna prevlada
zmagovalcev, katerih poglavitni namen je bil izničiti osebno identiteto prebivalstva.
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ekspresionističnem gostem in z dialektom prežetem jeziku, ki je značilen tudi za
Testorijevo pripovedništvo. Testori se delno naslanja na Brechtovo gledališče in
nekatera od del umešča v svet nižjega proletariata; ustvarja pa tudi predelave
klasičnih del, predrugačenih tako v naslovu kot po vsebini in načinu gradnje
likov, ki so prikazani kot tipi iz vsakdanjega življenja.
Eduardo De Filippo (1900–1984) in Dario Fo (1926) sta mednarodno uveljavljena avtorja in igralca, ki se na različne načine vključujeta v kontekst gledališča
20. stoletja. Oba sta v prvi vrsti igralca, ki se razvijeta na odrskih deskah, kjer
uprizarjata večinoma lastne komedije. Edoardo De Filippo, naslednik tradicije
neapeljskega gledališča iz 19. stoletja, je znova obudil verizem in realizem ter z deli,
ki se navezujejo tudi na neorealistične vzorce iz obdobja po drugi svetovni vojni,
dosegel velik uspeh. Njegove komedije so umeščene v ljudsko in malomeščansko
okolje, prevladujoče teme pa so eksistencialna bolečina, iskanje vrednot, kot sta
pravičnost in solidarnost, izražanje dostojanstva in ponosa. Dario Fo, Nobelov
nagrajenec za literaturo leta 1997, izhaja iz Ionesca in Brechta ter se ukvarja
s politično angažiranim in protimeščanskim gledališčem. Za Foja je gledališče
politično dejanje, gesta upora proti oblasti, kar vpliva tudi na izbiro prizorišč za
prikazovanje njegovih predstav.

Nitalijanska
a prelomu stoletij:
književnost od leta 2000 do danes

Eno najvidnejših literarnih imen zadnjih let je Luther Blissett. Leta 1999 je
pri založbi Einaudi pod tem psevdonimom izšel roman Q, „teološki vestern“, ki
se dogaja v 16. stoletju, času verskih vojn. Delo so ustvarili štirje avtorji, katerih moto je bil „lepo je biti slaven anonimno“. Leta 2000 si kolektiv, ki deluje
v Bologni, nadene ime Wu Ming6 (v kitajščini „brez imena“). Leta 2002 se pet
članov (skupini se pridruži nov pisatelj) podpiše pod roman 54, nekakšno vohunsko zgodbo, postavljeno v leto 1954, v samo jedro hladne vojne; to leto je
po mnenju kolektiva tudi izhodišče svetovne globalizacije. Leta 2007 skupina
objavi delo Manituana, ki se dogaja v sedemdesetih letih 18. stoletja. To je prvi
del načrtovanega triptiha o 18. stoletju in obenem tudi del multimedijskega
projekta (v katerem se povezujejo glasba, strip, video itd.). V Bologni deluje tudi
močna skupina piscev kriminalk, ki se v kolektiv Gruppo13 povežejo že leta
1991, kasneje, s pridružitvijo novih avtorjev, pa oblikujejo Associazione Scrittori
di Bologna (Združenje bolonjskih pisateljev). V tem okviru delujejo tudi Loriano
Macchiavelli, Carlo Lucarelli, Marcello Fois. Drugi pisec kriminalk, ki žanje velik
uspeh, je Sicilijanec Andrea Camilleri; uveljavi se leta 1994 z delom La forma
dell’acqua (Oblika vode), prvim iz serije kriminalnih romanov, katerih glavni lik
je komisar Montalbano. Na področju znanstvene (oziroma grozljive) fantastike
izstopa Valerio Evangelisti (1952), znan zlasti po ciklu romanov s protagonistom
Nicolasom Eymerichem, dominikanskim inkvizitorjem iz 14. stoletja.
Zdi se, da je oblika romana, ki se še najbolje odziva na sodobno stanje, prav
tista, ki kaže največjo pripravljenost presegati omejitve pripovedne invencije: to so
dela, ki odkrivajo stilistične možnosti prav v zapletu, v notranjem premeščanju,
v odpiranju več gledišč, v esejskem načinu refleksije in razpravljanja. Roman,
esej, avtobiografija, fiktivna ali resnična zgodovinska raziskava, sociološki in
filozofski traktat, vstavljanje pisem, pričevanj, notranjih popravkov in kritik,
prevajanje in interpretacija: polifonija romana, o kateri je govoril Mihail Bahtin,
6.
Wu Ming (okrajšava za Wu Ming Foundation) je kolektiv petih oziroma štirih (eden je leta 2008 izstopil) pisateljev,
ki izhajajo iz bolonjske sekcije projekta Luther Blissett; čeprav jih mediji pogosto opredeljujejo kot „bolonjske
pisatelje“, je dejansko le eden od članov kolektiva (Wu Ming 2) rojen v Bologni. Na kulturnem prizorišču so
navzoči od januarja 2000, napisali so vrsto romanov, prevedenih v številne tuje jezike; sami se označujejo kot
del „korpusa“ New Italian Epic.
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ni več omejena samo na okvir kontinuirane pripovedne strukture, ampak se vse
odločneje prepušča mešanici različnih vsebinskih in oblikovnih ravni ter perspektiv, prepoznavnih že po tipografiji oziroma specifični podobi natisnjene strani.
V prvih letih 21. stoletja se mnogi avtorji gibljejo v tej smeri, čeprav se njihovi
nameni in uspeh precej razlikujejo; pripadajo različnim generacijam in se v napetem slogu ter problemsko izostreno sprašujejo o prepletenem sodobnem svetu,
obenem pa raziskujejo številne razsežnosti jezika in pisave. Med ta večplastna
literarna dela današnjega časa spadajo: Il Duca di Mantova (Mantovanski grof,
2004) Franca Cordellija (1943), Secoli di gioventù (Stoletja mladosti, 2004) in La
città dei ragazzi (Otroško mesto, 2008) Eralda Affinatija (1956), Il sopravvissuto
(Preživeli, 2005) Antonia Scuratija (1969), Tutti contenti (Vsi veseli, 2003) in Nel
cuore che ti cerca (V srcu, ki te išče, 2008) Paola di Stefana (1956), Gomorra
(Gomora, 2006) Roberta Saviana (1979), Storia naturale dei giganti (Naravna
zgodovina velikanov, 2007) Ermanna Cavazzonija (rojen 1947) in La via (Ulica,
2008), zadnja knjiga Fabrizie Ramondino (1936–2008). Odprti za raznolike vplive
pa so še številni drugi avtorji, na primer Michele Mari (1955), Antonio Moresco
(1947), Giuseppe Montesano (1959), Alessandro Piperno (1972), Roberto Alajmo
(1959) in Laura Pariani (1951).
Medtem ko je kondicija romana v nekaterih drugih evropskih državah še dokaj
dobra, se zdi, kot da se je v Italiji znašel v slepi ulici; prav zato nekateri najpomembnejši literarni dosežki zadnjih desetletij izhajajo bolj iz zvrsti povesti oziroma
iz kratkega romana. Eden najpomembnejših avtorjev, ki ob koncu 20. stoletja
pišejo romane (ne zgodovinskih romanov, temveč romane, ki črpajo iz preteklosti),
Sebastiano Vassalli (1941), z delom La morte di Marx e altri racconti (Marxova smrt
in druge zgodbe, 2006) preoblikuje žanr povesti; pri tem ugotavlja, da dandanes
o resničnosti ni več mogoče pripovedovati v romaneskni obliki in da je narativna
mera sedanjosti kvečjemu zvrst povesti. V svojih povestih Vassalli nakazuje slovo
od „modernosti“, od vzorcev velike književnosti 20. stoletja in od predpostavk o
progresivnem gibanju sveta, ki so bile temelj zgodovine v zadnjih stoletjih.
Živa moč povesti, ki jo tako izrazito poudarja Vassalli in se kaže tudi pri številnih vidnih avtorjih poznega 20. stoletja (Pier Vittorio Tondelli, Antonio Tabucchi,
Gianni Celati, Antonio Debenedetti, Ermanno Cavazzoni, Michele Mari), je tudi v
zadnjih letih spodbudila nastanek številnih zanimivih literarnih del. Na nov način se k povesti vrnejo nekateri avtorji, ki so to zvrst nekoč že precej uporabljali,
kot sta Celati (iz leta 2001 je Cinema naturale, Naravni kino, zgodbe, v katerih
se avtor „sprehaja“ skozi umetne in obenem naravne značilnosti različnih krajev sveta) in Debenedetti (januarja 2008 izide delo In due, V dvoje, sestavljeno
iz dvanajstih zgodb, ki obravnavajo vedenje, moralna nagnjenja in medosebne
zaplete v meščanskem in malomeščanskem okolju), prištejemo pa jim lahko še
številne druge pisce, bodisi že uveljavljene in s prepoznavnim opusom, kakor je
na primer Silvana Grasso (1952; Pazza è la luna, Nora je luna, 2007), kot tudi
nova imena, ki v povesti najdejo nov, odločen in boleč izraz: Antonio Pascale
(1966; La manutenzione degli affetti, Vzdrževanje čustev, 2003), Valeria Parrella
(1974; Per grazia ricevuta, Po izkazani milosti, 2005), Giovanni Martini (1961; La
nostra presenza, Naša navzočnost, 2006), Francesco Pecoraro (1945; Dove credi
di andare, Kam misliš, da boš šel, 2007).
Pojav vse številnejših fleksibilnih in atipičnih delovnih razmerij v 21. stoletju
je vplival na nastanek pravega književnega „toka“, v katerem se kot protagonisti
pojavljajo mladi in manj mladi posamezniki, ki se spopadajo s prekarnostjo. Med
besedili, ki najuspešneje predstavljajo ta poklicni in človeški položaj, skoraj vselej
z ironijo in skepso, velja omeniti Tu quando scadi? Racconti precari (Kdaj ti poteče rok? Prekarne zgodbe, 2005) različnih avtorjev; Mi spezzo ma non m’impiego
(Zlomim se, a se ne zaposlim, 2006) pisca Andree Bajanija (1975), to je vodnik, ki
pove „kako se podaš v prekarni svet in prideš iz njega v dobrem stanju: in sicer
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zato, da kmalu zatem vstopiš vanj“; Generazione mille euro (Generacija „tisoč
evrov“, 2006), roman Antonia Incorvaie (1974) in Alessandra Rimasse (1975), po
katerem je nastala tudi filmska uspešnica in pripoveduje o tragikomičnih dogodivščinah sedemindvajsetletnika v kompetitivnem okolju multinacionalke, kjer je
zaposlen „projektno“; Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese
(Ime mi je Roberta, stara sem štirideset let, zaslušim 250 evrov na mesec, 2006)
pa je zbirka pričevanj delavcev z začasno zaposlitvijo, ki jo je uredil Aldo Nove.

Književnost 20. stoletja v Istri

Od 13. stoletja do prve polovice 20. stoletja zgodovina italijanske književnosti
v Istri sovpada z zgodovino književnosti v Italiji. V drugi polovici 20. stoletja pa
se situacija spremeni: Bruno Maier v delu Letteratura italiana dell’Istria dalle
origini al Novecento (Italijanska književnost v Istri od začetkov do 20. stoletja,
1996) razdeli 20. stoletje na dve ključni obdobji; prvo je obdobje med vojnama,
drugo pa se začne po letu 1945. V prvem obdobju, ki traja nekako od konca prve
svetovne vojne do leta 1945, je Istra (oziroma celotna Furlanija Julijska krajina)
prešla pod Italijo, kjer je tačas na oblasti Mussolinijev fašistični režim, kasneje
pa (na severu Italije) republikanski neofašisti, izjema je bilo edino Adriatisches
Küstenland (Jadransko Primorje), ki je priključeno nacistični Nemčiji (1943–1945).
V tem obdobju se istrska književnost združi z italijansko in pomeša z njo; omeniti
velja nekatere nove avtorje, kot so pesnica Lina Galli, pripovednik Pier Antonio
Quarantotti Gambini in reški pisatelj Enrico Morovich.
Drugo obdobje se začne po koncu druge svetovne vojne (natančneje, nekje
v času med podpisom mirovnega sporazuma leta 1947 in londonskim memorandumom leta 1954, ki je bil ratificiran z osimskim sporazumom leta 1975) in
traja do današnjih dni. Značilnost tega obdobja, ki močno zaznamuje istrsko
književnost, je nastanek in razvoj dveh zelo različnih, a vzporednih književnosti.
Na eni strani meje vznikne t. i. „književnost eksodusa“ (včasih označena tudi kot
tržaška), njeni predstavniki pa so avtorji, ki do leta 1945 ali 1954 živijo v Istri,
po prehodu tega območja pod Jugoslavijo pa odidejo v bližnji Trst, druga italijanska mesta ali v tujino. Med temi avtorji izstopa Fulvio Tomizza, ki se leta 1955
sicer odloči za Italijo in selitev v Trst, a se vztrajno vrača, tudi za daljša obdobja,
v rojstno Materado, kot bi s svojo življenjsko potjo hotel poudariti srečevanja,
sobivanje in možnost medsebojnega razumevanja različnih etnij in kultur, kakor
so italijanska, hrvaška in slovenska.
Druga nova književnost, „istrsko-kvarnerska“ ali „istrsko-reška“, se razvije
na območju Istre in Kvarnerja, ki je bilo pod Jugoslavijo. Njeni predstavniki so
redki avtorji, ki niso odšli, in nekateri levičarski intelektualci, ki so se priselili iz
Italije, da bi sodelovali s Socialistično republiko Jugoslavijo in njenimi kulturnimi
delavci, pa tudi nova generacija avtorjev, ki se je uveljavila v zadnjih desetletjih.
Tako na območju Istre in Reke lahko govorimo o italijanski književnosti, ki ima
svoje tematske in slogovne posebnosti ter upošteva italijansko književno tradicijo,
čeprav se umešča v novo medčloveško in družbeno situacijo, v mestno in podeželsko okolje, pa tudi v kmečko in obmorsko oziroma ribiško okolje. Posledica tega
je, da pozornost piscev obenem velja psihologiji posameznika in kolektivnemu
družbenemu položaju, italijanščini in lokalnim istrobeneškim ali istroromanskim
narečjem. Najopaznejši in najbolj cenjeni predstavniki te književnosti so: Osvaldo
Ramous (Reka, 1905–1981), Lucifero Martini (Firence, 1916 – Reka, 2001), Eligio
Zanini (Rovinj, 1927 – Pulj, 1993), Alessandro Damiani (Sant’Andrea Ionio, 1928),
Giacomo Scotti (Saviano, 1928), Mario Schiavato (Quinto di Treviso, 1932) in
Nelida Milani Kruljac (Pulj, 1939). Po propadu Jugoslavije je Istra razdeljena na
slovenski in hrvaški del, toda istrska manjšinska italijanska književnost ostaja
prisotna in nadaljuje svojo pot.
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Pv isatelji
Istri ininnapesniki
Reki Italijanske narodne skupnosti

Povojna istrsko-kvarnerska književnost je nova stvarnost, s katero se ukvarjajo literarni zgodovinarji, kritiki in esejisti; kakor ugotavlja tudi Bruno Maier
(1996), gre za književnost, ki se je razvijala skozi različne faze. Prva faza, ki je
bila označena kot avanturistična in pionirska, se odvija med letoma 1941 in
1945 in je neposredno vezana na osvobodilni boj. Temelji na ilegalnih časopisih, letakih, razglasih in je torej borčevska književnost, delno junaška in delno
letopisna, saj večinoma prikazuje tedanje dogodke. Odraz te epske in borbene
faze istrsko-kvarnerske književnosti je dnevniški roman Eravamo in tanti (Bilo
nas je veliko) iz leta 1953, ki ga je napisal Eros Sequi (Possagno, 1912 – Beograd, 1995). Temu razdobju pravimo tudi razvojna faza, ki poteka med drugo
svetovno vojno in po njej, v povojnem obdobju pa gre za neorealistično fazo. V
tem času ustanovijo literarno revijo Orizzonti (Obzorja, 1951), obenem pa se
pričnejo dogajati prve spremembe v književnosti, ki namesto angažiranih vse
bolj obravnava intimne in poetične teme. Tu odigrajo ključno vlogo avtorji, ki se
priselijo iz Italije in so zelo dejavni v kulturnem življenju: Eros Sequi, Lucifero
Martini, Giacomo Scotti, Alessandro Damiani in Sergio Turconi. Omeniti velja
še književnika Osvalda Ramousa, ki predstavlja kontinuiteto med predvojnim
in povojnim obdobjem istrske književnosti. Vsestransko nadarjeni in pretanjeni
Ramous je zasedal izstopajoče mesto v okviru italijanske skupnosti, bodisi v vlogi
plodnega prozaista in dramatika kot tudi v vlogi pesnika, prevajalca in režiserja. Predvsem po zaslugi obsežnega pesniškega opusa, za katerega so značilni
dannunzievsko obarvani, prefinjeni in čutni verzi, je Ramous že od leta 1938
nesporen protagonist na istrsko-kvarnerskem kulturnem prizorišču in kakovostno bistveno presega okvire te pokrajine.
Bruno Maier (1996) to obdobje označi tudi z gramscijevskim izrazom „obdobje
organizacije kulture“. Leta 1946 je bila ustanovljena gledališka skupina Dramma
Italiano di Fiume7 (Reška italijanska drama), ki jo je vodil Osvaldo Ramous; v
obdoblju 1946–1947 ustanovijo prva „kulturna društva“ in razpišejo prve natečaje
za poezijo, prozo in dramatiko; leta 1949 je začel oddajati Radio Koper – Capodistria; februarja 1952 je izšla prva številka kulturnega polmesečnika Panorama,
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Književna produkcija italijanskih avtorjev v Istri in na Reki je že od nekdaj
bogata in živahna. V tem pogledu se je geografska marginalnost območja skozi
stoletja izkazala prej za pozitiven dejavnik in ne za oviro; odmaknjenost je po eni
strani vplivala na počasnejši pritok zanimivih kulturnih spodbud, po drugi pa ima
zasluge za razvoj gostejše mreže odnosov z deželami, s katerimi so (bili) Istrani
in Rečani v stiku. Tako so se v preteklosti okrepili odnosi z Beneško republiko,
s Habsburškim cesarstvom in z večjimi literarnimi središči. Iz te pokrajine izvirajo mnogi slavni ustvarjalci, znani po vsej Italiji in Evropi, kot so denimo Pier
Paolo Vergerio il vecchio (1370–1444), Pier Paolo Vergerio il Giovane (1498–1565),
Girolamo Muzio (1496–1576), Gian Rinaldo Carli (1720–1795), Pasquale Besenghi degli Ughi (1797–1849), Michele Fachinetti (1812–1852), Giuseppe Picciola
(1859–1912) in Pier Antonio Quarantotti Gambini (1910–1965). V 20. stoletju se
lokalnim pisateljem in pesnikom priključijo še drugi, ki so istrsko-kvarnersko
območje izbrali za drugo domovino in zdaj s svojimi deli pričajo o kontinuiteti
literarne tradicije (Maier, 1996).

Književnost 20. stoletja v Istri

Razvoj književnosti Italijanske narodne skupnosti

7.
Ansambel Italijanske drame je del reškega Hrvaškega narodnega gledališča Ivan pl. Zajc. To je edino stalno
italijansko gledališče, ki deluje izven meja italijanske države, obenem pa ena najstarejših institucij Italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem.
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okrepi pa se tudi dnevnik italijanske narodne skupnosti La Voce del Popolo
(Ljudski glas), ki ga je že leta 1944 ustanovila Unija Italijanov Istre in Reke (od
leta 1991 Italijanska unija). V tem obdobju so reorganizirali osnovne in srednje
šole z italijanskim učnim jezikom.
Druga faza zajema šestdeseta in sedemdeseta leta 20. stoletja. Gre za zelo
pomembno obdobje, v katerem se razvije sodelovanje Unije Italijanov s tržaško
Ljudsko univerzo, ki je obrodilo številne sadove. Naj jih nekaj navedemo: leta
1963 je nastalo združenje Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti (Krožek
pesnikov, književnikov in umetnikov); ustanovljena je bila literarna revija La
battana, ki je izhajala na tri mesece (1964); leta 1967 so organizirali prvi literarni
natečaj Istria Nobilissima in objavili nagrajena dela v antološkem zborniku;
leta 1968 je bil ustanovljen Centro di ricerche storiche di Rovigno (Središče za
zgodovinske raziskave Rovinj), ki ga je vodil Giovanni Radossi; reška založba
italijanske narodne skupnosti EDIT (ustanovljena leta 1952) je okrepila in
povečala svojo dejavnost z objavljanjem številnih (tudi šolskih) knjig istrskih,
pa tudi drugih italijanskih avtorjev; leta 1971 začne oddajati še TV Koper –
Capodistria. Tako se je začel razcvet na književnem, umetnostnem, kulturnem
in tudi znanstvenem področju, ki ima zelo značilne poteze, saj odseva poseben
zgodovinski trenutek.
Leta 1960 se pričnejo odpirati tudi nova pesniška obzorja z ustvarjalci, kot
so Anita Forlani (Reka, 1930), Mario Cocchietto (Trst, 1933), Umberto Matteoni
(Pulj, 1930–2011), Romano Farina (Višnjan, 1929 – Reka, 2000) in drugi. Mlajši
pesniki tega obdobja so še Giacomo Scotti (Saviano, 1928), Alessandro Damiani
(Sant’Andrea Ionio, 1928), Mario Schiavato (Quinto di Treviso, 1932) in Adelia
Biasiol (Vodnjan, 1950 – Piran, 2000).
V tem času se močno razvije tudi ustvarjanje v dialektu. Narečna poezija, ki
ima pomembno vlogo v književnosti italijanske narodne skupnosti v Istri, se skladno z obstoječima dialektoma razvije v dva tokova: istroromanski in istrobeneški.
Znotraj istroromanskega toka se pojavita dve „šoli“: rovinjska, v okviru katere
ustvarjajo Eligio Zanini (1927–1993), Giusto Curto (Rovinj, 1909–1988), Libero
Benussi (1946), Vlado Benussi (1949) ter Antonio Gian Giuricin, in vodnjanska, v katero spadajo Loredana Bogliun (Pulj, 1955), Lidia Delton (Vodnjan,
1951) in Mario Bonassin (1938); tu je še poezija, pisana v narečju kraja Bale z
Romino Floris (Bale, 1972) in Sandrom Cergno (Pulj, 1970). V okviru istrobeneškega toka ustvarjajo puljski avtorji, kot so Ester Sardoz Barlessi (Pulj, 1936),
Venceslao Venci Krizmanich (Pulj, 1930–1987) in Gianna Dallemulle Ausenak
(Pulj, 1938–2009), ter reški avtorji Egidio Milinovich (Reka, 1903–1981), Lucifero Martini in Laura Marchig (Reka, 1962). V istem obdobju pisci Claudio
Ugussi (Pulj, 1932), Nelida Milani (Pulj, 1939), Ester Sardoz Barlessi, Gianna
Dallemulle Ausenak in Ezio Mestrovich (Reka, 1941–2009) v svojih proznih
delih obravnavajo tematiko eksodusa, medtem ko Isabella Flego spregovori o
bolj avtobiografskih temah.
Tretja faza poteka nekje od osemdesetih let do leta 2000. Leta 1980 se začnejo dogajati opazne spremembe, ki so povezane z novimi temami in uporabo
jezika. Avtorji, ki ustvarjajo v tem obdobju, so: Ugo Vesselizza (Pulj, 1967),
Maurizio Tremul (Koper, 1962), Roberto Dobran (Pulj, 1963), Silvio Forza (Pulj,
1966), Laura Marchig, Marco Apollonio (Koper, 1964). Sledijo jim še Marianna
Jelicich (Koper, 1976), Giuseppe Trani (Rovinj, 1951), Carla Rotta (Pulj, 1960)
in Aljoša Curavić (Umag, 1960). Omeniti velja tudi istrsko „trubadursko liriko“
pesnice Vlade Acquavita (1947–2009).
Zadnja ali postmoderna faza sovpada z razvojem italijanske in evropske
književnosti v zadnjih letih, tako po izboru tem kot tudi po načinu pisanja.
Med avtorji, ki smo jih že našteli v zvezi s prejšnjo fazo, naj posebej opozorimo
na Aljošo Curavića, Carlo Rotta in Marca Apollonia. Izšlo je tudi nekaj anto230

Attilio Tamaro (Trst, 1884 – Rim, 1956)
Izvira iz piranske družine. Četudi se je rodil v Trstu, je močno navezan na
kraje, od koder prihajajo njegovi predniki, celo do te mere, da je že v mladih letih
napisal knjižico o Piranu. Vneto se posveča zgodovini, arheologiji in domoznanstvu, na teh področjih opravlja tudi natančne raziskave in skrbno preverja vire.
Kot diplomat napiše delo v francoščini La Vénétie Julienne el la Dalmatie (Julijska krajina in Dalmacija, 1918–1919), v katerem opisuje usodo svojih krajev.
Tamarova druga dela, v katerih napoveduje velike težave, ki so se pojavile v Istri
po prvi in po drugi svetovni vojni, so še: L’Adriatico golfo d’Italia: l'italianità di
Trieste (Jadran, italijansko morje: italijanstvo Trsta, 1915), Spalato occhio del
mare (Split, oko morja, 1915), La lotta di Fiume contro la Croazia (Reški boj proti
Hrvaški). Leta 1923 objavi delo La lotta delle razze nell’Europa danubiana (Rasni
spopadi v donavski Evropi), ki ima določeno veljavo še danes, kasneje pa dela
Storia di Trieste (Zgodovina Trsta, dve knjigi, 1924), Documenti di storia triestina del secolo XVIII (Dokumenti o tržaški zgodovini 18. stoletja), Materiali per la
storia della Restaurazione austriaca nella Venezia Giulia (Gradivo za zgodovino
avstrijske restavracije v Julijski krajini, 1931). Poleg tega Tamaro ves čas objavlja
v časopisih Indipendente in Piccolo. Kot diplomat opravlja funkcijo italijanskega
konzula v Hamburgu in nato pooblaščenca v Helsinkih in v Bernu. Po krivem
so ga obtožili fašistične dejavnosti, ko pa ga dokončno oprostijo, se ponovno loti
zagovarjanja „zgodovinskih pravic“ Italije, za katere se je vedno zavzemal. Njegova zadnja dela Due anni di storia (Dve leti zgodovine, 1948–1950), Vent’anni
di storia (Dvajset let zgodovine, 1953–1954), La condanna dell’Italia nel trattato
di pace (Obsodba Italije v mirovnem sporazumu, 1952) pričajo o dramatičnih
dogodkih v Istri po letu 1945.
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logij italijanske književnosti v Istri: med njimi izstopajo izbori Bruna Maierja
in Alessandra Damianija, ki se naslanjajo na literarno ustvarjanje od samih
začetkov do danes; tu so še analitično izostrena dela Elis Deghenghi Olujić
in Nelide Milani; leta 2010 pa EDIT izda obsežno monografsko publikacijo Le
parole rimaste (Besede, ki so ostale; dva zvezka v obsegu 728 in 832 strani) o
zgodovini italijanske književnosti Istre in Kvarnerja v drugi polovici 20. stoletja,
ki sta jo uredila Nelida Milani in Roberto Dobran.
V poeziji in prozi istrskih avtorjev sprva prevladujejo motivi, ki se po svoje
povezujejo z dramatičnim eksodusom, dogodkom, ki so ga že velikokrat opisali
z različnih zornih kotov in zato vse bolj izgublja svojo pričevanjsko vrednost. Pri
starejših avtorjih je sicer še vedno v ospredju spominska razsežnost pripovedi,
medtem ko se pri mlajših pojavlja težnja po distanciranju od preteklosti, ki je
zaradi svoje starosti niso doživeli. Pri najmlajših avtorjih se prepletajo tradicionalni in domišljijski motivi, s čimer nastaja nova istrska književnost. Ta deloma
vzdržuje odnos s tradicionalno, deloma obmorsko in deloma podeželsko kulturo,
a se v večji meri usmerja k aktualnejšim literarnim temam, ki so pogosto bližje
sodobni italijanski in evropski književnosti. Med temi avtorji je vrsta mlajših
pesnikov, katerih verzi razkrivajo pomanjkanje smisla v svetu, za katerega se
zdi, da se vrti v prazno. Ne prikazujejo več Istre kot idilične pokrajine vinogradov, mandljevcev, galebov in morskih valov, ampak obraz dežele, ki kakor
mnoge druge vsiljuje zakon močnejšega. Tu pa so še avtorji in avtorice, ki se
umeščajo v bolj tradicionalno linijo in skozi poezijo odkrivajo lastne korenine
ter opevajo ljubezen do rodne dežele. Nazadnje velja omeniti tudi avtorje, ki z
arhivskimi in filološkimi raziskavami skušajo ohraniti pokrajinsko jezikovno
in kulturno tradicijo, ki postopoma izumira.

Književnost 20. stoletja v Istri

Italijanska književnost 20. stoletja

231

20. stoletje

Fotografija pesnika Tina Gavarda iz njegovega dela Fora del semenà. Rime vernacole (Izven ustaljenih poti. Narečni stihi), Koper, 1939

Spominska plošča na rojstni hiši pesnika Tina Gavarda,
Verdijeva ulica, Koper

Platnica prve izdaje dela Izven ustaljenih
poti Tina Gavarda, Koper, 1912
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Tino Gavardo (Koper, 1891–1914)
Obiskoval je višjo gimnazijo (od leta 1919 je bil
to licej gimnazija Carlo Combi) v Kopru. Leta 1911
se je vpisal na pravno fakulteto univerze v Gradcu.
Leta 1914 je v Kopru umrl za tifusom. Objavil je
knjižico „narečnih stihov“ Fora del semenà (Izven
ustaljenih poti, 1912) s predgovorom Giovannija
Quarantotta (od leta 1937 Quarantottija). Naslov
te zbirke kaže na nekonformistično držo avtorja, ki
v satiričnem, komičnem in humornem tonu predstavlja osebnosti in pripetljaje svojega mesta. Poleg
komičnih in humornih pesmi pa Gavardo piše tudi
„ljubeče, čustveno, melanholično in nostalgično
obarvane verze, kakor v pesmih El vecio pescador
(Stari ribič), A una morta (Mrlički), San Nicolò (Sveti
Miklavž), katerim moramo dodati še Cusine nostrane (Naše kuhinje, 1913), krepuskularno upodobitev
notranjosti nekega doma, prežeto z otožno slutnjo
smrti starega ‘nonota Zaneta’.“ (Maier, 1996) V
nekaterih pesmih Gavardo uporabi tudi politične
in domoljubne motive v duhu živahnega in polemičnega mazzinijevskega iredentizma; o tem pričajo
nekatere „politične“ pesmi, kot so Ai vincitori di
Ginevra (Ženevskim zmagovalcem, 1912), Sfogo
(Izbruh, 1913), La preghiera del reloio (Prošnja ure,
1913) in sonet Nane che se scalda (Razgreti Nane).
V teh verzih pesnik tudi poveličuje beneški značaj Kopra in Istre nasploh, na primer z besedami
„semo fioi de Vinessia, vinissiani!“ („otroci Benetk
smo, Benečani!“). Da bi se izognil jezi oblasti, se
Gavardo pogosto poslužuje psevdonima Tita Bidoli
in še drugih priložnostnih psevdonimov.
Pred izdajo zbirke so bile Gavardove pesmi objavljene v revijah Pagine Istriane (Istrske strani) in
Fiamma (Plamen) ter na raznih letakih. Gavardo je
izobražen pesnik, ki se pogosto navezuje na italijansko literarno tradicijo od komično-realističnih
pesnikov 13. stoletja do „meščanske“ poezije iz druge polovice 19. in začetka 20. stoletja, opira pa se
tudi na beneško in rimsko dialektalno tradicijo od
Bellija do Pascarelle in Trilusse, na katero spominja
tudi zaradi središčne vloge ljudstva, ki spregovori v
prvi osebi. Gavardova poezija nosi pridih prijetnega
in tekočega beneškega narečja, s katerim izraža
neskončno ljubezen do rodnih krajev. Gavardova
koprščina je sproščena, radoživa, barvita in pogovorno obarvana; pesnik izmenjuje „nizki“ oziroma
ljudski register, s katerim na komičen način upodablja pripetljaje preprostih Koprčanov, z „visokim“
registrom, ki ustreza govorici meščanskega sloja
in je primeren za obdelavo resnih, čustvenih, intimističnih motivov.
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T 40 - Tino Gavardo iz dela Izven ustaljenih poti

Sveti Miklavž
V nekaterih pesmih Gavardo opusti svoj ironični slog in osebe ter dogodke prikazuje „vznemirjeno in ganjeno“. Tak primer je pesem, ki jo objavljamo; v njej avtor opisuje dramatični položaj revne matere, ki ima ob
svetem Miklavžu, prazniku, katerega njen sinček Nini željno pričakuje, le skromno darilo zanj. V Gavardovih verzih je čutiti tudi sledi socialne polemičnosti, uperjene zoper bogati sloj.
I
„Kaj mi bo prinesel,“ je pravil
revček mali, ko je zapiral oči,
to sto in stokrat je ponovil,
a ona, kaj naj mu odgovori?

Saj je lep kot jasen sončen dan,
njeno življenje, tolažba edina:
naj ravno on ne bo obdarovan,
ko na krožničku se znajdejo darila?
Ah, zakaj bi le gosposka deca
čare praznika užila? To ne gre!
Mar zgolj njej pripada sreča,
ko miklavževanje se začne?
Kako pa je z otroki teh ljudi,
ki v kleteh, na podstrehah čemijo?
So morebiti oni drugačne krvi,
si življenja z gospodo ne delijo?

T40
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Ubogi Nini: ko zgodaj vstane
in vidi, da drugi otroci dobijo
vsaj sočno sadje, če že ne igrače,
njemu, siroti, pa nič ne pustijo.

Sveti Miklavž

„Mama, povej,“ se glasek začuje,
„povej, kaj,“ povsod odmeva,
vse do kože ostro se ji zarezuje:
nikdar ni tako strašnó trpela.

„Tudi tebe, ko rana zora bo zasijala
in stopil nemiren boš na balkon,
prekrasna darilca bodo čakala,
pa če zato bom morala kar v zapor.“
Toda Nini je kakor angelček spal,
eden krilatcev, ki njihovo je nebo,
v postelji se je po zmoti zadržal,
med capami: naj le počiva mirnó.

Tino Gavardo, Fora del semenà. Rime vernacole (Izven ustaljenih poti. Narečni stihi), ponatis z nekaj novimi,
neobjavljenimi pesmimi, izdal koprski N.U.F., Koper, 1939, str. 56–57, 59.
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Pier Antonio Quarantotti Gambini
(Pazin, 1910 – Benetke, 1965)
Pripovednik, pesnik, memoarist in novinar. Sin domoljuba in književnika Giovannija
Quarantottija in Fides Histriae Gambini, zadnje potomke znane koprske družine. Pisatelj
je preživel svoje otroštvo med Istro (večinoma
v Kopru) in Trstom. Obiskoval je koprski licej
gimnazijo Carlo Combi, nato pa se je vpisal na
torinsko univerzo, kjer je leta 1937 diplomiral
iz prava. Pisati je začel že zelo mlad, spodbujali
so ga avtorji, kot sta bila Richard Hughes8 in
Umberto Saba. Pier Antonio Quarantotti Gambini kasneje postane del literarne elite, ki se
rada druži v tržaških kavarnah. V tržaškem
obdobju se spoprijatelji s pesnikom Umbertom
Potret Pier Antonia Quarantottija Gambinija
Sabo, plod tega prijateljstva pa je delo Il vecchio
e il giovane, carteggio Saba-Quarantotti Gambini 1930-1957 (Starec in mladenič. Dopisovanje med Sabo in Quarantottijem
Gambinijem, 1930–1957, 1965).
Med letoma 1942 in 1945 je Quarantotti Gambini vodil tržaško mestno knjižnico. Leta 1945 se je preselil v Benetke, kjer je do leta 1949 vodil ilegalno radijsko postajo Radio Venezia Giulia (Radio Julijske krajine). Obenem piše članke
za najpomembnejše italijanske časopise, kot so Stampa, Tempo, Messaggero in
Corriere della Sera. Sodeluje tudi z revijami L‘Italia letteraria (Literarna Italija),
Solaria, Pan, Omnibus, Letteratura (Literatura), La fiera letteraria (Literarni
sejem), Ponte (Most), L‘illustrazione italiana (Italijanska ilustracija) in Mondo
(Svet). Objavljati začne v reviji Solaria, kjer po delih izhaja njegov romaneskni
prvenec I nostri simili (Naši bližnjiki, 1932), ki mu sledijo še La rosa rossa (Rdeča
vrtnica, 1937, popravljen ponatis 1965). L‘onda dell‘incrociatore (Val križarke,
1947, ponatis 1966) in La calda vita (Vroče življenje, 1958). Režiserji, kot so
Florestano Vancini, Franco Giraldi in Claude Autant-Lara, so vse te romane
uspešno prenesli na filmsko platno.
Svet Quarantottija Gambinija – čutna radost in odkrivanje življenja, navezanost
na pokrajino, v kateri se srečujejo številne raznolikosti, okus po preteklih letih,
ki oživlja v spominu – se v romanih izraža polno in bogato. Avtor veliko prostora
namenja Istri, svoji rodni pokrajini, ki se v
nežni luči spomina kaže kot bajna dežela otroštva in prvih ljubezni, obenem pa se občasno
z grenkobo zaveda, da je takšen svet za vselej
in dokončno izginil. Quarantotti Gambini je
poglobil in izpopolnil svoje pripovedne vrline in
poleg romanov napisal tudi vrsto proznih del,
v katerih uspešno obravnava tako zgodovinska
vprašanja kot tudi psihološke težave sodobnega življenja. V enem od intervjujev pove: „Če bi
nekoč moral napisati svojo avtobiografijo, bi jo
naslovil Nepravi Italijan. Kot človek imam občutek, da sem kot nekakšen tujec v lastni doHiša družine Quarantotti Gambini v Semedeli, Koper
movini. Prav ta način bivanja in razmišljanja,
8.
Richard Hughes (1900–1976) je bil angleški pisatelj. Pier Antonio Quarantotti Gambini ga je spoznal leta 1927 v
Kopru, kjer je Hughes preživljal počitnice; kot lik ga je upodobil v knjigi Il poeta innamorato (Zaljubljeni pesnik),
in sicer v poglavju z naslovom Richard Hughes v Kopru.
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Dela
Quarantotti Gambini se kot pripovednik prvič predstavi leta 1932 v reviji Solaria
s povestmi I tre crocifissi (Tri razpela), Il fante di spade (Fant mečev) in La casa
del melograno (Hiša z granatovcem), združenimi pod naslovom I nostri simili (Naši
bližnjiki). Besedila so blizu avtorjem, kot so Svevo, Tozzi, Dostojevski in Proust;
gre za prozo, ki je obenem realistična in domišljijska, bogata z avtobiografskimi
in lirično obarvanimi motivi. Že v teh zgodnjih pripovedih se pokažejo nekatere
od pisateljevih značilnosti, natančneje tematiziranje erotike in nagnjenje k dvoumnim in skrivnostnim situacijam (predvsem v povesti Hiša z granatovcem), h
katerim se Quarantotti Gambini vrača tudi v kasnejših zgodbah in romanih.
Leta 1937 objavi svoj prvi roman La rosa rossa (Rdeča vrtnica), ki se dogaja v
Kopru takoj po koncu prve svetovne vojne. Zgodba pripoveduje o starejših zakoncih
Pietru in Ines ter o njunem bratrancu Paolu, avstrijskem generalu, ki se po propadu cesarstva po dolgem času vrne v svoje mesto. Roman, ki prikliče in opisuje
majhni svet ostarelih plemičev, je zaznamovan s prehajanjem med resničnostjo
in spominom, obenem pa razvija motiv istrske pokrajine in „srednjeevropsko“
tematiko, ki ju Quarantotti Gambini obnovi in poglobi v romanih in pripovedih
iz „cikla o Paolu“ ter v romanu Vroče življenje. Leta 1973 režiser Franco Giraldi
posname tudi film po Rdeči vrtnici.
V kasnejših romanih in povestih avtor opisuje svet mladih in pripoveduje zgodbe
iz svojega otroštva, ko je dneve preživljal pri dedku v Semedeli. Gre za obdobje
pred prvo svetovno vojno, med njo in po njej. Ta dela, katerih protagonist je Paolo
de Brionesi Amidei, nekakšen pisateljev alter ego, spadajo v nezaključeni „cikel
o Paolu“, med njimi pa omenimo: Le trincee (Strelski jarki, 1942), Amor militare
(Vojaška ljubezen, 1955, ponatis 1964 s spremenjenim naslovom L‘amore di Lupo,
Lupova ljubezen), Il cavallo Tripoli (Konj Tripolis, 1956), Le redini bianche (Bele
vajeti, 1967), La corsa di Falco (Falcov tek, 1969), Le estati di fuoco (Razbeljena
poletja), I giochi di Norma (Normine igre, 1964) in L‘imperatore nemico (Sovražni
cesar). Po avtorjevi smrti so bila ta dela združena pod naslovom Gli anni ciechi
(Slepa leta, 1971); cikel naj bi bil sestavljen iz desetih romanov, avtor pa je za
življenja uspel objaviti le tri, ostali so izšli postumno. Leta 1947 Quarantotti Gambini objavi roman Val križarke (ponatis 1966), ki velja za njegovo najpomembnejše
delo; zanj leta 1948 prejme nagrado Bauta, po knjigi pa francoski režiser Claude
Autant-Lara posname film z naslovom Les régates de San Francisco. Roman se
dogaja v Trstu in govori o pripetljajih treh mladostnikov, ki vstopajo v odraslo
življenje. Roman Vroče življenje (1958) prikazuje svet mladih, pa tudi svet starejših; pripoveduje o tržaški meščanski družbi v posebej zanimivem obdobju njene
zgodovine, približno v letih od 1920 do 1939. V romanu se znova pojavi istrska
pokrajina, opisana skozi podobo polotoka, kjer se odvija glavno dogajanje. Tudi
po tem delu je bil posnet film, ki ga je režiral Florestano Vancini.
Poleg pripovedništva je Quarantotti Gambini zelo aktiven še na novinarskem
področju. Del te dejavnosti je zajet v knjigi Il poeta innamorato (Zaljubljeni pesnik, 1984), ki jo je uredil Riccardo Scrivano. Pisal je tudi dnevniška in memoarska dela (Primavera a Trieste, Pomlad v Trstu, 1951; Sotto il cielo di Russia,
Pod ruskim nebom, 1963), eseje (Luce di Trieste, Tržaška luč, 1964); in dela z
zgodovinsko-genealoško tematiko (I nobili di Rovigno. Diritti e privilegi, Rovinjski
plemiči. Pravice in privilegiji, 1968). Poleg navedenih del v avtorjevi zapuščini
najdemo še dve pesniški zbirki, obe objavljeni postumno: Ljubezenska pripoved
(1965) in Al sole e al vento (Soncu in vetru, 1970). Prva je pravi roman v verzih,
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ki bi me v hipotetični (nekoliko severnjaški in zelo evropski) Italiji lahko naredil
za normalnega državljana, me izloča iz kroga mojih rojakov.“ Nedolgo zatem, ko
zaključi pesniško zbirko Racconto d‘amore (Ljubezenska pripoved), Quarantotti
Gambini umre prezgodnje smrti aprila 1965 v Benetkah.
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katerega pripoved pa variira eno samo temo (avtobiografsko zgodbo o ljubezni
med Quarantottijem Gambinijem in dvajset let mlajšim dekletom), ki se zgleduje
po Petrarcovem in Sabovem Canzonieru. Druga zbirka na videz razlaga avtorjev
pripovedni opus, razkriva njegove spomine in kraje, od koder izvirajo.
T 41 - Pier Antonio Quarantotti Gambini

Kavarna Loggia9 v Kopru
Avtor opisuje koprsko Loggio v različnih časovnih obdobjih in pri tem poudarja številne spremembe, ki jih je
doživela. Obenem omenja razne znane osebnosti, ki so zahajale na ta kraj ali ga obiskale na svojih potovanjih.
Lani poleti sem se – prvič po letu 1945 – nekega jutra vrnil v Koper, mesto,
ki ga lahko imam za svoje, četudi sem bil rojen v Pazinu.
Ko sem stopil na trg ob stolnici (danes se imenuje Titov trg), ki ga obvladuje
visok zvonik iz živega kamna sivkaste barve, pa tudi Pretorska palača s stolpoma in cinami, mi je pred oči stopila častitljiva kavarna Loggia, ki se nahaja
nasproti nje. In čeprav me je že na ladji, med plovbo po morju, ki je bilo (kot
zmerom poleti) gladko kakor jezero, stisnilo v prsih, ko sem od daleč zagledal, kako so Jugoslovani degradirali to mestece in okoliško podeželje, katerih
harmonijo danes rušijo zgradbe iz dvajsetega stoletja (previsoke za mestno
jedro in kričečih barv), in nič manj močno me ni stisnilo tudi v trenutku, ko
sem moral jaz, ki sem Koprčan, pred izkrcanjem v Kopru pokazati potni list
nekemu jugoslovanskemu policistu, tujcu v teh krajih, ki me je premeril tako
srepo, kot da je on tu domačin in jaz tujec – pa me je z najjasnejšim občutkom
o preobrazbi, ki se je zgodila, navdala ravno kavarna Loggia.
Pod vitkimi oboki iz petnajstega stoletja so se ob mizicah gnetli svetlolasi
ljudje: razigrani in nekoliko neurejeni moški in ženske, ki so bili videti kot
izletniki na pikniku. Težko bi si bilo predstavljati kaj manj mestnega od njih:
njihovi obrazi, rdeči od sonca, mišičaste prsi in roke, ki so jih domala brez
sramu razkazovali skozi srajce in majice z izrezi, pa rahlo predrzno, samozadostno veselje, vse to so bila vidna telesna in duhovna znamenja dolgoletne,
stanovitne, obenem pa naivne ter po svoje nerodne dediščine kmetstva. In kje
se je dogajalo to njihovo razkazovanje, morda tudi nehoteno, nedolžno?
Na najbolj ekskluzivno meščanski lokaciji v najbolj zadržanem, temačnem
in ponosnem mestecu na vzhodni jadranski obali. Vse do konca druge svetovne vojne je bil Koper (kljub svoji majhnosti) zaradi posebnih odlik in slabosti
svojega prebivalstva, ki se je tisoč let razvijalo skoraj popolnoma ločeno od
okoliških kmetov, eno najbolj mestnih mest, kar sem jih spoznal. Podeželani,
ki so živeli po bližnjih gričih, so bili Slovenci, na vmesnem območju so zemljo
obdelovali italijanski kmetje, ki so se pomešali z italijaniziranimi kmeti slovanskega porekla; in nazadnje, onstran vodne površine, prek katere sta vodili
dve cesti (bolj ali manj podobni mostovoma), je ležal Koper, ki je bil popolnoma
italijanski: a ne zaradi beneškega priseljevanja v preteklosti, kakor pogosto
menijo (čeprav se je tudi to dogajalo), temveč zaradi romanskega izvora, ki je
skupen tudi vsem drugim obalnim mestecem v Istri. Torej je Koper od podeželja
ločevalo mnogo več od tiste luže (nedavno so jo deloma zasuli), ki je pomenila
9.
Zaradi večje vsebinske verodostojnosti besedila ime kavarne navajamo v italijanski obliki in ne v ustaljeni
slovenski rabi (Loža). (Op. prev.)
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razdaljo, nekoč pa celo oviro za stike med mestnim jedrom in njegovo okolico:
šlo je predvsem za nacionalno razliko in posledično jezikovno razliko, čeprav
so se Slovani sporazumevali z meščani v beneškem dialektu. Odsotnost izmenjave med mestom in podeželjem je vse bolj zaznamovala Koper in tudi
pri Koprčanih nizkega stanu stopnjevala (kar je skoraj paradoks) težnjo po
zavedanju svoje gosposkosti.
In res, v tem mestecu, ki se je zanašalo na lastne moči in (skoraj) v celoti
zavračalo svežo kri od drugod, kakor je zavračalo tudi prevlado bližnjega Trsta
(preveč novega in nepristnega mesta), se je vse prebivalstvo – kakšnih osem
tisoč ljudi, posestnikov, strokovnjakov različnih poklicev, obrtnikov in ribičev
– na neki način navzelo duha imenitnikov, morda z izjemo sloja paolanov,
različnih skupin poljedelcev, ki pa so od nekdaj živeli znotraj mestnega obzidja. Ta aristokratskost Koprčanov, ki jo je skozi stoletja nedvomno spodbujala
navzočnost številnih družin s plemiškimi nazivi in titulami (do današnjih dni
so zvečine izumrle), je bila tako očitna, da jo je poudarjal celo ljudski rek iz
bližnjih Milj: „Ko se rodi Koprčan, se rodi grof.“
Vse do 16. stoletja sta na starodavnem trgu ob stolnici v Kopru obstajali dve
loži. Starejša, ki se je nahajala v pritličju Pretorske palače in je izvirala iz druge
polovice 13. stoletja, in nova na drugi strani trga, nasproti Pretorske palače,
zgrajena leta 1462 v gotskem slogu, iz belega kamna in rdečih opek. Po rušitvi
stare loggie so novo imenovali preprosto Loggia; leta 1698 so jo razširili, v 18.
stoletju pa nadzidali za eno nadstropje, v katerem je bila dvorana. Loggia je
bila (skoraj pol tisočletja) iskrivo in nezaupljivo, zaprto in zaničujoče, obenem
pa polemično, na moč živahno središče koprskega javnega življenja: bila je
njegovo pravo žarišče, kajti tja so zahajali vsi najuglednejši meščani, njihovo
druženje pa ni bilo zmerom prisrčno.
Pod šilastimi oboki Loggie si v gruči tedanje koprske gospode zlahka predstavljamo tržaškega humanista Raffaeleja Zovenzonija, avtorja dela Istrias;
leta 1470 so ga izgnali iz Trsta (to mu sicer ni preprečilo, da v latinščini ne bi
ustvaril nemara najbolj ganljivih verzov, kar jih je – pred Umbertom Sabo –
neki tržaški pesnik napisal o svojem mestu). Dobro stoletje kasneje, leta 1575,
je koprski humanist Girolamo Muzio (med drugim avtor Ljubezenskih eklog,
ki jih je navdahnila Tullia Aragonska), star štiriinosemdeset let in tik pred
smrtjo, iz Firenc takole pisal enemu od svojih vnukov: „Verzieri je z menoj in
mojo družino ravnal nečastno; ni dolgo tega, kar je eden od njih javno, pod
oboki loggie, izjavil, da sem največji hudobnež na svetu ...“ Ne moremo se čuditi, da je „pod oboki loggie“ nekdo iz družine Vergerijev – v kateri se je več kot
stoletje poprej rodil humanist Pier Paolo Vergerij il Vecchio (1370–1444), avtor
del Vitae principum Carrarensium in De ingenuis moribus, pa tudi Pier Paolo
Vergerio il Giovane z vzdevkom Odpadnik, koprski škof, ki je postal luteranec
in umrl v izgnanstvu – grdo govoril o Muziu, ki je bil od otroštva dober prijatelj
mlajšega Vergerija, kasneje pa je postal njegov najbolj neizprosni sovražnik; za
obračun z njim v Katoliških pismih in tako imenovanih Vergerijanskih pismih
je uporabil „kladivo za heretike“. Spodbudno pa je vedeti, da so v Kopru že v
16. stoletju „pod oboki loggie“ besedovali, razsojali in se prerekali; to so vse
do nedavnega počeli v kavarni, ki se je v Loggii naselila nekaj stoletij kasneje.
Zato smo lahko prepričani, da je bil nekje med letoma 1575 in 1585 obiskovalec Loggie tudi mladi Santorio Santorio, ki je z delom O statični medicini
in svojima izumoma, prvim kliničnim termometrom in merilnikom pulza, ter
z uporabo eksperimentalne metode postal eden od očetov moderne medicine.
V 17. in 18. stoletju so se pod oboki Loggie prejkone zadrževali, klepetali in
razpravljali s starejšimi Koprčani in svojimi vrstniki, tudi literati in umetniki,
kot sta bila Apostolo Zeno in Giuseppe Tartini, ki sta se šolala v Kopru, pa
Gian Rinaldo Carli, pisec tistega članka o Domovini Italijanov, ki je bil objavljen
v milanski reviji bratov Verri, Caffè, in je na ideološki ravni naznačil začetek
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našega risorgimenta. Carli se je tam nedvomno družil s svojim dragim prijateljem, bratrancem Girolamom Gravisijem; ta je bil eruditski pisec, obenem
pa oče Dionisia Gravisija, ki je prevedel Voltairovo Alziro; družil pa se je tudi
z Alessandrom Gavardom, pesnikom (in sorodnikom opata Gavarda Gavarda,
libretista Gledališča Kraljeve akademije v Londonu), ki je v Rinaldeidi satirično
popisal neuspeh Carlijeve gospodarske dejavnosti.
V začetku 19. stoletja sta v Loggio bržčas zahajala mladeniča Pasquale
Besenghi degli Ughi, Izolan in leopardijevec, ki velja za največjega istrskega
pesnika, ter Tržačan Pietro Kandler, oče zgodovinopisja v Julijski krajini; oba
sta si v Kopru pridobila osnovno izobrazbo; tu je bil še polihistor Giuseppe
de Lugnani, po materini strani prastric Paula Valéryja. In Loggio je zagotovo
občudoval tudi Stendhal, ko je kot konzul v Trstu na začetku leta 1831 obiskal
Koper; prav tako jo je leta 1902 občudoval Gabriele D’Annunzio.
Leta 1846, morda nekoliko prej ali kasneje, so Loggio zasteklili in tako je
nastala kavarna Loggia oziroma Gosposka kavarna, saj je bila tudi loggia
gosposka; znano pa je, da so že od začetka 19. stoletja (ali še prej) v prostoru
za njo stregli enako kot v kavarnah.
V drugi polovici 19. stoletja so v kavarno Loggio zahajali domoljubni literati,
kot sta bila Antonio Madonizza in Carlo Combi, zatem pa maestro Achille La
Guardia (oče Fiorella La Guardie, kasnejšega newyorškega župana), ki je s
stopnic celo dirigiral nepozabnemu domoljubnemu koncertu, na katerem so
izvedli himno, ki jo je sam uglasbil. In v letih pred prvo svetovno vojno so za
kavarniškimi mizicami (prekratek čas) posedali študentje pesniki, kot je bil
Tino Gavardo, in številni mladi iredentisti, denimo Nazario Sauro.
Prepričan sem, da je ob teh mizicah počíl tudi Italo Svevo, ki je bil leta 1933 ali
1934 na izletu v Kopru; kajti vsakdo, ki je prispel v istrsko mestece in se zadržal
na trgu pri stolnici, se je skoraj zagotovo ustavil v Loggii. Tam se je prejkone
ustavil tudi Umberto Saba, ki mi je leta 1930 iz Kopra poslal razglednico, na
kateri je bila ravno podoba kavarne Loggie nekje sredi 19. stoletja.
Z zgodovinske perspektive je to kar imeniten niz imen; vsekakor pa jih nismo
izčrpali. Če pobrskam po osebnih spominih, jim moram dodati še angleškega
pisatelja Richarda Hughesa, ki je pozimi 1927 ob mizici v kavarni Loggii vsak
večer prepisoval strani svojega romana A high wind in Jamaica, ki ga je pisal podnevi, in maestra Luigija Dallapiccolo, ki je prav v tistih zanj še skoraj
fantovskih letih, ko je odšel iz rodnega Pazina, v dvorani nad kavarno izvajal
neki klavirski koncert.
Tik pred drugo svetovno vojno so odstranili zasteklitev in dvorano umaknili
še bolj v ozadje; nato so Ložo ponovno odprli in oživili, s svojimi marmornatimi
mizicami pa je služila kot kavarna oziroma pokrita terasa. Danes se širi glas,
da jo Jugoslovani nameravajo spet zastekliti.
Najsi je bila zastekljena ali ne, pa je loža s kavarno (ki je starejša od najstarejših tržaških kavarn) ostala častitljiv kraj. Škoda, da je medtem Koper, ki
ga je Silvio Benco (sin Koprčanke) v nekem članku označil kot eno najlepših
majhnih mestec na svetu, katastrofalno spremenil svojo podobo. Bil je majhno,
elegantno staro mesto: postaja brezoblično gnezdo, kakršnih je dandanašnji
veliko, v njem pa zgodovinsko jedro s svojimi uličicami in trgi, s svojimi palačami in hiškami komaj živi, ponižano.

Pier Antonio Quarantotti Gambini, Il caffè della Loggia a Capodistria (Kavarna Loggia v Kopru), v Caffè
letterari (Literarne kavarne), uredil Enrico Falqui, str. 23–27.
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T 42 - Pier Antonio Quarantotti Gambini iz dela Tržaška luč

Istra

Pier Antonio Quarantotti Gambini, L'Istria (Istra), iz Luce di Trieste (Tržaška luč ), Torino, 1964, str. 27–28.
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Čar Istre, ki živi v tistem, kar je najtežje opredeliti in je torej najbolj njeno
(če izvzamemo ljubkost njenih majhnih in starodavnih mest), je predvsem čar
podeželja: odprtega in raznolikega – zdaj gričevnatega zdaj ravninskega, zdaj
položnega zdaj skalovitega – podeželskega sveta ob morju.
Istra je dežela zalivov, zajed (te nastanejo, ko morje prodre daleč v kopno) in
kanalov (oziroma fjordov, kot bi jim rekli na severu), pa otokov in otočkov, rtov
in rtičev; za skoraj ves njen podeželski svet je značilna nenehna navzočnost
ali stalna bližina morja.
Tudi več kilometrov od obale, v notranjosti Istre (kjer pihlja vetrič z Jadrana),
se zlasti ponoči čuti dih morja. Spominjam se, kako sem slišal valove v poletnih
nočeh na ravnici v zaledju Umaga. Bučanje visokih valov se je v presledkih
razlegalo vse do tja, do Segeta in vile de Franceschijevih, katerih gost sem bil,
do tihih kolonskih hiš. In lepo je bilo ostajati zunaj in ga dolgo poslušati, pod
milim nebom, ki se je na severu, nekje pri Trstu, živahno svetlikalo.
V tistem predelu, naprej od Savudrije, se začenja skalnata Istra s členovitimi
in položnimi obalami, ki se zatem v Kvarnerju, pred Reko, čudovito vzpnejo
v masiv Učke, ob njenem vznožju pa med lovorovci in rožnimi grmi gnezdijo
Lovran, Opatija in Volosko.
Severna Istra od Miljskega kanala do Portoroža pa je videti čisto drugače:
povsod zeleno, lepó obdelano gričevje, ki se blago spušča proti morju, sem ter
tja pa strmo pada ter tvori razpoke in razjede glinasto rumene barve. Posebej
poleti, ko je morje mirno, ta pokrajina spominja na okolico nekaterih jezer. Na
Tankem in Debelem rtiču, v Oltri, pri Svetem Nikolaju, v Ankaranu, Semedeli,
Žusterni, Loretu, pri Svetem Roku, v Fiesi, Strunjanu, pri Svetem Lovrencu in
v Portorožu cvetovi mandljevcev in češenj, srebrnina oljk in mladike trte bijejo
v oči na ozadju sinjega morja. In kdo še ni s katerega od tistih holmov videl
rumenega in rdečega ali povsem oranžnega jadra, kako za nekaj hipov izgine
za zeleno vejo, nato pa se spet prikaže in spet izgine?

Kavarna Loggia v Kopru
Istra

V tem besedilu avtor podaja izredno lep opis Istre, pri čemer črpa iz svojih spominov. Ustvari podobo mirne
krajine, bučečega morja in lepih barv, značilnih za ljubljeno deželo.

Veduta Pirana,
Mestna knjižnica Attilia Hortisa, Trst
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Soline in solinarji
Besedilo je avtorjevo pričevanje o piranskih, koprskih in tržaških solinah, v zaključku pa so omenjene še
beneške soline.
Ogledujem si dve stari barvni razglednici, na katerih se vidijo koprske soline,
kakršne so bile pred melioracijo, ki je izsušila celotno močvirje med mestom
in gričevjem, na tem kraju pa so zdaj zelena polja.
To nista razglednici, kot jih poznamo danes, ki so retuširane, toda vseeno
kažejo nekoliko izkrivljeno podobo, zlasti kar se tiče barv, preveč bleščeče so;
nasprotno, še vedno sta preprosti, narejeni po domače, celo z nekaj madeži
in prekrivanjem barv; in vendar, ko ju opazujemo, prav zaradi njune preprostosti dobimo vtis o solinah, ki so take, kakršne so bile nekoč: mirne, gladina
je ravna, voda v bazenih pa svetlo modra ali turkizna, zdi se skoraj bleda v
primerjavi z odprtim morjem.

Sečoveljski kanal, soline, območje Lera

V mojih mladih letih so se soline kot kraj, kjer so dejansko proizvajali sol,
obdržale le še na eni lokaciji, naprej od Portoroža, na začetku ozkega morskega
kanala med Piranom in Savudrijskim rtom; v Sečovljah, kjer so se bele širjave
lesketale v soncu, ujete v zelene kvadrate nasipov, solinarji (oziroma salineri,
kot so jim pravili v istrskem dialektu) so marljivo delali sredi tiste sijoče beline,
in platnena krila vetrnih črpalk, ki jih je poganjala sapa z morja – vrtela so se
zdaj počasi zdaj hitro, skoraj tako visoko nad tlemi kot vetrnice mlinov –, so
presenečala zaradi kdove kakšne radostne vneme, ki je bila tudi lahkotna in
tiha. Oblačila solinarjev so bila živahnih barv, rožnate srajce in kratke sinje
hlače; in lahkotno se ni zdelo zgolj tisto gibanje belih kril, ampak tudi delo
žensk, ki so nosile svetle halje le do kolen (kar je bilo za tiste čase presenetljivo),
na glavah pa so imele poveznjene slamnike, bosonoge so stopale po travnatih
nasipih in z dolgimi lesenimi grabljami potiskale sol ter oblikovale nešteto
manjših kupov, ki so se v kristalizacijskih bazenih lesketali kakor sneg.
Če nato pogledamo pobliže, se izkaže, da so bile tiste grablje nenavadne; niso
imele oblike glavnika, temveč so bile iz enega kosa, z nekakšno deščico, tako
da so spominjale na podolgovato leseno motiko. In dekleta na bosih podplatih
niso nosila čevljev, nizkih copat ali cokel, temveč dve deščici: deščici, ki so
si jih pritrdila z usnjenimi jermeni, ob čemer pomislimo na današnje krplje,
s katerimi se v visokogorju gibljejo po snegu, in res, tudi njihov namen je bil
podoben, gibati se prosto po tistih slanih snežiščih, ne da bi se jim ugrezalo.
Prav tako zanimiv prizor kot sečoveljske, s stotero živahnimi in delavnimi
ljudmi (ta prizor je bil prejkone domač mlademu Giuseppeju Tartiniju) kakor
na riževih poljih, so v nekih drugih časih, v mesecih maju, juniju in juliju,
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bržčas ponujale tudi koprske in danes pozabljene tržaške soline, ki so se širile, kjer je kasneje zrasla Terezijanska četrt, nekako med današnjim Borznim,
Goldonijevim in Oberdanovim trgom, pa tudi na mnogih ločenih, manjših
območjih na začetku in koncu nabrežja Grumula; za rtičem Marsovega polja
(Campo Marzio ali Camarzo, približno tam, kjer so na začetku 20. stoletja
zgradili postajo Čezalpske železnice10); ob današnjem sprehajališču svetega
Andreja (kjer so zdaj železniški tiri in skladišča) in še v bližini Servole,11 tam,
kjer stojita Lloydov arzenal in ladjedelnica. In ni dvoma, da so v zdaj že davnih
časih enako privlačen prizor ponujale soline v Benetkah, ki so se, kot kaže,
nahajale v današnji župniji San Giacomo dall’Orio, ob otočku Poveglia in najverjetneje tudi na drugih krajih.
Pier Antonio Quarantotti Gambini, Saline e salinari (Soline in solinarji), v: Luce di Trieste, Torino, 1964,
str. 195–197.

Avtorica besedila skuša skozi strukturno analizo romana Rdeča vrtnica podati topološko interpretacijo pripovedi. Vprašanje prostorskih struktur je navadno eno od najbolj prezrtih v okvirih sodobne retorike in semiotike, res pa je, da obstaja nekaj študij, ki govorijo o deskripciji prostora. Vendar tudi Angelo Marchese
upravičeno opozarja, da deskripcija „v okviru narativne semiotike ne izčrpa vsega zanimanja, ki ga pri analizi
pripovednega teksta vzbuja problematika prostora“ (Marchese, 106, 1981). V resnici je deskripcija zgolj eden
od elementov topološkega koda, skozi perspektivo katerega se lahko lotimo kritičnega prebiranja pripovedi in
h kateremu gre dodati še druge prostorske vrednote (proksemika, percepcija, simbolika, diegeza in aksiologija
prostora), ki pa jih obravnavajo le redki kritiki. Avtorica torej analizira prostorsko dinamiko v romanu Rdeča
vrtnica in tako sledi diskurzu topološkega koda.
Opus Pier Antonia Quarantottija Gambinija se nenehno navezuje na dimenziji prostora in časa: v romanu Rdeča vrtnica pa istrskega okolja in zlasti
mesta Koper ne smemo pojmovati zgolj kot ozadje ali scenografijo, temveč je
celo pravi protagonist dela.
Fabula se tako po eni strani razpleta okoli treh likov (Piero, Paolo, Ines), po
drugi pa je resnični protagonist mesto, ki nastopa skozi ves roman, opisano
pa je z različnih zornih kotov, ki se spreminjajo glede na potek dogodkov. Zdi
se skoraj, kot da nam pisatelj želi predstaviti svoje mesto zelo počasi: da bi ga
lahko občudovali v celoti, moramo namreč prebrati ves roman in ko sledimo
opisom koprskih ulic, palač, gledališča, glavnega trga in ure na zvoniku stolnice, ki odbija čas in s tem po svoje zaznamuje tudi ritem romana, dobimo
vtis, da nas pisatelj pri tem odkrivanju spremlja.
S sposobnostjo, da se tako natančno približa lokacijam svojega mesta in jih
opisuje z različnih zornih kotov, Quarantotti Gambini doseže, da te prevzamejo
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Soline in solinarji
Podobe Kopra ...

T 44 - Nives Zudič Antonič

10.
Čezalpska železnica, v nemščini „Alpenbahn“, je bil kompleks železniških prog, ki so ga zgradili na začetku 20.
stoletja v času avstro-ogrske monarhije, da bi izboljšali prometne povezave med središčem in tržaškim pristaniščem. Imela je različne trase, ena od njih je povezovala Jesenice in Trst, kar danes Italijani zmotno imenujejo
Transalpina oziroma Čezalpska. (Op. prev.)
11.
V slovenščini Škedenj, tržaška predmestna četrt. (Op. prev.)
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bralca, ki nato želi odkrivati nove palače, ulice in lokacije, prek katerih bi se
približal protagonistom romana, pisatelju in njegovi prefinjenosti.
Zunanji dogajalni prostor v besedilu
Pier Antonia Quarantottija Gambinija
Roman Rdeča vrtnica bi lahko označili kot roman spomina, obenem pa tudi
kot besedilo, ki namenja veliko prostora protagonistovi politični in filozofski
refleksiji. Premišljanje o koncu avstro-ogrskega cesarstva in zatonu koprskega
plemstva se namreč prepleta z njegovim bolj osebnim premlevanjem o lastnem
staranju in smrti. V središču zgodbe je lik grofa Paola, ki se po mnogih letih
odsotnosti vrne v Koper in tam podoživlja stare spomine na preteklost. Čeprav
je dogajalni čas pripovedi kratek, saj traja le nekaj dni (od vrnitve grofa Paola
do njegove smrti kmalu zatem), pa je časovni in prostorski lok dejansko precej
širši. V vsem romanu je povezan s spomini treh protagonistov, ki se z mislimi
vračajo v obdobje svoje mladosti, zaključuje pa se z opisom otožne starosti
Ines in Piera, ki sta zdaj ostala sama v veliki družinski hiši.
V romanu ali kratki zgodbi ima prostor točno določeno pripovedno funkcijo;
po navadi predstavlja oviro za protagonistove premike. V Rdeči vrtnici pa so
prostorske strukture izredno pomembne: fizično ali duhovno premikanje likov
skozi različne prostore tu predstavlja jedro pripovedi. Od samega začetka so opisi prostora zelo natančni. Roman se odpre s panoramskim pogledom na mesto:
večeri se in „sonce kroži visoko nad hišami, ki so nakopičene druga čez drugo,
brez presledkov, a takoj ko se prične spuščati, se sence podaljšajo in uličice
so videti zanikrne.“ To med lokacijami in liki vzpostavi razmerje negibnosti.
Tudi trije protagonisti se odpravijo ven poredko in samo v posebnih okoliščinah. Vedno se pomikajo od svoje hiše do glavnega trga, ki v romanu nosi
prvotno ime, Trg ob stolnici (danes Titov trg), skratka, po središču mesta. Po
grofovem prihodu se prvič odpravijo ven, ko se skupaj namenijo v gledališče.
Mesto je tu opisano ponoči in njihova pot vodi od hiše do mestnega gledališča.
Opis prostora pa zmeraj spremlja poglobljena analiza drže in vedênja protagonistov, skratka, v romanu gre za nenehno prepletanje človeka in mesta.
„Piero, Paolo in Ines med njima so toplo oblečeni stopali po uličicah mesteca.
Gledališče je bilo blizu in ulice razsvetljene; toda sence so se spreminjale, zdaj
so bile tukaj zdaj tam, sledile so nihanju visečih svetilk in korak treh starcev je
bil negotov, četudi je njihov glasni klepet izžareval samozavest. Najbolj vesel je
bil gospod Piero; od časa do časa je s palico potolkel po tlakovcih in se gromko
zasmejal. Paolo se je pridružil njegovemu veselju, a bolj pritajeno, njegovega
smeha ni bilo slišati. Brezskrbnost gospe Ines se je vsa odražala v vedrem
glasu in skrajšanih, pospešenih korakih. Zdelo se ji je, da je zopet dekle, in
vrnila se je v čas, ko se je sprehajala po istih ulicah z dvema moškima, ki sta
ji dvorila, s po enim pod vsako roko kakor sedaj.
Tudi gospodu Pieru se je zdelo, da je zopet mladenič; zato je tolkel s palico
in z užitkom poslušal svoj glas, ki je odmeval ob vsaki besedi in se razlegal
daleč. Ob tisti uri je bilo mestece prazno: v celoti so ga zaobjeli glasovi in koraki. Takoj ko so stopili na trg, je gospod Pietro pogledal na drugo stran, proti
kavarni. V mraku so izstopali osvetljeni ozki loki Lože; a zaradi zaves, ki so
zastirale stekla, se ni dalo videti v notranjost. Svetloba, ki je pronicala skoznje,
je zadobila rahlo rumenkast odtenek in Piero jo je motril skozi priprte veke
[…]“ (Quarantotti Gambini, 1967, str. 61)
Če nadaljujemo z branjem romana, pridemo do odlomka, ko se grof Paolo
odpravi ven (spet v središče mesta) in napoti proti utrdbi Belveder. Tukaj protagonist dojame, da – kljub njegovi dolgoletni odsotnosti – v mestu „ni ničesar
242

T44

7. DEL 20. STOLETJE

novega, ničesar pretresljivega; vse je teklo naravno in vse stvari je povezovala
nevidna, toda živa nit. Grof Paolo se je rad pustil voditi tej niti. [...]
Med divjimi kostanji, na ravnem prostoru ob stari utrdbi, se je grof Paolo
ustavil. Strmel je daleč, onstran svetlomodre planjave, ki se je raztezala vse
do obzorja, in od časa do časa stisnil nosnici ob globokem vdihu. Ugajala mu
je tista sapica, sveža, a lahna, pa tudi svetlo sinje nebo. Jutro je bilo jasno in
spokojno; za trenutek se je hotel ustaviti tam in se nadihati zraka, ki je prihajal
z morja. Na desni je bil zaliv zamejen z jezikom kopnega, z gričem, sem ter tja
posejanim z belimi lisami, ki jih je razpoznaval kot skupine hiš. Rdečkasto
rjavi in zeleni grič se je zložno spuščal proti morju in se širil kot jez; a potlej
se je na vsem lepem strmo pognal proti sinjini.
Z utrdbe je bilo vse videti majhno, kakor v miniaturi. Grof Paolo je ganjeno
opazoval ta prizor. Grič je bil majhen in tista strmina spodaj je bila visoka komaj
za prst. In tako majcen kot še nikoli se je grofu Paolu kazal parnik, ki je nekaj
milj stran plul na odprto morje, podoben drobni beli lisi z dvema izrastkoma,
enim črnim in drugim rdečim: to je bil dimnik. Za seboj je puščal oblak, ki se
je grofu Paolu zdel prevelik: dim se je sukal v temačnih spiralah, ki so se postopno tako raztegnile, da so bile nedaleč od krme večje od celotnega parnika.
‘Dim, dim!’ je zagodrnjal grof in se ozrl okrog sebe [...] Stal je in opazoval,
kako parnik izginja za rtičem; izginjal je polagoma, za njim je ostajal samo tisti
dolgi oblak. Takrat se je Paolo zdrznil; obrnil se je in se s počasnimi koraki,
kot da je zamišljen, začel vračati. Gledal je naravnost predse, proti trgu, ki se
je razpiral na koncu ulice; njegove oči so se zadržale na sivih cinah Pretorske
palače. Niso bili preteči, temveč domači. Tista sivina, ki je izstopala na ozadju
neba, mu je ugajala; in ni vedel, kaj mu ugaja bolj, stari zidovi ali nebo. Vse je
bilo kakor doma, spokojno [...]“ (Quarantotti Gambini, ibid., str. 88)
V tem opisu so občutki zmeraj močnejši: pisatelj, ki izvrstno obvlada pripovedno tehniko, do potankosti beleži vse, kar zaznava protagonistovo oko, da se
bralec pri tem tako rekoč zlije z grofom Paolom, ki ob utrdbi diha morski zrak …
Po Paolovi smrti preostala osrednja lika, Piero in Ines, preživljata vse dneve
v notranjosti svoje vile, medtem ko se pri opisovanju mesta pojavi premik, in
sicer na trg Brolo, k Fontiku, nato pa po Ulici velikih vrtov in Čevljarski do
Da Pontejevega trga. Po tem delu mesta pa se več ne gibljejo trije protagonisti,
ampak služkinja Rosa, guvernanta Basilia in Andrea, vrtnar pri družini Balzeronijevih.
Zatem se s pisateljem vrnemo na Belveder, po katerem se zdaj sprehajajo
mestni starci, ki hodijo na trg in se tam nastavljajo soncu. Potem se opis preusmeri na mestno obrobje, proti Semedeli in Markovemu hribu.

Podobe Kopra med pisateljevim
spominom in sedanjostjo
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„Po tistih dolgih in lepih tednih se je vreme skoraj iznenada spremenilo.
Starci, ki so zjutraj naredili svoj obhod med golimi in lisastimi debli divjih
kostanjev vzdolž sprehajališča Belveder, pri čemer so njihovi mirni pogledi
potovali po temno modri širjavi zaliva, ki jo je na drugi strani prekinjalo nekaj
kolobarjev dima; ti starci, ki so se vsako jutro odpravili ven ob isti uri in se
ob isti uri tudi vrnili, počasnih korakov in tesno zaviti v zbledele, sive ali zelenkaste površnike; in ôni drugi, zgubani ribiči, katerih usta so podobna reži
hranilnika in na glavi nosijo kape s štirikotnimi ščitniki, vsako jutro so prihajali lovit sončne žarke na kamnito klop ob južni fasadi stolnice, pod gnezda
golobov, iz katerih so padala modrikasta peresca in še kaj drugega – ti starci
so nekega jutra, ko so stopili iz svojih hiš, zaznali rahlo nelagodje. Saj ne, da
bi se sonce povsem skrilo; le zrak je tihotapil v ude tisto nedoločljivo slabost.
Da, topel zrak, nemara še bolj kot prej, a vlažen, saj je bilo čutiti, da polagoma
prodira prav do kosti.
Neki upokojenec, ki je bil bolj pustolovsko razpoložen od ostalih, zelo visok
in mršav, se je vsako jutro podal dol do pristanišča in nato po semedelskem
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mostu, korak za njim pa je repljal jazbečar, s trebuhom tik nad tlemi in na
usločenih tacah je dajal vtis, da bi jih za svoj podaljšani trup potreboval šest
in ne le štiri; a tistega jutra se je vrnil mnogo prej kot ponavadi, saj je zaznal,
da Markov hrib zagrinjajo oblaki [...]“ (Quarantotti Gambini, ibid., 207)
Po tem odlomku pripovedovalec opazuje mesto z drugega zornega kota.
Njegov opis izhaja iz panoramskega pogleda z Markovca. Tokrat je služkinja
Rosa prečkala „semedelski most med solinami in morjem“ in se povzpela „po
pobočju Markovega hriba“, da bi se srečala z doktorjem Rascovichem. Ko je
prišla do „hišice z zaprtimi zelenimi oknicami, je Rosa obstala na nasipu in se
zazrla proti mestu pod seboj“.
„Nikoli še ni bila na tistem griču. Od tam zgoraj se ji je vse zdelo lepše, kot
si je sploh mogla predstavljati.
Kako dobro se je videlo mesto, v celoti obdano z vodo (takó od daleč je bilo
podobno enemu od tistih listov rdečkasto rjave barve, ki na podeželju lebdijo na
gladini mlak), in kako dolg je bil most, po katerem je prišla, ter bel, srebrnikast
med zeleno vodo v solinah in temno modrim morjem. Mestne strehe so bile
gosto nagnetene, skoraj kot da se hiše dotikajo z vseh strani in ne bi bilo trgov
in ulic; in nad temi strehami se je dvigalo nekaj zvonikov. Rosa je bila vse bolj
zadovoljna, ker je prišla sem gor. Dihala je s polnimi pljuči in opazovala zaliv,
v katerem ni bilo nobenega čolna, vse se je zdelo gladko v tisti rahli meglici. Po
teh vtisih je bila njena prva misel poiskati hišo de Faralia. Med toliko strehami
je ni bilo preprosto najti. Lažje se je znašla, ko si je za orientacijsko točko izbrala zvonik stolnice, nato pa cine Pretorske palače, ki so se komaj nakazovale.
In glej, vrt gospodarjev (da, res je to bil!), ozek prazen prostor med strehami, z
verando, ki se je v tisti bledi, a še vedno živi luči medlo svetlikala. Prav zaradi
tistega svetlikanja ni dvomila. Tam je bila. Pod tisto streho s starimi temnimi
strešniki, v rumeni sobi ob oknu, sta se tudi sedaj nahajala gospod Piero in
gospa Ines. Medtem ko je peč prasketala v kotu in oddajala rdečkast blesk, je
gospod ves čas zrl skozi tisti svoj daljnogled, gospa pa je prebirala časopise. Ali
je bilo to res? Tam na deželi, v tisti svetlobi, v ozračju, ki je postajalo dražeče, se
je Rosi zdelo, da je le spomin ali sanje. Tista streha je bila tako majhna, skoraj
neopazna: je mogoče, da so bili pod njo zaprti gospod, gospa in tudi Basilia?
Zaprti tam notri že štirideset, petdeset let, ne da bi jim prišlo na misel, da bi
se premaknili? (‘Še pred rojstvom moje mame,’ je pomislila, ‘so bili tam!’) In
vendar, ko je opazovala tisto hišo, nič večjo od kamenčka, ji je srce začelo biti
nekoliko hitreje.
Nazadnje je odvrnila pogled od mesta; ozrla se je okoli sebe in globoko vdihnila, sklenila je dlani in pretegovala lakti […]“ (Quarantotti Gambini, ibid., 245)
Roman pa se zaključi v interierju vile s protagonistoma, ki se posvečata
vsakdanjim opravilom.
V pripovedi ima pomembno vlogo tudi notranji prostor: tisti, v katerega sta
se umaknila protagonista Ines in Piero, z izjemo redkih priložnosti, ko sta se
odpravila ven, in sicer po prihodu grofa Paola, s katerim je na videz zapihal svež
veter v temni, mračni hiši, povsem oviti v pozabljeni čas. Tudi analiza notranjega prostora bi se utegnila izkazati kot zelo zanimiva, zlasti zaradi pripovedne
spretnosti, s katero pisatelj doseže, da ta prostor oživi. Tozadevno celo sam
Umberto Saba, ki je bil Quarantottijev Gambinijev prijatelj in mentor, v pismu
z dne 29. novembra 1937 pravi:
„Ne le iz značajev likov, ampak iz vseh tistih drobnih detajlov (svetlo rdeči
muškat, okenca jajčaste oblike, majhni rumeni salon, majhno gledališče, dim
parnikov nad morjem), iz čisto vsake stvari diha dežela, ki ti je draga. V tem
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ni ničesar provincialnega ali krepuskularnega; tvoja navezanost na Istro ni
razvada, način, kako izražati poceni ironijo: to je ljubezen.“
Pri opisovanju eksterierjev in interierjev se znova pojavita pomembni temi,
navzoči v podstati romana: Zgodovina (predstavniki „starega“ in „novega“) in
Eksistenca (lepota mlade služkinje Rose, ljubezen guvernante Basilie do grofa
Paola, doživljanje starosti in smrti pri Ines, Paolu in Pieru).
S perspektive prostora nam roman torej pomaga, da se opisanemu okolju
približamo prek „dolgotrajne“ in posebej ugodne časovne dinamike, ki spodbuja
identifikacijo bralca z liki in dogajanjem.

Tri zastave (odlomek)
Roman Bele vajeti, ki so ga našli med avtorjevimi zapiski in objavili postumno leta 1967, spada v okvir njegovega najambicioznejšega dela, avtobiografskega cikla Slepa leta, ki so ga v celoti natisnili šele v začetku
sedemdesetih let. Knjiga je razdeljena na dva dela: prvi je naslovljen Tri zastave in pripoveduje o vrnitvi
pisateljevega alter ega, plemiča Paola de Brionesija Amideija, v Koper, več kot deset let po tistem, ko je mesto
pripadlo Jugoslaviji. Drugi del, po katerem dobi naslov ves roman, govori o Paolovem otroštvu v Semedeli.
Navajamo začetni odlomek iz pripovedi Tri zastave, v katerem je opisana protagonistova tesnobna vrnitev
v Istro po drugi svetovni vojni. Paolo de Brionesi Amidei, zdaj že odrasel človek, se je primoran soočiti z
izginotjem kraja in identitete, ki je bila nekoč del njegovega življenja.
Ko je Valmarin že jadral mimo Debelega rtiča, je kapitan, ki je vzravnano stal
za krmilom v zastekljeni kajuti, zagledal, da se je gost, ki je vse dotlej ležal na
svetlomodri frotirasti brisači na gornji palubi, dvignil in si ponesel roke k čelu,
da bi bolje videl na drugo stran morskega kanala, v katerega je zaplula jahta.
„Šjor Paolo,“ je zavpil z naglasom prebivalcev Chioggie in se pokazal iz kajute,
„a izvolite daljnogled?“ Bil je nizek in čokat mož s skoraj povsem osivelimi lasmi
in zagorelim, še mladostnim obrazom.
Gost se je le napol obrnil proti njemu in pokimal: nato je naredil dva ali
tri korake nazaj, še vedno držeč levico na čelu, in iztegnil desnico, da bi vzel
daljnogled, ki mu ga je podal kapitan.
Stefano, mornar in strojnik, se je povzpel na palubo in ustavil ob vratih v
kajuto. Njegov obraz je bil pomečkan in nepravilen, kakor da bi ga kdo udaril
s pestjo in iznakazil, imel pa je goste črne obrvi, ki so se skoraj stikale ob
nosnem korenu.
„Je to Koper? Že?“ je vprašal gromko, pri čemer je njegov naglas izdajal,
da je iz Chioggie prav tako kot kapitan, in pokazal proti mestecu, ki se je vse
bolj razločno kazalo na koncu kanala, zleknjeno med spokojnim morjem in
zelenimi griči.
„Ja, Koper je!“ se je malodane sunkovito obrnil gost in za trenutek odmaknil
daljnogled od oči, še preden je kapitan utegnil odgovoriti.
Ta živahni vzklik je oba mornarja iz Chioggie tako presenetil, da sta za nekaj
hipov prenehala opazovati mestece na drugi strani kanala in se ozrla proti
gostu. Bil je visok moški, zagorel v obraz in star od štirideset do petdeset let,
tako se je zdelo. Vedela sta samo to, da se imenuje Paolo de Brionesi Amidei.
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T 45 - Pier Antonio Quarantotti Gambini iz dela Bele vajeti

Podobe Kopra ...
Tri zastave (odlomek)

Nives Zudič Antonič, Immagini capodistriane tra il ricordo dello scrittore e il presente (Podobe Kopra med
pisateljevim spominom in sedanjostjo), v: Pier Antonio Quarantotti Gambini. Zbornik simpozija, Koper,
2008, str. 41–47.
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Spoznala sta ga pred dvema dnevoma, ko se je zvečer v Benetkah vkrcal na
jahto Valmarin skupaj z njenim lastnikom, grofom Guidom Vendraminom, da
bi najprej odplul v Trst, mesto, ki mu je bilo, kot kaže, domače, nato pa na
križarjenje v Istro.
Na to križarjenje bi se morali odpraviti mnogi. Poleg Brionesija in Vendramina (sodeč po seznamu posadke, ki ga je kapitan zapisal v obrazce za luške
kapitanije) še mladi Vendraminov posinovljenec, ki je stanoval v Trstu, in nekaj
njegovih prijateljic. A v zadnjem trenutku si je zaradi enega tistih naključij, ki
včasih povzročijo, da načrt spodleti ravno takrat, ko naj bi se uresničil, grof
poškodoval prsni koš, saj mu je ponoči zdrsnilo na stopnicah, ki so vodile do
kabin pod palubo, medtem ko mladenič ni uspel kar z danes na jutri podaljšati potnega lista, kot se je zmotno nadejal. Tako je Brionesi nazadnje sam
odpotoval v Jugoslavijo.
V Jugoslavijo? V Istro! Mornarja iz Chioggie sta namreč ugotavljala, da
Brionesi ne more dojeti Istre kot jugoslovanske, čeprav je bila že ločena od
Italije; ob prihodu tja je bilo namreč treba opraviti vse preglede in formalnosti
kot pri potovanjih v tujino.
„Odpluj! Odpluj! Ti pojdi, pa čeprav mi ne moremo,“ ga je tistega jutra spodbujal Vendramin, preden je kapitanu ukazal, naj mu bo na razpolago, sam
pa se je razbolel in vročičen izkrcal z Valmarina, pripravljen, da ga z avtom
odpeljejo nazaj v Benetke. „Pojdi v Koper in potem v Piran, v Poreč, v Rovinj,
pojdi, kamor te je volja ...“
Pier Antonio Quarantotti Gambini, Le redini bianche (Bele vajeti), Einaudi, Torino, 1967, str. 11–17.

Nino de Totto (Koper, 1916 – Rim, 1995)
Obiskoval je koprski licej gimnazijo Carlo Combi in diplomiral na filozofski
fakulteti univerze v Firencah. Boril se je v drugi svetovni vojni in ostal invalid. Po
vojni je učitelj in poslanec stranke Movimento Sociale Italiano (Italijansko socialno gibanje). Objavi pesniške zbirke Voci del tempo (Glasovi časa, 1937), Canti
dell‘oasi (Spevi oaze, 1938) in Le laudi della Valle Santa (Hvalnice Svete doline,
1984); pripovedno trilogijo I libri del sangue (Knjige krvi), ki zajema romane Casa
senza nome (Hiša brez imena, 1981), Il sapore del cielo (Okus neba, 1982) in
La vigna delle cento uve (Vinograd s stotimi grozdi, 1983); predvsem pa roman
Il comito della Leona (Leonin komit, 1984) „v katerem avtor, morda po motivih
Orlanda Virginie Woolf (1929), predstavi domišljijskega junaka Andrea Teofania,
svojega someščana, ki umre in se večkrat znova rodi v različnih obdobjih zgodovine (ne samo istrske), skratka, živi nekakšno ‘večstoletno romanje’, vse dokler se
po osimskih sporazumih (1975) za njim ne izgubijo sledi in skrivnostno izgine.“
(Maier, 1996) V tem romanu pridejo na dan de Tottova ljubezen do domačih krajev, njegova strast do politike in posledična polemičnost, uperjena zoper državne
funkcionarje, odgovorne za „istrsko tragedijo“ po koncu druge svetovne vojne.
Umberto Urbani (Koper, 1888–1955)
Predaval je srbohrvaški jezik in književnost na tržaški univerzi. Poleg mladostne pesniške zbirke Ninfe d’Italia (Italijanske nimfe, 1919) je napisal učbenik
Scrittori jugoslavi (Jugoslovanski pisatelji) v dveh delih (1927 in 1935) in delo
Nella repubblica di Masaryk (V Masarykovi republiki, 1935); nato še priročnik za
konverzacijo Parliamo croato (Govorimo hrvaško, 1942 in 1945); slovar v dveh
zvezkih Dizionario della lingua italiana e croata (Italijansko-hrvaški slovar, 1944)
in slovnico Grammatica della lingua croata (Hrvaška slovnica, 1945). Med drugim je prevedel tudi roman srbskega pisatelja Borisava Stankovića Nečista kri in
črnogorsko junaško pesnitev Gorski venec Petra II. Petrovića Njegoša.
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Giuseppe Vidossi (Koper, 1878 – Torino, 1969)
Bil je strokovnjak za ljudsko izročilo in dialektolog. Na Dunaju je leta 1900 diplomiral iz romanske filologije, študij je dokončal v Firencah. Sprva je bil zaposlen
kot profesor v Trstu, nato kot okrožni šolski inšpektor v Pulju in kot ravnatelj
koprske gimnazije liceja. Po koncu prve svetovne vojne je delal na Osrednjem
uradu za reorganizacijo šol v novih provincah in na ministrstvu za šolstvo, kasneje
se je zaposlil na ministrstvu za industrijo in trgovino. Leta 1922 je bil zadolžen
za tisk in propagando pri pomorski družbi Cosulich v Trstu. Leta 1932 je postal
tajnik uredništva Italijanskega jezikovnega atlasa, ki ga je zasnoval in urejal
Matteo Giulio Bartoli iz Labina (1873–1946), od leta 1939 pa pomočnik urednika
Italijanskega jezikoslovnega arhiva. Med letoma 1941 in 1948 je bil profesor germanske filologije na pedagoški fakulteti torinske univerze. Vidossi je preučeval
beneške dialekte in problematiko arealnega jezikoslovja, pri raziskovanju ljudskih
običajev pa je uporabljal metode geografske lingvistike. Med njegovimi številnimi
študijami velja navesti: Nuovi materiali per la storia del Collegio di Capodistria
(Novo gradivo za zgodovino koprskega Kolegija, 1899), La lingua del Triestino
Veneto (Jezik beneške okolice Trsta, 1906), Compendio di storia della letteratura
italiana ad uso delle scuole medie (Kompendij zgodovine italijanske književnosti
za srednje šole, 1910; pod naslovom Disegno storico della letteratura italiana ad
uso delle scuole medie, Zgodovinski očrt italijanske književnosti za srednje šole,
ponatisnjeno 1915), Alle porte orientali d’Italia. Dialetti e lingue nella Venezia
Giulia (Na vzhodnih vratih Italije. Dialekti in jeziki Julijske krajine, 1945), napisano skupaj z Matteom Giuliem Bartolijem, Studi sul dialetto triestino (Študije
o tržaškem dialektu), pri kateri uvod napiše Giovanni Battista Pellegrini (1962;
anastatični ponatis iz Archeografo Triestino, Tržaški arheograf, 1900 in 1901)
ter Saggi e scritti minori di folklore (Krajše razprave in spisi o folklori) z uvodom
Paola Toschija (1967). Z Antoniem Viscardijem, Brunom in Tilde Nardi, Felicejem
Aresejem in drugimi uredi antologijo Le origini, Testi latini, italiani, provenzali e
franco-italiani (Izvori. Latinska, italijanska, provansalska in francosko-italijanska
besedila, 1956), v katerem objavi študijo o dialektih L’Italia dialettale fino a Dante
(Italijanski dialekti do Danteja).
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Enrico Rosamani (Koper, 1875 – Trst, 1965)
Koprčan, deloval je kot predavatelj v Trstu v obdobjih med 1901 in 1915 ter
1919 in 1935. Objavil je slovarja Vocabolario veneto-giuliano (Beneško-julijski
slovar, 1922) in obsežni Vocabolario giuliano (Julijski slovar, 1968), ki leta
1990 doživi anastatični ponatis. Napiše tudi Vocabolario marinaresco giulianodalmata (Julijsko-dalmatinski pomorski slovar), ki ga po njegovi smrti uredi
Mario Doria (1975).

Tri zastave (odlomek)
Jezikovna razslojenost v Istri (odlomek)

Istrski jezikoslovci in slovničarji

T 46 - Giuseppe Vidossi iz dela Na vzhodnih vratih Italije

Jezikovna razslojenost v Istri (odlomek)
Navajamo odlomek iz poglavja Jezikovna razslojenost v Istri, ki ga je Vidossi objavil v knjigi Na vzhodnih
vratih Italije. Dialekti in jeziki Julijske krajine (Furlanija in Istra) ter jezikovna razslojenost v Istri, katere
soavtor je z Matteom Bartolijem. Gre za opis jezikov in dialektov, ki jih govorijo v Istri.
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[…] 2. Oglejmo si jezikovno raven: medtem ko v večini italijanskih pokrajin
govorijo le različice, ki pripadajo enemu samemu sistemu, torej italijanskemu,
se na območju Istre, mejne dežele, različicam italijanskega sistema pridružujejo še druge, ki pripadajo drugačnim sistemom. Jezikovni zemljevid Istre pa
je kljub temu veliko pestrejši od zemljevida drugih pokrajin, in še pestrejši je
videti, če poleg jezikovnih različic, ki jih govorijo še danes, nanj vrišemo tudi
tiste, ki so izumrle nedolgo tega. Tukaj so torej navzoče:
A. Različice, ki pripadajo italijanskemu jezikovnemu sistemu
1) Beneščina, dialekt, ki ga običajno govorijo v Trstu in drugih mestih (razen
v Rovinju in Vodnjanu), v številnih manjših naseljih ob obali in v notranjosti,
in ki vrh tega služi kot „pomožni jezik“ (v tem pomenu ga imenujemo koiné)
za mnoge druge Istrane; ti običajno uporabljajo govore, ki se razlikujejo od
beneščine, se pravi novolatinske in slovanske.
2) Istrski govor, imenovan tudi istriotščina, ki ga še vedno uporabljajo v Rovinju, Vodnjanu in Fažani, manj čisto pa v Šišanu, Galižani in Balah, krajih v
južni Istri, je bil najbrž nekoč razširjen tudi v osrednji Istri.
3) Furlanščina, ki so jo govorili v Trstu do začetka 19. stoletja, v Miljah do
konca 19. stoletja in je nekoč najverjetneje prevladovala tudi na drugih območjih severne Istre.
B. Različice, ki pripadajo drugim novolatinskim jezikovnim sistemom
4) Romunščina, in sicer v različici, ki jo natančneje imenujemo istroromunščina
in jo govorijo v sedmih zaselkih občine Valdarsa, katere središče je Šušnjevica,
na južni strani Učke, severno od Učke pa v vasi Žejane, ki se nahaja v reški
pokrajini, v občini Podgrad. Govora obeh jezikovnih otokov (Valdarsa in Žejane)
se bistveno razlikujeta zaradi naravne ovire, ki jo predstavlja gora in ki otežuje
komunikacijo med območjema.
C. Različice, ki ne pripadajo novolatinskim jezikovnim sistemom:
5) Slovenščina, ki se s tržaškega Krasa širi (v štirih ali petih dokaj podobnih
različicah) na jugozahodu do reke Dragonje, deloma v okolico Buzeta, na jugovzhodu pa vse do Jelšan (reška pokrajina).
6) Srbohrvaščina, ki na južnem robu slovenskega območja z nekaj različicami
zaseda predele, kjer ne govorijo italijanskih ali romunskih dialektov.
7) Albanščina, ki so jo do sredine 19. stoletja govorili v nekaterih zaselkih okoli
Poreča, še dlje nazaj pa tudi v delu tako imenovane Čičarije in na Krasu. […]
8) Novogrščina, ki so jo govorili v nekaterih zaselkih (poseljenih v 16. in 17.
stoletju) v okolici Pule in Poreča. Izumrla je že pred časom in ni pustila sledi. […]
Kar zadeva knjižne jezike, je pri vseh, ki spadajo v skupino A, samoumevno,
da uporabljajo italijanščino. Slovenci uporabljajo slovenščino, Srbi in Hrvati
pa srbohrvaščino. V kolikor so knjižni jezik potrebovali istrski Romuni, pa so
si deloma pomagali z italijanščino in deloma s srbohrvaščino, šele v zadnjem
času so dobili romunske šole in se začeli zavedati svoje pripadnosti romunskemu narodu. […]

Giuseppe Vidossi, Stratificazioni linguistiche in Istria (Jezikovna razslojenost v Istri ), v: Matteo Bartoli in
Giuseppe Vidossi, Alle porte orientali d’Italia. Dialetti e lingue della Venezia Giulia (Friuli e Istria) e stratificazioni linguistiche in Istria (Na vzhodnih vratih Italije. Narečja in jeziki Julijske krajine (Furlanija in Istra)
in jezikovna razslojenost v Istri ), Torino, 1945, str. 59–65.

248

G 17 - GESLO

Časopisi in revije

T46 - G17

7. DEL 20. STOLETJE

oper velja za zibelko istrskega novinarstva: za mesto je bila skozi zgodovino značilna živahna založniška dejavnost. Prvi časopis, Foglio Periodico
Istriano (Istrski občasnik), je izšel v času francoske vladavine (1807–1809), to
je bil tednik, ki ga je ustanovil Angelo Calafati, prefekt Istrskega departmaja,
in urejal Luigi Marini. Ko Trst postane upravno središče Istre, se sedež časopisa preseli tja, časopis pa se preimenuje v Foglio Periodico Triestino (Tržaški
občasnik). Sprva so ga tiskali v prefekturni tiskarni Gaspareja Weissa, od maja
1808 pa v tiskarni Giuseppeja Sardija. Foglio je bil prvi istrski časnik, imel je
dve rubriki, v katerih je obveščal tako o lokalnih kot o mednarodnih dogodkih:
Zunanje novice, ki so ponujale izbor vsebin iz francoskega in italijanskega časopisja, in Notranje novice z uradnimi objavami, ki so zadevale Istrski departma,
ter raznovrstnimi oglasi.
Skoraj pol stoletja kasneje se v Kopru pojavi nova, zelo kakovostna publikacija
s področja kulture. Carlo Combi, Leonardo D‘Andri in Paolo Tedeschi, katerih
jasen namen je bil, da ozavestijo Istrane o njihovem položaju in usodi, so zasnovali novoletni almanah La Porta Orientale (Vzhodna vrata, 1857–1859). Revija je
bila odkrit izraz italijanskega nacionalnega preporoda in sredstvo za soočenje s
predsodki, nezaupljivostjo in dezinformacijami, ki so jih v odnosu do Istre gojili v
različnih delih italijanskega polotoka; posebno pozornost so posvečali preteklosti
Istre, ker so hoteli dokazati, da je tako zgodovinsko kakor tudi geografsko tesno
povezana z Italijo. Med sodelavci revije so bili Antonio Coiz, Orazio Colombani,
Francesco Combi, Giuseppe Costantini, Antonio Madonizza in Pacifico Valussi.
V tem obdobju tudi višja gimnazija, edina tovrstna šolska institucija v vsej
regiji, začne izdajati lastno publikacijo. Leta 1858 v tiskarni avstrijskega Lloyda
v Trstu natisne Primo programma dell’Imperiale Regio Ginnasio di Capodistria
(Prvi program Cesarske in kraljeve gimnazije Koper), ki pa se v kasnejših letih
večkrat preimenuje: Programma dell’Imperiale Regio Ginnasio di Capodistria
(Program Cesarske in kraljeve gimnazije
Koper, 1858, 1862–1863), Atti dell’I.R.
Ginnasio Superiore di Capodistria (Zbornik Cesarske in kraljeve Višje gimnazije
Koper, 1865–1875), Notizie intorno all’I.R.
Ginnasio Superiore di Capodistria (Novice o Cesarski in kraljevi Višji gimnaziji
Koper, 1876), Programma dell’Imperiale
Regio Ginnasio Superiore di Capodistria (Program Cesarske in kraljeve Višje
gimnazije Koper, 1877–1906), Annuario
dell’Imperiale Regio Ginnasio Superiore
di Capodistria (Letopis Cesarske in kraljeve Višje gimnazije Koper, 1907–1916).
Po prvih številkah, ki niso bile redne, je
publikacija izhajala vsako leto, redno in
neprekinjeno vse do 1916, z edino izjemo
šolskega leta 1863–1864. Po prvi svetovni
vojni publikacija ponovno izhaja pod imeni
Annuario del Ginnasio Superiore GoverPrva številka štirinajstdnevnika La Provincia dell’Istria (Istrska
nativo (Liceo-Ginnasio) „Carlo Combi“ di
provinca), 1. september 1867, Koper
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Capodistria (Letopis Višje vladne gimnazije, Liceja gimnazije Carlo Combi Koper,
1919) in Annuario del R. Ginnasio-Liceo
„Carlo Combi“ in Capodistria (Letopis
Kraljeve gimnazije liceja Carlo Combi v
Kopru, 1920–1932). Skromnejši, a vseeno
pomembni publikaciji sta bili še Lunario pel popolo di Capodistria (Pratika za
Koprčane, 1868–1870), ki je nastala na
pobudo tiskarja in urednika Giuseppeja
Tondellija ter bila namenjena izobraževanju najnižjih slojev mestne družbe,
in almanah La Concordia (Sloga, 1883–
1894) tiskarja in urednika Carla Priore.
Pomemben je bil tudi polmesečnik
La provincia dell‘Istria (Istrska provinca, 1867–1894), revija, ki jo je ustanovil
Antonio Madonizza na pobudo Carla
Combija: slednji je zagovarjal potrebo
po časopisu, v katerem bi razpravljali o
istrski problematiki in kjer bi mesto našli predlogi ter rešitve, ki bi omogočali
preporod polotoka; podnaslov revije je bil
Prva številka Pratike za Koprčane, 1867, Koper
Časopis za državljanske, gospodarske in
upravne interese Istre, po letu 1870 pa
je postala tudi „Uradno glasilo za objavo aktov Istrske agrarne skupnosti“. Med
njenimi izdajatelji in uredniki so bili najpomembnejši Nicolò de Madonizza,
Pietro de Madonizza in Anteo Gravisi (od 16. marca 1883). Namen polmesečnika je bil širiti novice in ideje, ki so krožile po Istri, in oblikovati javno mnenje,
ki ga praktično ni bilo. V predstavitvi uredniškega koncepta beremo:
„Želimo si, da bi bil to družinski časopis brez kakršnihkoli posebnih pričakovanj. Zdelo se nam je koristno, da bi v roke naših vrlih rojakov prišla vsaj
kakšna stran, na katero bi vsakdo lahko zapisal svojo misel, pri čemer se lahko
nadejamo, da bo od nje kaj koristi tudi za našo deželo, in to v dobri veri, ne da
bi kdo imel karkoli za bregom, kakor radi rečemo.
Koliko lepih načrtov nastane skoraj vsak dan v ozkih prijateljskih krogih! Toda
odzvanjajo le nekaj trenutkov, potem pa zavlada molk, ker ni občinstva, ki bi jih
sprejelo, jih ponovilo in tako pravzaprav omogočilo.
Ta nenehna smrt, ki pobere vsako komaj porojeno zamisel – če sploh lahko
rečemo, da se je zares porodila v tem samotnem preblisku –, je najresničnejši razlog
za umsko nedejavnost. Tudi umov, ki naj bi bili po naravi budni, se na tako mrtvaškem prizorišču loti spanec.” (La provincia dell’Istria, št. 1, 1. september 1867)
Poleg najrazličnejših novic, vezanih na istrska mesteca in vasi, na straneh časopisa La provincia dell’Istria najdemo pomembne kulturne, književne, zgodovinske
in arheološke prispevke; med slednjimi je tudi veliko arhivske dokumentacije,
ki na koncu prevlada nad preostalo vsebino in povzroči, da se revija preoblikuje
v ozko strokovno, učenjaško publikacijo, ki se oddalji od prvotnih namenov.
Njeni sodelavci so bili Giacomo Babuder, Carlo De Franceschi, Pietro Kandler,
Tomaso Luciani, Angelo Marsich, Gedeone Pusterla (Andrea Tommasich), Paolo
Tedeschi, Giovanni Vesnaver.
Kasneje prične izhajati časopis L’Unione. Cronaca capodistriana bimensile
(Unija. Koprska štirinajstdnevna kronika, 1874–1881), ki je nastal na pobudo
Domenica Manzonija, izdajatelja in odgovornega urednika. Njegov namen je bil
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izobraziti ljudstvo, objavljati dobro čtivo in domoznanske raziskave ter obravnavati zadeve, pomembne za mesto. Časopis ima izrazito iredentistično zasnovo in
stremi k oblikovanju italijanske narodne zavesti. Iz njegovega koncepta je moč
razbrati, da sledi idejam Madonizze:
„Naš program lahko povzamemo takole: poučevati ljudstvo, gojiti ljubezen
do dobrega čtiva, posvetiti se domoznanskim raziskavam, ukvarjati se z rečmi,
ki zadevajo mesto.
Politiko želimo pustiti ob strani, saj že Trst in vsa kraljevina nudita mestu
obilico časnikov, ki obravnavajo to zapleteno področje in omogočajo vsakodnevni
dotok svežih novic.
Prav tako smo se odločili, da izpustimo vsakršno razpravljanje o verskih temah,
ker sami ne pripadamo tisti trumi blaznežev, med katerimi so takšni, ki hočejo
vsiljevati svoja prepričanja, spet drugi pa jih zato napadajo. […]
Zdaj, ko smo izrazili svojo namero, nas ljubezen do domovine in vsestranska
naklonjenost spodbujata, da kar najbolj prisrčno pozdravimo pokrajinski časopis
Provincia, ki izhaja v našem mestu in je torej kot naš starejši brat: pot, po kateri
bomo krenili, je manj strma, a bolj odmaknjena in ožja od tiste, ki jo slednji že
osem let utira, vendar je naš cilj isti […] (L’Unione, št. 1, 9. oktober 1874)
Kratek čas je izhajal še polmesečnik Patria (Domovina, 1884–1886), ki ga je
ustanovil odvetnik Pier Antonio Gambini. Slednji je bil obenem tudi glavni
urednik časopisa, odgovorni uredniki pa so bili Stefano Zetto, Francesco Padovan (od 1. septembra 1884) in Pietro Marini (od 25. junija 1885). V začetku 20.
stoletja je kot „glasilo Istrske demokratske stranke“ nastal Era Nuova (Novi vek,
1901–1902), polmesečni koprsko-tržaški časnik, ki ga je urejal Luigi Damiani.
Izdajatelj časnika je bil Pier Antonio Gambini, pri njem pa so sodelovali (tudi v vlogi
odgovornih urednikov) še Italo de Franceschi, Nicolò Derin in Francesco Penco.
Med pomembnimi kulturnimi pobudami je treba opozoriti na nastanek mesečnika Pagine Istriane (Istrske strani)
s podnaslovom Znanstvena in literarna
revija s posebnim poudarkom na istrski
provinci (1903–1914), ki ga je urejal Domenico Venturini. Po prvi svetovni vojni
(1922–1923) izhaja druga serija revije, ki
jo urejata Francesco Maier in Giovanni
Quarantotto ter nosi podnaslov Dvomesečni pregled književnosti, znanosti in
umetnosti s posebnim ozirom na Istro.
Revija je predstavljala prostor za prve
objave številnih mladih intelektualcev,
sočasno pa so v njej izhajali prispevki najvidnejših tedanjih učenjakov istrskega in
tržaškega območja. Med njenimi sodelavci so bili Antonio Alisi (Leiss), Francesco
Babudri, Nicolò Cobol, Camillo de Franceschi, Attilio Gentile, Gianandrea Gravisi, Ferdinando Pasini, Stefano Petris,
Bernardo Schiavuzzi, Giovanni Vesnaver,
Giuseppe Vidossich, Baccio Ziliotto; občasno pa so v njej objavljali tudi Bernardo
Benussi, Attilio Degrassi, Attilio Hortis,
Silvio Mitis, Giuseppe Picciola, Alberto
Puschi, Francesco Salata, Paolo Tedeschi.
Tretja serija revije je začela izhajati leta Prva številka štirinajstdnevnika Unija, 9. oktober 1874, Koper
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1949 v Trstu. V nagovoru „mladim sodeželanom“, s katerim so odgovorni uredniki uvedli prvo številko, beremo:
„Istrske strani, ki so jih ustanovili mladi, so namenjene prav mladim ljudem. Časopis, ki je začel izhajati s skromnimi, vendar resnimi in domoljubnimi namerami,
bo na svojih straneh priobčeval vsakršne
prispevke, ti pa bodo, neskromno rečeno,
prispevali k obogatitvi domoznanskih raziskav in širili vedenje o naši lepi deželi,
ki jo pogosto, prepogosto grdo obravnavajo tako v naših kot tudi v tujih spisih.
Zlasti slednjim bo veljala naša budna pozornost, saj smo se pripravljeni odzvati
na sleherno neresnično oceno, krivično
ali drzno sodbo, obenem pa upoštevati
meje, ki jih nalagata vzgoja in vljudnost:
popravljali bomo, ne da bi napadali […]
Predstavljati stare spomenike, ki krasijo istrska mesta; doseči, da postanejo
del skupne dediščine rokopisi in dokumenti, ki pozabljeni in zaprašeni ždijo na
policah javnih (sic!) in zasebnih arhivov
Prva številka mesečnika Pagine Istriane (Istrske strani),
našega mikavnega polotoka; s prikladnim
marec 1903, Koper
pisanjem opozoriti na njihovo preteklo in
sedanjo slavo, ki jo tujci, a tudi mi sami,
Istrani, pogosto spregledujemo: vse to je kar se le da plemenit način, kako ljubiti
domovino.” (Pagine istriane, št. 1, marec 1903)
V prvem desetletju 20. stoletja v mestu izhaja informativni „gospodarski in
politični tednik“ La sveglia (Prebuja, 1903), časnik, ki ga je ustanovil Achille
Piacentini, zasnovala pa skupina separatistično usmerjenih iredentistov, ki
je želela iz Kopra in Istre pregnati avstrijsko oblast; ob tem pa še „časnik za
trgovino, industrijo, poljedelstvo in politiko“ Egida (1904–1905), ki ga je vodil
Alberto Priora, odgovorni uredniki pa so bili Achille Piacentini, Carlo Priora (od
18. decembra 1904) in nato znova Piacentini (od 18. maja 1905). Pred prvimi
splošnimi volitvami v dunajski parlament, ki so se jih lahko udeležili samo moški,
sta izšli tudi dve številki lista Il I Collegio (Prvi kolegij, 1907), katerega odgovorni
urednik je bil Oliviero Ponis. Cerkvena dobrodelna ustanova Grisoni je sprva
izdajala mesečnik L’aurora (Zarja, 1911–1912), ki ga je urejal monsinjor Emilio
Lona, in nato La nuova aurora (Nova zarja, avgust 1914), ki pa ni dočakal druge
številke. Humoristično-satirični list El pevere (Škurh, 1912), ki izhaja takrat, „ko
dopušča čas“, je izdajal in urejal Pietro Busan. Tik pred izbruhom prve svetovne
vojne je kratek čas, in sicer „po vnaprejšnjem obvestilu“, izhajala La giovane Istria
(Mlada Istra, 1913), „glasilo demokratičnega in socialnega odbora mladih“, ki jo
urejal Luigi Riccobon.
Po koncu vojne, 10. novembra 1918, torej šest dni po izkrcanju vojaških sil
v Kopru, se pojavi L‘Istria redenta (Odrešena Istra, 1918–1919). Omenjenemu
dogodku je časopis posvetil izredno pozornost, kar je razvidno iz daljše, Kopru
posvečene pesnitve; njegov izdajatelj, glavni in odgovorni urednik je bil gimnazijski profesor Arturo Bondi. L’Istria redenta je sprva izhajala ob različnih dneh,
od 20. decembra naprej pa je postala tednik; izšla je sicer le še trikrat, enkrat
leta 1919. 3. aprila 1921 so natisnili „priložnostno številko ob dnevu priklju252
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čitve“ z naslovom Italija, Italija, Italija! Druga serija revije je začela izhajati 25.
novembra 1922, in sicer na vsakih štirinajst dni, kljub podnaslovu Ilustrirani
politični, geografski in športni tednik. V tretji številki, ki je bila tudi zadnja, pa
je pisalo Ilustrirani polmesečnik Julijske krajine: ilustrirani, politični, geografski
in športni. Šlo je za „socialistični časopis, ki ga je vodil socialist“, vendar je bil
odprt za različne sodelavce: urednik ga je namenil „vsem, ki bi ga radi izkoristili
za razširjanje dobrih in koristnih idej, izraženih na nepristranski in pošten način.“ (L’Istria redenta, št. 2, 13. november 1918)
V dvorani palače Tacco se je 27. aprila 1919 zbral odbor L’Italia farà da sé
(Italija bo zmogla sama) z jasnim namenom, da bi podprl italijansko pravico do
Reke in do Dalmacije, ki so ju zavezniki odrekali Rimu. Prva (in edina) številka
Biltena tega odbora je izšla 5. maja, njegov odgovorni urednik je bil Demetrio
Cossaro. Vita giovanile (Življenje mladih) je bil štirinajstdnevnik, ki ga je v letih
1919 in 1920 izdajala Zveza mladih Fides, njegov odgovorni urednik pa je bil
Giuseppe Apollonio. V sporočilu za mlade lahko preberemo:
„Danes smo izredno in nepopisno veseli, da se vam lahko predstavimo s svojim
časopisom. Naš je. Zapomnite si to, mladina: je namreč plod našega truda in
zlasti (sic!) naše neusahljive ljubezni do vas. Želimo si, da bi novo življenje vzklilo
in zacvetelo v naših združenjih, želimo si posnemati mlade iz Milana, Torina in
drugih velikih italijanskih mest; z njimi se želimo dvigati visoko, dokler skupaj ne
ustvarimo klene falange, ki se ne boji ničesar. Hočemo in moramo biti mladi, ki
so tako odločni, da bodo prenesli vse in se zavzemali za vse, kar bosta zahtevala
ideala vere in domovine.” (Vita giovanile, št. 1, 8. september 1919)
Bollettino del Consorzio Agrario Distrettuale Cooperativo con sede a Capodistria (Bilten koprske Okrožne kmetijske zadruge, 1920–1921) je bil mesečnik,
ki sta ga urejala Bortolo Sardos, glavni direktor zadruge, in Guido Vardabasso,
kmetijski svetovalec. L’Istria popolare (Ljudska Istra), „glasilo Istrskega pokrajinskega odbora Italijanske ljudske stranke” je izšlo 1. maja 1921 pred volitvami, ki so se odvijale 15. maja. Odgovorni urednik tega časopisa je bil Giuseppe
Apollonio. Katoliška Ljudska stranka je bila pripravljena vstopiti v enotno zvezo
(se pravi, v italijansko narodno fronto) v Trstu, vendar ne v Istri, kjer je imela
lastne kandidate za poslance. V Kopru je izdala štiri številke časopisa, v katerem
je predstavila svoj program in kandidate: „Za našo pravico; za prihod svobode;
proti vsakršnim revolucionarnim in reakcionarnim odklonom: enotno volite za
listo Ljudske stranke!” (L’Istria popolare, št. 2, 5. marec 1921)
Na prvi strani časnika Il Turismo Scolastico nella Venezia Giulia (Šolski turizem
v Julijski krajini, 1922) najdemo posvetilo „komendniku Mariu Tedeschiju, članu
uprave Italijanskega Touring Cluba in tajniku Nacionalnega odbora za šolski
turizem”. Leta 1928 pa je izšla edina številka turistično-kulturne publikacije Le
vie dell’Istria (Istrske poti), ki je bila označena kot “Reklamna številka za obuditev
istrskega turizma. Sestavil in uredil Ubaldo Bottizer.” 6. marca 1934 je izšla La
Scolta (Straža), „samostojna številka lista, ki ga izdaja Univerzitetna fašistična
skupina iz Kopra ob prenosu posmrtnih ostankov Carla Combija v domovino”,
njen odgovorni urednik je bil Francesco Semi.
Med drugo svetovno vojno je dve leti izhajal časnik Credere e Vincere (Verjeti
in zmagati), „štirinajstdnevnik Fašističnega snopa Nazario Sauro” (1941–1942);
njegov odgovorni urednik je bil politični sekretar Bruno Boico, glavni pa Fulvio
Apollonio. Ob koncu vojne, poleti 1945, je v Kopru obstajalo nekaj informativnih biltenov v italijanščini, vendar so jih pripravljali tiskovni organi množičnih
organizacij ljudske oblasti, katerih glavna naloga je bila utrditev socialističnega
sistema. Med njimi omenimo Risveglio (Prebujenje, 1945), „štirinajstdnevnik italijanske protifašistične mladine”, katerega odgovorni urednik je bil Pietro Bussani,
glavni pa Giuseppe Borisi; pri zadnji številki z dne 15. oktobra 1945 sta ti funk-
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ciji opravljala Giovanni Parovel in Emilio Cralli. Urednik časopisa L’Istria nuova
(Nova Istra, 1945–1946), „glasila Protifašistične italijansko-slovanske zveze”, je
bil Mario Abram. V predstavitvi prve številke lahko beremo:
„Časopis je nastal, da bi zadostili pristni potrebi italijanskega prebivalstva v
našem okrožju, ki mora vedeti za vse težave in slediti naporu naše mlade ljudske
oblasti ter protifašističnih organizacij, da bi pustili za sabo hude čase in stopali
po poti ekonomskega in družbenega napredka.
V prvi vrsti bo to torej časopis družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja, spremljal bo najrazličnejše dejavnosti množičnih organizacij, sindikatov,
zadrug, Protifašistične fronte žensk itd. To bo informativni bilten, ki bo poročal o
vsem, kar utegne zanimati prebivalca našega okrožja, sredstvo povezovanja med
organi ljudske oblasti in ljudstvom.“ (L’Istria nuova, št. 1, 14. oktober)
Odgovorni urednik glasila Ricostruzione (Obnova, 1946–1947), „štirinajstdnevnika Združenih sindikatov koprskega okrožja” je bil Bruno Lori, pod njegovim
uredništvom pa sta izšli tudi zgolj dve številki lista La Bandiera dei lavoratori
(Delavska zastava, 1947), „štirinajstdnevnika okrožnega komiteja Zveze istrskih
sindikatov”. La Nostra Lotta (Naš boj) je bil tednik (1948–1956; izhajal je ob sobotah, od 11. januarja 1955 pa ob torkih), njegov podnaslov se je z leti spreminjal:
iz „Glasilo Protifašistične italijansko-slovanske zveze Istrskega okrožja in Tržaškega ozemlja” v „Glasilo Istrskega okrožja“, nato „Glasilo Italijansko-slovanske
ljudske fronte“ in nazadnje „Glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva”. Njegov
odgovorni urednik je bil Clemente Sabatti, kasneje pa ga je zamenjal Leo Fusilli
(od 29. septembra 1953; v prvih dveh številkah se je podpisoval kot Leone), ki
mu je pomagal namestnik Mario Barak.
V drugih krajih je izhajal La Voce di San Giorgio (Glas svetega Jurija) oziroma
Mesečni bilten piranske župnije (1922–1939), ki so ga urejali D. Enrico Boratto,
Giovanni Castoldi in nazadnje Egidio Malusà. Med vojno sta izšli le dve številki
(novembra 1940 in aprila 1944) tega lista, pripravljena številka iz septembra 1944
pa ni ugledala luči dneva. Takoj po vojni (1946) sta po zaslugi župnika Pietra
Fonde izšli dve ciklostilirani številki lista, ki so ga nato vse do leta 1949 izdajali
v tiskani obliki. Znova je začel izhajati leta 1964 v Trstu kot priloga mesečnika
Cologna Fedele (Zvesta kolonija), leta 1965 pa je postal samostojna publikacija.
3. septembra 1922 so v Piranu natisnili edino številko publikacije Primo Congresso Eucaristico Diocesano nella Diocesi di Trieste e Capodistria (Prvi škofijski
evharistični kongres v tržaški in koprski škofiji).
Po eksodusu večine prebivalstva se je število publikacij v italijanščini zmanjševalo in nazadnje so povsem presahnile. Po zatonu italijanskega tiska so na Reki
leta 1952 ustanovili založbo EDIT; ta institucija je odslej imela osrednjo vlogo
tako pri obveščanju kot pri posredovanju italijanskega jezika in kulture. Istega
leta je začel izhajati štirinajstdnevnik Panorama, še naprej je izhajal mesečnik za
otroke Il Pioniere (Pionir), ki so ga začeli izdajati leta 1948 in od 1990 nosi ime
Arcobaleno (Mavrica). Leta 1959 se je časopisno-založniška hiša EDIT združila
z dnevnikom La Voce del popolo (Glas ljudstva), ki je bil ustanovljen leta 1944 v
kvarnerski prestolnici in od 1945 izhaja brez prekinitev. Leta 1964 pa je nastala
še kulturna in literarna revija La battana.
Na lokalni ravni italijanske tiskovine izhajajo pod okriljem društev in institucij
Italijanske narodne skupnosti, vendar je moralo preteči nekaj desetletij, preden
je tovrstno založništvo zaživelo tudi na Koprskem. Leta 1976 je denimo začelo
izhajati glasilo Italijanske narodne skupnosti Giuseppe Tartini iz Pirana Lasa
pur dir (Naj se govori). Konec 20. in v prvih letih tega stoletja se je založniška
dejavnost precej okrepila. V različnih krajih so začeli izhajati: mesečnik, od leta
2012 pa štirinajstdnevnik Il Trillo (Trilček; 1990–1993, 1996), ki ga izdajata
Italijanska samoupravna narodna skupnost in Italijanska narodna skupnost
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Giuseppe Tartini iz Pirana; „list izolske Italijanske skupnosti” Il Mandracchio
(Mandrač), ki je med letoma 1993 in 2005 izhajal na štirinajst dni kot priloga
tednika Mandrač, od leta 2006 pa je samostojen mesečnik z imenom La Voce
del Mandracchio (Glas Mandrača), ki ga izdaja izolska Italijanska samoupravna
narodna skupnost; polletna publikacija La Città (Mesto, 1995), ki jo izdaja Skupnost Italijanov Santorio Santorio iz Kopra; La Colomba (Golobica, 2000; izhaja
občasno), ki jo izdaja Skupnost Italijanov Dante Alighieri iz Izole, in polletna
publikacija La Purissima (Najčistejša, 2011), ki jo izdaja Skupnost Italijanov iz
Hrvatinov.
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20. stoletje

Enrico Pocar (Piran, 1892 – Milano, 1981)
Prevajalec iz nemščine. Po zaključeni srednji šoli v Gorici si leta 1917 na dunajski univerzi pridobi habilitacijo za poučevanje italijanščine in latinščine na
gimnazijah in licejih. Dela kot profesor v Gorici, uslužbenec milanskega Touring
Club Italiano (1924–1927) in kot urednik pri Geografskem inštitutu De Agostini
v Novari (1929–1930). Leta 1934 se je zaposlil v založniški hiši Mondadori, kjer
dela kot uslužbenec, urednik in član vodstva vse do leta 1961. S prevajanjem
se je začel ukvarjati že v mladosti: izvrstno je prevedel mnoge od najuglednejših avtorjev iz nemškega kulturnega prostora (Lessing, Goethe, Schiller, Kleist,
Grillparzer, Heine, Hauptmann, Wedekind, Hofmannsthal, Mann, Hesse, Zweig,
Kafka, Roth, Doderer, Remarque, Neumann itd.), izstopa pa tudi po številu prevedenih del (več kot tristo knjig). Leta 1967 je objavil knjigo Mio fratello Sofronio
(Moj brat Sofronio), posvečeno bratu Sofroniu Pocariniju (1898–1934), prezgodaj
preminulemu futurističnemu pisatelju in slikarju: v tem delu Pocar zariše bratov
življenjepis, objavi njegove Dnevnike (1915–1918), poezijo in gledališka besedila
ter zbere številna pričevanja prijateljev in občudovalcev.
Francesco Semi (Koper, 1910 – Benetke, 2000)
Profesor, zgodovinar in jezikoslovec. Po zaključenem šolanju na koprskem liceju
gimnaziji (1928) je diplomiral na filozofski fakulteti univerze v Padovi (1932). Po
diplomi je učil italijanščino in latinščino na koprskem liceju, kasneje se preseli v
Benetke, kjer je še naprej poučeval. Bil je član Pokrajinskega odbora za narodno
osvoboditev Veneta in partizanski poveljnik v Benetkah. Semi je bil intelektualec
z raznolikimi interesi in se je uveljavil na več področjih, in sicer kot pripovednik,
prevajalec, jezikoslovec, zgodovinar ter esejist. Napisal je prozna dela Uomini nella
bufera (Ljudje v viharju, 1959), Rapporto di un‘anima (Poročilo neke duše, 1961),
Accadde a Capodistria (Zgodilo se je v Kopru, 1983). Omeniti velja tudi njegov
prozni prevod Vergerijevega Paulusa. Je avtor številnih umetnostnozgodovinskih
in domoznanskih besedil o Istri: Il Duomo di Capodistria (Koprska stolnica, 1935),
L‘arte in Istria (Umetnost v Istri, 1937), Capris, Iustinopolis, Capodistria (1977).
Ukvarjal se je tudi z jezikoslovjem in objavil delo Tremila parole (Tri tisoč besed,
1987) ter z dialektologijo, pri čemer naj navedemo njegova dela o koprskih in
tržaških narečjih: Ciacole triestine e istriane (Tržaške in istrske čenče, 1980), El
parlar s’ceto e neto de Capodistria (Preprosti in pristni koprski govor, 1983), Il
dialetto veneto dall’VIII al XX secolo (Beneški dialekt od 8. do 20. stoletja, 1988).
V letih 1991 in 1992 je uredil enciklopedično publikacijo v dveh zvezkih Istria e
Dalmazia: uomini e tempi (Istra in Dalmacija: Ljudje in časi). Bil je tudi ugleden
latinist in klasični filolog ter avtor del: Interpretari. Per l’interpretazione linguistica
e psicologica degli autori latini (Interpretariji: Za jezikovno in psihološko interpretacijo latinskih avtorjev, 1965), Il sentimento di Cesare (Cezarjevo čutenje,
1966), Manuale di filologia classica (Priročnik za klasično filologijo, 1967), La
maschera e il volto di Tacito (Tacitova maska in obraz, 1968), Glossario del latino
medioevale istriano (Glosar istrske srednjeveške latinščine, 1990). Od leta 1963
je urejal zbirko Scriptorum Romanorum quae extant omnia.
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Otroštvo v Kopru (odlomek)

Zadoščalo je, da si bil navzoč pri zasedanju mest za mizo, opoldne ali zvečer,
in takoj se je razjasnilo, kdo je glavni v hiši. Dokler babica ni nehala moliti,
se nihče ni usedel. Potlej smo dobili na krožnike hrano. Kakšno? Zmerom iste
reči: pridelke z dedkovih njiv; poredkoma meso, skoraj nikoli slaščic. Morda
sem prav zaradi te odsotnosti sladkarij doma postal sladkosneden: narava se
maščuje nad nedolžnimi. Saj ne, da bi primanjkovalo bonbonov, toda veljali
so za pretirano in nevarno razkošje, zaradi njih naj bi se namreč v želodcu
zaredile gliste; tako so mi vsakič dajali le po enega, medtem pa sem opazoval,
kako so jih odrasli, ki so bili očitno odporni na gliste, pojedli po dvajset. Če
sem kdaj pogrizljal dva, sem to zvečer plačal s pitjem „grenčice“, odvajala, ki
je moralo pomagati, pač zato, ker je bilo grenko in zelo temne barve: dedek ga
je dobival iz Trsta v zabojih, odkar so kapucini iz bližnjega samostana babici
svetovali, naj se vsa družina vsaj enkrat na teden klistira; nazadnje pa so se
naši organizmi na to privadili in čeprav smo „grenčico“ zauživali svečano, kot
bi šlo za obred izganjanja hudiča, ni več imela nobenega učinka. Toda babica
ne, ona kljub nasvetu nezmotljivih nadzornikov njene duše in telesa, ki jih je
vestno ubogala, ni jemala te temne „grenčice“; bodisi zato, da bi se razlikovala
od navadnih družinskih članov, bodisi zato, ker ji je tako predpisal modrejši
menih (ta skrivnost se v družini nikoli ni razkrila), je vsak večer vzela belo
tableto svete Foške; teta Antonietta pa ji je po kosilu zmeraj spoštljivo podala
belo kartonasto škatlo, ki so jo menihi pretihotapili iz Benetk v svojih širokih
rokavih, ko je vojna ločevala Istro od matične domovine. Skratka, jedli smo
pridelke z dveh njiv v Semedeli in Cereju ter pili vino tistih gričev, s katerim
so bile obilno založene dedkove kleti in mestne ošterije. A karkoli že smo jedli,
sta spadali zraven dve nepogrešljivi prilogi: krompir s paradižnikom poleti in
jeseni ter fižol v solati pozimi in spomladi; vsak dan in v obilnih količinah, kar
je odtehtalo skopo odmerjene deleže vseh drugih jedil. Krompirjev in fižolov
obred je trajal že leta, in to kljub občasnemu izražanju nezadovoljstva, ki pa
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Na čelu mize je sedel moj dedek, a tisti vmesni prostor, ki je ločeval njegovega od drugih stolov, je takoj razkrival nekakšno žlahtno osamo, v kateri so
ga puščali. Vendarle pa je bil on na čelu mize in videzu je bilo tako ugodeno:
to je bilo pomembno! Zatem bi rad opisal sedežni red ob obeh straneh dolge
mize, ki je stala sredi jedilnice. Ob dedku sta ostajala dva prazna stola: eden bi
pripadal mojemu očetu, ki so ga takrat vpoklicali v vojsko in je bil zato odsoten
(kot prvemu starčevemu zetu mu je bilo iz vljudnosti namenjeno častno mesto),
tisti na drugi strani pa Teresi, ki je šla za redovnico: njen prostor je moral biti
nezaseden iz spoštovanja do obleke, ki si jo je nadela, podobno kot če bi bila
v duhu navzoča, toda nihče se ni zavedal, da je poklon obleki obenem žalitev
nebeškega Ženina, saj bi si jo smeli predstavljati združeno zgolj in samo z njim;
a znova je bilo videzu na neki način ugodeno, četudi na škodo bistva. Sledili
so navzoči sinovi in hčere, vse do srede mize, kjer je kraljevala moja babica: in
tam je bil pravi poveljniški most družinske ladje. Sledili so ostali otroci, z izjemo
Chiare, babičine sestre, jaz pa sem sedel poleg svoje mame. Na drugi strani mize
nasproti dedku ni sedel nihče, saj je bil tisti stol rezerviran za gosta: spomnim
se edinole, da se je tja nekajkrat usedla teta Lucia, druga babičina sestra.

Otroštvo v Kopru (odlomek)

Navajamo odlomek iz knjige Moja Istra, in sicer iz poglavja, v katerem avtor pripoveduje o dogodkih, ki jih
je doživljal v rodnem Kopru za časa prve svetovne vojne. Semi prikazuje razne domače običaje in navade ter
podaja zanimivo pričevanje o nekaterih značilnostih svojega mesta in someščanov.
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je bilo zmeraj zadušeno, še preden je prišlo na ušesa babici; vse dokler se nekega večera po običajnem, „Gospod, daj nam danes ...“ na mizi ni znašlo nič.
„No, Ciareta, daj ta krompir,“ je ukazala babica.
Teta Chiara, moja ljuba njanja Ciareta, ki je bila odgovorna za kuhinjo (a jo
je sestra nadzirala celo glede porabe vžigalic, zanje je namreč obstajala posebna
škatlica), je tisti večer stavkala in ni rekla ne bev ne mev.
„Ciareta, kaj ti je slabo?“ je vztrajala babica.
„Kaj ti je, njanja?“ je vprašala teta Giuseppina.
„Meni? Nič!“ se je glasil odgovor.
„Alora, boš prinesla ta krompir?“
„Kakšen krompir?“
Babica je zaslutila, da gre za neposlušnost, vstala je in odšla v kuhinjo. Na
ognjišču ni bilo ničesar!
„Ma zakaj nisi skuhala večerje?“ je vprašala, ko se je vrnila.
„Ker krompir meni ne pjaže, in pregovor pravi: kar ne pjaže tebi, drugim
ne naredi!“
Francesco Semi, Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi (Moja Istra. Včerajšnje in današnje zgodbe), Benetke,
1959, str. 5–6.

T 48 - Francesco Semi iz dela Moja Istra. Včerajšnje in današnje zgodbe

Dnevi osvoboditve (odlomek)
V tem odlomku avtor pripoveduje o živahnem domoljubnem vzdušju, ki ga občutijo člani njegove družine in
ostali Koprčani ob koncu prve svetovne vojne in prihod Italijanov v mesto.
Mama me je 29. oktobra 1918 zjutraj prišla zbudit z besedami: „Hitro pokonci, danes ne greš v šolo.“
Vedno sem urno planil iz postelje, a takrat nisem dojel, v čem je stvar: „Zakaj
bi se mi mudilo, če ne grem v šolo?“ sem povprašal.
„Prihajajo Italijani!“ je vzkliknila mati z nasmehom.
Poskočil sem kar na sredo sobe, medtem pa je mama dvigala rolete.
„Kdaj pridejo?“ sem nestrpno vprašal.
„Mogoče že danes.“
V telo se mi je zdaj naselil kdove kakšen hudiček; nisem več mogel biti pri
miru, nisem vedel, kam naj stečem, kaj naj naredim, kaj vprašam.
Prihod Italijanov v Koper je za nas, kakor tudi nasploh za vse mesto, pomenil ogromno reči: za začetek konec tistega turobnega vzdušja, ki je v naši hiši
trajalo že predolgo (jaz, ki sem bil star osem let, nisem poznal drugega) in nas
bremenilo kot nočna mora; gotovost o nečem lepem in nedoločljivem, kar se
nam je zdelo lepše ravno zato, ker je bilo nedoločljivo; in za nameček nič manj
kot vrnitev mojega očeta (ta je bila za nas najpomembnejša od vsega), ki se je
nahajal na Sardiniji in se ni mogel vrniti, dokler je trajalo vojno stanje med
Italijo in Avstrijo: skratka, uresničile se bodo sanje, polne obljub.
Takoj sem pogledal skozi okno. Trobarvne zastave na okenskih policah vseh
hiš. Nagnil sem se naprej, da bi videl, če so tudi z balkonov naše hiše spustili
italijansko zastavo: tako je bilo. Bil sem ponosen, saj je bila večja od ostalih.
Potem sem izvedel, da je teta Orsolina, ki je vstala pravi čas, po vsej hiši iskala
belo, rdeče in zeleno blago, da bi naredila veliko zastavo; in ko je končala ter
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jo razobesila, se je znova usedla za šivalni stroj, da bi šivala nove zastave, s
katerimi bi ovenčali vsa okna in jih podarili tudi drugim družinam; tako so
počeli še v mnogih hišah; kdor je šel pod okni, je slišal ropot šivalnih strojev,
in nenehno so govorili „tudi tukaj delajo zastave“. Pri Benedettu Lonzàrju so
lastnik papirnice, gospod Ignazio, njegov vnuk Francesco in vajenec Supplina
neutrudno strigli papirje v treh barvah, jih lepili in pritrjevali na paličke za
sprevod in demonstracije, ki jih je za tisti popoldan in prihodnje dneve napovedal Odbor. Lokalni krojači in šivilje se niso ukvarjali z oblekami, temveč so
izdelovali na stotine kokard, našitkov, trobarvnih zvezd in seveda praporov z
italijanskimi in beneškimi simboli, ki naj bi jih razobešali po oknih. Nekaj ur
je bilo mesto kot obrat za proizvodnjo trobarvnic, ki so se pokazale kasneje,
skupaj z rumeno in modro zastavo Istre ter s svetlo modro zastavo s sijočim
soncem, ki je bila emblem Kopra.
Še vedno sem zamaknjeno stal ob oknu in občudoval novo, radostno predstavo, ko je mojo pozornost pritegnilo bučno ploskanje, ki je prihajalo iz drevoreda
Eugenio. Pogledal sem tja: gospod Benigni je stopal navkreber proti trgu in
nosil staro rdečo zastavo z zlatim levom svetega Marka; veličasten in dragocen
prapor, ki so ga gotovo skrili leta 1797, ko so se Benetke prodale Avstriji in
so Koprčani zvlekli svoje plemstvo v stolnico, ga obtožili tajnega dogovarjanja
z Avstrijo in prisilili, da pred Najsvetejšim priseže zvestobo dožu in svetemu
Marku; a potlej so prišli Avstrijci in treba je bilo skriti beneške zastave; zatem je prišel Napoleon in v kratkem času izvedel obsežna javna dela, zgradil
je denimo semedelsko cesto, ki je tekla ob morju; nato pa so se spet vrnili
Habsburžani in to je bil začetek trpljenja za Istro, ki se ni mogla vdati v novo
usodo. Zdaj je beneška zastava končno spet vihrala na ulicah glavnega mesta
Istre pod svetim Markom, dvignili so jo na Pretorsko palačo, kjer so podestati
in kapitani Serenissime govorili v imenu Evangelista, kateremu je svobodni
komun Koper v 13. stoletju podaril svojo svobodo.
Ah, kako mi je pogled na tisto zastavo prikliceval v spomin mestne zgodbe,
ki mi jih je pripovedoval dedek v svojem temačnem, pritličnem kabinetu in sem
jih poslušal kot lepe pravljice! Ah, kako so se mi, zdaj ko je zastava oživela,
dedkove zgodbe kazale kot trdna resničnost!
Zastava je šla mimo, na hitro sem se umil in oblekel ter stopil do hišnih vrat.
„Vrni se in si obleci površnik, hladno je!“ me je oštela mama. „Bi rad staknil
pljučnico samo zato, ker prihajajo Italijani?“
Ubogal sem jo, ampak prepričan sem, da bi mi v tistih dneh notranja toplota
zadovoljivo nadomestila kakršenkoli plašč.
Čez Brolo smo se odpravili proti trgu ob stolnici. Povsod živahno gibanje,
ljudje, zastave, petje. Po ulici ob gimnaziji je prihajala kolona dijakov. Na njenem čelu je bil profesor Arturo Bondi.
„Poberi se iz Italije,
poberi se, zdaj je čas ...“
Razločeval sem besede domoljubnih hvalnic, ki jih nisem še poznal. V šoli
sem se na pamet naučil:
„Bog obvarji kraljevino Avstrijo,
obvarji našega cesarja ...“

Otroštvo v Kopru (odlomek)
Dnevi osvoboditve (odlomek)

Italijanska književnost 20. stoletja

Trajalo je kar dve leti, da so nam učitelji to vtepli v glavo, ker so nas morali
učiti, a niso hoteli, da bi se naučili … Predvsem so se mi vtisnile v spomin
besede Garibaldijeve himne, katere zvoki so šli zlahka v uho in me je navduševala; zelo pa so mi ugajali tudi glasba in besede Hvalnice Istri, ki je moji
otroški domišljiji in občutljivosti razpirala svet ljubih čustev in podob:
„O, lepa Istra, kdor ob tvoji obali
plove po spokojnem morju,
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z radostnim klicem te pozdravi,
kot prijatelj, ki prijatelja opazi ...“
Korak za korakom smo se pomikali proti trgu in poslušali, kako se v ozračju
mešajo vzkliki: „Živela Italija!“, „Živel Viktor Emanuel!“, „Dol z Avstrijo!“, „Živela italijanska Istra!“, pogosto, zelo pogosto tudi „Živel sveti Marko!“, „Živele
Benetke!“, „Živela Beneška republika!“ ki so kronali petje raznih hvalnic. Na
trg so prihajali sprevodi iz vseh delov mesta. Kdor ni bil v skupini, je pač stopil
za to ali ono zastavo. [...]
Francesco Semi, Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi (Moja Istra. Včerajšnje in današnje zgodbe), Benetke,
1959, str. 25–29.

Naslovnica dela Istria mia. Racconti di ieri e d’oggi
(Moja Istra. Včerajšnje in današnje zgodbe) Francesca
Semija, Benetke, 1959
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edavni diplomatski pripetljaji v zvezi z istrskimi in dalmatinskimi umetninami, ki jih je Jugoslavija zahtevala „v povračilo“ (vzrok za to zahtevo
ni najbolj jasen, saj gre pretežno za zasebno lastnino), so spet obudili željo po
boljšem poznavanju istrskega in dalmatinskega prispevka k italijanskemu literarnemu življenju. V preteklosti so o tem pisali razni avtorji: Baccio Ziliotto je
napisal zgodovino književnosti Trsta in Istre, nedavno preminuli profesor Praga
je objavil nešteto besedil o dalmatinski književnosti, Attilio Tamaro je v dveh
obsežnih zvezkih dela Julijska krajina in Dalmacija (napisanega v francoščini)
podal pregled književnosti v omenjenih pokrajinah, Bruno Maier pa je pred kratkim objavil kratko zgodovino istrske književnosti; našteli pa smo zgolj nekatere
pisce in izpustili krajevne študije Combija, Lucianija, Quarantotta, Tedeschija
ter številnih drugih raziskovalcev.
Z izjemo nekaterih posameznikov, kot so slavni humanist Vergerio, Carli in
v zadnjem času Svevo, se tržaška, istrska in dalmatinska kultura doslej še ni
umestila v zgodovino italijanske književnosti. Zato je bilo zelo zanimivo spremljati,
kaj vse sta napisala Luigi Volpicelli in Francesco Semi o teh pokrajinah v svojih
obsežnih delih (vsako šteje preko 4000 strani) Le opere della letteratura italiana
(Dela italijanske književnosti; za klasične gimnazije), Manuale della letteratura
italiana (Priročnik italijanske književnosti; za realke in jezikovne gimnazije),
Storia e antologia della letteratura italiana (Zgodovina in antologija italijanske
književnosti; za pedagoške šole), La letteratura italiana (Italijanska književnost;
za tehnične šole). Vsako od teh del je izšlo v treh zvezkih, vse pa je izdal Giuseppe
Malipiero iz Bologne. Že v prvem letu po izidu jih je začelo uporabljati nekaj sto
srednjih šol, vendar se z njimi ne bomo več kot toliko ukvarjali, tu nam bodo
zgolj v pomoč za oris italijanske književnosti na Tržaškem, v Istri in Dalmaciji.
Te pokrajine so bile sprva avtonomne, nato pod rimsko in bizantinsko oblastjo,
kasneje pa so tu vzcveteli svobodni komuni, med katerimi je bil tudi dalmatinski
Dubrovnik, ki je po svoje primerljiv z Lucco: s krajšimi premori se je kot samostojna republika obdržal vse do leta 1797. Dubrovnik je bil zelo razvito kulturno
središče; danes je znano, da se je tam rodil tudi Franco Sacchetti. Na teh območjih
se je dolgo ohranjala latinščina; pri primerjanju tukajšnjega govora in govorov
ostalih italijanskih pokrajin pa se lahko opiramo na pomemben dokument iz
leta 804 – rižanski placit. Istra in Dalmacija sta kasneje, ko sta prišli pod beneško in ne pod cesarsko oblast, morali žrtvovati neodvisnost mestnih komunov;
predvsem v Kopru, Pulju in Zadru so to svobodo ponosno branili. Odtlej so si ti
kraji delili zgodovino z Benetkami.
Ob samih začetkih naše književnosti je Trst (edino mesto na tem območju, ki
je bilo – z izjemo štirih let – ves čas pod avstrijsko oblastjo, a je po čudežu vseeno
obdržalo beneški dialekt) stal s svojimi misteriji ob boku Umbriji; besedilo Il Pianto
della Croce (Objokovanje križa) so tam uprizarjali v 14. stoletju. V istem stoletju
je Petrarca iz Benetk pisal Boccacciu in ga vabil, naj pride na oddih v istrski „raj
na zemlji“, kakor je bil to območje označil že Kasiodor. Tu velja spomniti tudi,
da so dokumenti, ki jih je odkril in predstavil De Franceschi, že dokazali, da se
je Dante 4. oktobra 1308 nahajal v Poreču. O kulturni razvitosti vzhodnojadranske obale v obdobju humanizma je pričalo veliko število šol, akademij, knjižnic
in arhivov (v Trogirju so odkrili rokopise Petronijevih in drugih del v latinščini).
Koprčan Pier Paolo Vergerio il Vecchio je napisal delo Paulus, prvo komedijo tega
časa (kakor dokazuje Pandolfi), in prvi pedagoški traktat De ingenuis moribus
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et liberalibus studiis, na katerem je slonela vsa didaktika Vittorina, Barzizze in
drugih učiteljev. Kot tajnik cesarja Sigismunda je Vergerio tudi širil humanizem
v Avstrijo, na Madžarsko in Češko, Leonardo Bruni pa mu je posvetil dialog Ad
Petrum Paulum Histrum.
Preden je kot Pij II. sedel na papeški prestol, je Enea Silvio Piccolomini škofoval
v Trstu in spodbujal šole ter študij; tam je s ponosom poučeval tudi Agostino
Germignano. Učitelj v Miljah je bil Giovanni Malpaghini iz Ravenne, v Kopru,
kjer je bila ustanovljena tudi akademija Druščina nogavičarjev (ta je pod raznimi
imeni obstajala vse do konca 18. stoletja), pa so med drugimi poučevali Sante dei
Pellegrini, Giovanni Giustiniani, Raffaele Zovenzoni in Francesco Zambeccari. V
Pulju sta zaslovela književnika in predvsem pesnika Sergio da Pola ter Michele
della Vedova; v Zadru se je pojavila Accademia degli Animosi (Akademija drznih),
v okviru katere srečamo humaniste, kot so bili Antonio Costanzi, Tideo Acciarini,
Teodoro Prandino in Jacobino dei Mainenti; v Šibeniku so delovali Carolo Vitali,
Ambrogio Nicheteo in Giovanni Policarpo, v Splitu Petracca, Negri, Merula in
Montagna, v Trogirju Corolamo, Cippico, Grineo in Della Valle, v Dubrovniku
pa De Diversis, Fieschi, Clorio, Regini in Della Croce. Našteti pa predstavljajo
zgolj okrnjen izbor med številnimi učenjaki, ki so s študijami in raziskavami v
čast tem našim deželam.
Za zaključek humanističnega obdobja navedimo Vergerijev stavek iz pisma
Lodovicu Buzzicarinu (datirano 3. 6. 1396, založba Smith): „Rad bi se bil rodil v
kar najbolj oddaljeni prihodnosti, da bi še več izvedel; po naravi je sicer starejši
tisti, ki se rodi prej, po tem učenju pa tisti, ki se rodi kasneje, saj ve več.“ Istrski
in dalmatinski humanizem je v celoti zaznamovala usmeritev v prihodnost, ki
jo osvetljuje luč preteklosti, in nihče od Istranov ali Dalmatincev ni menil, da
so humanistični študiji sami sebi namen. To sicer ne pomeni, da ni bil navzoč
na primer kult Cicerona; pravzaprav so se ravno Istrani, kakor Pirančan Goineo
in drugi, v 16. stoletju znašli v središču polemike v prid in proti Ciceru, ki se je
odvijala v Bologni. Poleg tega je v Izoli (že v 14. stoletju) Pietro Campenni dvakrat
prepisal Dantejevo Božansko komedijo s komentarji Benvenuta iz Imole: en izvod
sedaj hranijo v Louvru, drugo pa v beneški knjižnici svetega Marka. V Kopru
je Panfilo Castaldi opravljal prve poskuse s tiskom: na prvem v Italiji tiskanem
listu je odtisnjeno „Capodistria 1461“.
V 16. stoletju se je Koprčan Muzio vključil v kulturno življenje in diskusijo o
jeziku z izvrstnim traktatom, takrat so se pojavili tudi prevajalci Homerja, kot je
bil Istran Andrea Divo, in pesniki, denimo Rapicio z delom Histria. Muzio je med
drugim napisal mitološko pesnitev Egida. V času popolne prevlade pastoralne igre
je nastalo delo Ottonella de Bellija Ovenčani gozdovi oziroma Novi zvesti pastir;
de Belli je tudi avtor krajše satirične pesnitve Učenec. Zanimiv primer vsekakor
predstavlja Vicenzo Metelli, avtor, ki ga je treba šele odkriti in je v svoji pesnitvi
Mars (sestavljeni iz šestih spevov) slavil beneško zmago v bitki pri Lepantu. Metelli izraža predrugačeno neoklasično senzibilnost: dejstev ni obravnaval v luči
zgodovinske resničnosti, temveč v obliki poganskih alegorij, kar pomeni, da je
sodobni čas doživljal skozi antično perspektivo. V beneški knjižnici svetega Marka
obstajata le dva izvoda tega dela; čemu ga ne bi izdali v okviru zbirke Scrittori
d’Italia (Italijanski pisatelji) pri založbi Laterza?
V stoletju, ko se je razvijala znanost, so bili v tem prostoru prisotni Koprčan Santorio Santorio, utemeljitelj sodobne medicine, in številni tržaški ter
dalmatinski pesniki, ki so slavili različne dogodke in osebnosti. Ne gre toliko za
(skromno) vrednost teh pesnikov, bolj za njihovo številčnost, ki izpričuje tesno
povezanost tržaške in dalmatinske kulture z italijansko. Ni bilo dogodkov, za katere bi se zanimala zgolj Italija in ne tudi Istra ter Dalmacija. Ko sta svoji zgodbi
o tridentinskem koncilu pisala Sarpi in Pallavicino, pa nihče od njiju ni mogel
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spregledati Vergerija il Giovane, koprskega škofa, ki je prestopil v protestantizem
in gojil tesne ter pogoste stike z Martinom Lutrom. V tem obdobju je tu deloval še
Dalmatinec Giovan Francesco Biondi, doma s Hvara, ki je spadal med najboljše
pisce romanov tistega stoletja in ga je Croce izredno čislal. Njegova trilogija z
deli Eromena, Donzella desterrada (Izgnano dekle) in Coraldo je bila prevedena
v številne tuje jezike.
Arkadija je imela svoje kolonije v Trstu, Istri in Dalmaciji. Morda bi bilo o
tem zanimivo napisati zgodbo: vse do obnove, ki je utišala vsakršno razpravo, so
si bili privrženci in nasprotniki Arkadije na vzhodnih obalah Jadrana še bolj v
laseh kakor tisti na italijanskem polotoku. V tem času je Istran Gian Rinaldo Carli
v reviji Caffè objavil znameniti članek O domovini Italijanov in kot prvi v Italiji
pozval k zavračanju vsakršnega lokalpatriotizma in k združitvi države. Omeniti
velja tudi Carlijev obsežni opus s področij zgodovine, arheologije in gospodarstva,
spomnimo na deli Svobodni mož (iz katerega je Alfieri zagotovo črpal navdih za
delo Della tirannide, O tiraniji) in Ameriška pisma, ki so bila zaradi izvirnosti in
neposrednosti prevedena v nekaj deset jezikov. O Carliju je Alessandro Gavardo napisal Rinaldeido, v kateri je na moč duhovito orisal istrsko razsvetljensko
kulturo. V tem obdobju so koprska Akademija obujenih, piranska Akademija
zamotanih in rovinjska Akademija podjetnih že razkrivale prenovitvene vzgibe, ki
so tleli v pokrajini. Pozornega branja pa je vreden tudi Pirančan Marco Petronio
Caldana, ki je živel v času med Arkadijo in romantiko.
Tako smo prispeli do 19. stoletja, do risorgimenta.
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Francesco Semi, Istria e Dalmazia nella letteratura italiana (Istra in Dalmacija v italijanski književnosti ),
v: La Fiera Letteraria (Literarni sejem), Rim, 8. januar 1961, str. 2.
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e zgolj ime Niccolòja Tommasea iz Šibenika zadošča za pojasnilo, kaj je bila
dalmatinska kultura v tem stoletju, kakšen značaj je imela in iz katerih virov je
črpala. O Tommaseu je bilo povedano že veliko: bil je najvidnejši predstavnik romantike
med Italijani. Vsekakor pa ne moremo mimo dejstva, da so bili istrski in dalmatinski
prostovoljci prisotni v vseh vojnah za neodvisnost Italije, in da so pesniki, kot denimo
Francesco in Carlo Combi, Paolo Tedeschi ter Tržačana Domenico Rossetti in Giuseppe
Revere v otožnih stihih opevali domovino. Pristaviti velja še imeni Mattea Andreisa iz
Trogirja in Niccolòja Ivellia iz Splita. Antologija lokalne poezije, ki jo je leta 1806 pripravil
Giovanni Bizzarro, bi bila vredna ponovnega ogleda, prav kakor celoten opus Giuseppeja
Lugnanija iz Kopra in Leopardijevega privrženca Pasqualeja Besenghija degli Ughija.
Zadrčan Pier Alessandro Paravia, ki se je kasneje preselil v Torino, je bil eden
vidnejših predstavnikov dalmatinske književne kulture. Skupaj z njim sta Tržačan
Pietro Kandler in Istran Antonio Madonizza povzdignila italijanskega duha, predvsem
z revijo Favilla (Iskra), v kateri so objavljali najpomembnejši lokalni in tudi drugi italijanski književniki. Nedvomno bi bil zelo zaželen ponatis vseh številk revije v enotnem
zvezku, kot so ga naredili za revijo Caffè. Celotno podobo zaokrožajo še pesniki, kot
so Michele Fachinetti, Giovanni Tagliapietra, Luigi Fichert, Antonio Baiamonti in številni drugi, ki jih najdemo v Picciolovi zdaj že težko dostopni, a znani antologiji Poeti
italiani d’oltre i confini (Italijanski čezmejni pesniki), ki je v začetku 20. stoletja izšla
pri založbi Sansoni. Uveljavila sta se tudi dalmatinska romanopisca Federico Seismit
Doda in Marco de’ Casotti, njuno delo bi danes lahko predstavljalo odlično izhodišče
za filmske ustvarjalce. Uspešna dramatika sta bila Giuseppe Ferrari Cupilli (omeniti
velja njegovo delo Profughi di Zara, Zadrski begunci) in Maurizio Costa iz Splita. O
Tržačanu Filippu Zaniboniju je Carducci izjavil, da „častno zastopa svojo deželo na
tujih tleh“; o njem so se pohvalno izražali tudi mnogi someščani, med drugim Demetrio
Livaditti. Leone Fortis je objavljal v časopisih po vsej Italiji in se zavzemal za italijanstvo.
Preučiti bi kazalo tudi številne istrske in dalmatinske časopise iz 19. stoletja (delno
so to že izvedli v Pagine Istriane). Poleg časopisov Osservatore triestino (Tržaški opazovalec), Istria, Dalmazia costituzionale (Ustavna Dalmacija) in Indipendente (Neodvisni)
vsebujejo pomembne eseje in spise še Archeografo Triestino, Atti e memorie della Società Istriana d’Archeologia e Storia Patria (Akti in pričevanja Istrskega arheološkega
in domoznanskega društva) in Rivista Dalmatica (Dalmatinska revija). Navedimo še
nekaj imen iz sodobnejšega časa, ki predstavljajo tržaško kulturo ob koncu 19. stoletja:
Cesare Rossi, Riccardo Pitteri, Guglielmo Padovan, Adele Butti, Tito Delaberenga, Attilio
Hortis in Giuseppe Caprin. V Istri sočasno delujejo Dino Vatta, Ada Sestan, Giovanni
Bennati, Giuseppe Picciola, Bernardo Benussi in Antonio Bizzarini, v Dalmaciji pa
Arturo Colautti (njegovi romani in pesnitve so zelo ugajali Carducciju), Eugenio De
Lupi, Antonio Cippico, Arturo Bellotti in Adolfo Mussafia. V času, ko je Pascolijeva
poezija že osvojila Italijo, je Renato Rinaldi iz Oprtalja v Istri pesnil po zgledu velikega
književnika iz Romagne, medtem ko je Koprčan Tino Gavardo v narečju svojega kraja
pisal čustveno doživeto liriko. Tu so nato še Svevo, Quarantotti Gambini, Silvio Benco,
Marino Szombathely, Elio Predonzani in drugi avtorji s tržaškega, istrskega in dalmatinskega območja, ki še danes pišejo za časopise in so kot univerzitetni predavatelji
v čast svojim deželam; znova vnemajo istrsko in dalmatinsko strast v Italijanih, ki so
že pozabili na vse izgubljeno v vojni, katere ljudstvo ni hotelo. Obenem vlivajo vero v
prihodnost, ki vendarle mora ostajati prihodnost italijanstva in državljanske zavesti v
znamenju dvotisočletne tradicije.
Francesco Semi, Istria e Dalmazia nella letteratura italiana (Istra in Dalmacija v italijanski književnosti ),
v La Fiera Letteraria, Rim, 15. januar 1961, str. 2.
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Diego de Castro (Piran, 1907 – Roletto, Turin, 2003)
Rodil se je v Piranu 19. avgusta 1907 Domenicu
in Anni Gabrielli. Osnovno šolo je obiskoval v Piranu, nato pa se je vpisal na licej Petrarca v Trstu.
Maturo je opravil leta 1925 in se vpisal na pravno
fakulteto univerze v Rimu. Leta 1929 je diplomiral
z odliko in pohvalo; njegovo diplomsko delo, ki se
osredotoča na teoretsko vzpostavitev statistike v
kazenskem pravu, še istega leta objavijo v Statističnem letopisu. Sledila je univerzitetna kariera:
postal je asistent za ekonomske predmete na rimski univerzi, sočasno pa je obiskoval predavanja
na Statistični šoli, saj študij statistike takrat še ni
obstajal. Tri leta po diplomi je pridobil naziv docenta za statistiko in se zaposlil na pravni fakulteti
univerze v Messini, nato pa v Neaplju. Poleg tega
mu je bila dodeljena funkcija svetovalca Službe za
gospodarstvo v Rimu, ki jo je obdržal vse do preFotografija Diega de Castra na Univerzi v
mirja 8. septembra 1943.
Torinu, 1965
V tridesetih letih je de Castro naredil izredno
akademsko kariero: med letoma 1932 in 1935 je bil zaposlen v Torinu, na Višjem
inštitutu za ekonomske in trgovske vede, ki se kasneje preoblikuje v Ekonomsko
in trgovsko fakulteto, predaval pa je tudi na pravni fakulteti. Leta 1937 postane
redni profesor za statistiko na ekonomski in trgovski fakulteti, kjer je poučeval tudi
demografijo. Na novonastali univerzi je ustanovil inštitut za statistiko in ga vodil
vse do leta 1972. V Torinu je predaval sedemintrideset let, nato pa se je zaposlil na
fakulteti za statistiko, matematiko in zavarovalništvo univerze La Sapienza v Rimu,
kjer je še deset let predaval statistiko in demografijo; leta 1982 se je upokojil. Leta
1983 mu je predsednik Sandro Pertini podelil naziv zaslužnega profesorja.
Jeseni leta 1943 se je Diego de Castro vključil v delovanje Odbora za Julijsko krajino (ustanovljenega v Rimu) in se začel ukvarjati s problematiko vzhodne italijanske
meje. Leta 1944 je zasnoval sondažno izkrcanje v Istri, ki naj bi ga izvedla italijanska
mornarica. Načrt so predlagali in predstavili Britancem, a ni bil sprejet. Takoj po drugi
svetovni vojni je bil de Castro italijanski odposlanec v Angliji, leta 1946 pa v ZDA, kjer
je preživel daljše obdobje in ameriški javnosti ter voditeljem predstavljal italijanski
položaj in argumente v zvezi z jugoslovanskimi zahtevami pred sklenitvijo mirovnega
sporazuma. Petdeseta leta 20. stoletja so bila za de Castra polna obveznosti. Deloval
je kot diplomatski predstavnik Italije pri vojaški upravi zavezniških sil v Trstu in kot
politični svetovalec poveljnika Cone A Svobodnega tržaškega ozemlja (1952–1954).
Spričo nalog, ki jih je opravljal od leta 1944, stalnega zanimanja za razvoj dogodkov
ob vzhodni italijanski meji in kasnejšega diplomatskega udejstvovanja je postal
Diego de Castro eden glavnih italijanskih izvedencev za vprašanje Julijske krajine.
To problematiko je redno opisoval in analiziral v svojih študijah: leta 1952 je bilo
objavljeno delo Il problema di Trieste. Genesi e sviluppo della questione giuliana in
relazione agli avvenimenti internazionali 1943-1952 (Problem Trsta. Izvor in razvoj
vprašanja Julijske krajine glede na mednarodne dogodke v letih od 1943 do 1952).
Četudi sta bili njegovi osrednji raziskovalni področji predvsem statistika in demografija, pa tudi zgodovina, je bil de Castro izredno kultiviran intelektualec, njegova
omikanost je izrazito presegala ozke strokovne interese. Več desetletij se je posvečal
dolgotrajnim in kompleksnim arhivskim raziskavam, zbral je na tisoče dokumentov
in različnih virov ter nazadnje objavil monumentalno delo v dveh zvezkih La questione di Trieste. L‘azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954 (Tržaško
vprašanje. Italijanska politična in diplomatska dejavnost od leta 1943 do leta 1954),
ki je izšlo v Trstu leta 1981. Pri dvaindevetdesetih letih je objavil delo Memorie di
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un novantenne. Trieste e l‘Istria (Spomini devetdesetletnika. Trst in Istra, 1997),
zbirko spominov, ki prikazujejo 20. stoletje v Julijski krajini skozi neposredno izkušnjo avtorja. De Castro je umrl 13. junija 2003 v Rolettu. Novembra istega leta
so njegove in ženine posmrtne ostanke premestili v družinsko kapelo v Piran. Leta
2007 piranska osnovna šola z italijanskim učnim jezikom Vincenzo de Castro v svoj
uradni naziv doda še Diegovo ime. V devetdesetih letih 20. stoletja de Castro začne
sodelovati z institucijami italijanske skupnosti v Piranu; v oporoki je svojo bogato
knjižnico zapustil tamkajšnji Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini.
T 49 - Diego De Castro iz dela Spomini devetdesetletnika. Trst in Istra

Življenje v Trstu in Istri na začetku
20. stoletja (odlomek)
De Castro v tem kratkem odlomku opisuje Trst in nekatera mesteca na severozahodni obali Istre (od Kopra
do Umaga) v začetku 20. stoletja. Natančneje prikazuje zlasti njihove kulturne značilnosti.
Vsakdanje življenje
Trst pred letom 1914, ki se ga prav dobro spominjam, je bil še vedno mesto
po meri človeka: to pojasnjuje, da so se ljudje sprehajali kar po sredi cest in
si hiteli ogledovat redke avtomobile kot nenavadne in „snobovske“ reči; da so
za prevoz uporabljali prekrasne, velikanske konje, ki so imeli nekakšno kratko grivo nad vsakim kopitom; da so železniške vagone vlekli pari volov, ki so
za razliko od meni dragih kmečkih volov imeli podkovana kopita, da se ne bi
iztrošila na širokih ploščah iz peščenjaka, s katerimi so bile tlakovane ceste, ker
niso poznali asfalta. Na postajališčih so se ustavljale najete kočije (pozimi pa
tako imenovani bruni) in vanje vpreženi konji so večkrat požvečili florentinski
slamnik s širokimi krajci mojega neznansko raztresenega bratranca. Nekdo, ki
tega ni videl, si ne more predstavljati, kako lepo je bilo mesto po meri človeka,
če ga primerjamo z današnjim mestom po meri avtomobila, v katerem je pešec
samo stvar, ki je v napoto.
Majhna in tako ljubka istrska mesteca, ki so po umetniškem vtisu bržčas
lepša od Trsta, so bila kot revni sorodniki, ki po svojih možnostih skušajo
posnemati pomembnega, bogatega sorodnika. Tako je imel Piran gledališče,
v katerem so uprizarjali slavne opere, posledica tega pa je bila, da so vse do
eksodusa tam živele številne Norme, Adalgise in Eleonore, ni pa bilo nobenih
Manricov ali Marullov, saj so moški od pamtiveka nosili imena svojih dedov
ali pač družinska imena: v moji družini so bila to Pietro, Domenico, Vincenzo, Giovanni Battista. Bralca pa moram opozoriti, da se moje pisanje o Istri
nanaša na mesteca ob zahodni obali, zlasti v severnem delu do Umaga; kar
se tiče teh krajev, so moje informacije zelo verodostojne, zaradi sorodstvenih
in prijateljskih vezi sem jih dobival neposredno, Piran, Savudrijo in Umag pa
poznam tako rekoč iz prve roke. Notranjost Istre sem obiskoval kot turist in
sem si jo ogledal skoraj v celoti, toda o njej nimam neposredne izkušnje.
Kultura v pravem smislu besede je bila, če to sploh lahko primerjamo,
v istrskih mestecih celo močnejša kot v Trstu in v določenih zgodovinskih
obdobjih, še posebej v bolj oddaljeni preteklosti, se je Istra lahko ponašala s
slovitimi razumniki, ki jih Trst v tistem času ni imel. V mislih imam oba Vergerija, Santoria Santoria (ki je odkril perspiratio insensibilis), Gian Rinalda
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Carlija, Pasqualeja Besenghija, Giuseppeja Tartinija (bil je tudi raziskovalec
glasbe, ne le violinist) in še mnoge manj znane. A moteče je bilo, da se je ob
koncu 19. in na začetku 20. stoletja marsikdo imel za pesnika ali pesnico, še
bolj moteče pa, da so v revijah in drugi periodiki, ki so jo izdajala združenja
ezulov, ponatiskovali besedila, ki so bila zgolj rimarije brez vsakršne umetniške vrednosti. […]

Naslovnica dela Memorie di un
novantenne, Trieste e l'Istria (Spomini devetdesetletnika. Trst in Istra)
Diega de Castra, Trst, 1999

Palača Gabrielli (danes Pomorski muzej Sergeja Mašere), rojstna hiša Diega de
Castra, Piran

Življenje v Trstu in Istri na začetku
20. stoletja (odlomek)

Diego de Castro, Memorie di un novantenne. Trieste e l'Istria (Spomini devetdesetletnika. Trst in Istra), Trst,
1999, str. 12–14.

Aldo Cherini (Koper, 1919 – Trst, 2010)
Obiskoval je licej gimnazijo Carlo Combi v Kopru, zatem pa na tržaški univerzi
diplomiral iz prava. Opravljal je različna dela v javni upravi tržaške in tržiške
province in se sočasno posvečal domoznanstvu in zgodovini pomorstva. Objavil
je eno samostojno knjižno monografijo (Capodistria, 1996), v soavtorstvu pa še
tri: Le famiglie di Capodistria (Koprske družine, 1998), Bassorilievi araldici ed
epigrafi di Capodistria dalle origini al 1945 (Koprski heraldični reliefi in epigrafi
od začetkov do leta 1945, 2001), Il mare di Trieste e dell‘Italia (Tržaško in italijansko morje, 2004); prispeval je samostojna poglavja za tri druge zbornike,
objavil okrog dvajset brošur in napisal številne članke za tržaške, goriške in
rimske časopise ter revije. Med letoma 1961 in 1970 je v Tržaškem državnem
arhivu izvajal pomembno raziskavo registrov in izvirnih dokumentov iz časa med
koncem 18. in začetkom 19. stoletja.
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Bruno Maier (Koper, 1922 – Trst, 2001)
Profesor italijanske književnosti, literarni kritik in esejist. Obiskoval je koprsko gimnazijo Carlo Combi. Po končani srednji šoli (1940) se je preselil v Trst
in leta 1945 diplomiral na tamkajšnji filozofski fakulteti. Delal je kot asistent in
izredni profesor na filozofski in tudi na pedagoški fakulteti univerze v Trstu, leta
1965 pa je postal redni profesor italijanskega jezika in književnosti na tržaški
univerzi, kjer je poučeval vse do leta 1990. Skupaj z Antoniem Pellizzerjem je bil
soustanovitelj umetniškega in kulturnega natečaja Istria Nobilissima, ki ga od
leta 1967 organizirata tržaška Ljudska univerza ter Unija Italjanov Istre in Reke.
Leta 1983 postane predsednik Ljudske univerze, ta položaj pa zaseda še vrsto let.
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V zgodnjih raziskavah se Maier ukvarja s klasičnimi avtorji italijanske
književnosti: njegova prva pomembnejša objava je posvečena liku Cecca
Angiolierija (La personalità e la poesia di Cecco Angiolieri, 1947; Osebnost
in poezija Cecca Angiolierija). Sledi ji poglobljena razprava o Lorenzu de
Mediciju, v petdesetih letih pa vrsta pomembnih del o italijanskih renesančnih avtorjih, v katerih obravnava predvsem Benvenuta Cellinija in Agnola
Poliziana. Zatem se je ukvarjal z Arkadijo (Faustina Maratti Zappi, donna e
rimatrice dell’Arcadia, 1954; Faustina Maratti Zappi, ženska in arkadijska
pesnica) in Vittoriem Alfierijem (v dveh delih, objavljenih v letih 1956 in
1957), v prvi polovici šestdesetih let pa se je vrnil k italijanski književnosti
14. stoletja, k obravnavi Baldassarreja Castiglioneja in znova Cellinija.
V drugi polovici šestdesetih let, ko je bil že redni univerzitetni profesor, je
zelo dejaven na področju literarne kritike in esejistike. Še vedno se posveča
klasičnim avtorjem, vendar svoj interes usmeri tudi k sodobni književnosti Furlanije Julijske krajine. Iz tega obdobja so razprave La letteratura
triestina del novecento (Tržaška književnost 20. stoletja, 1968), Saggi sulla
letteratura triestina del novecento (Eseji o tržaški književnosti 20. stoletja,
1972), Dimensione Trieste, nuovi saggi sulla letteratura triestina (Dimenzija
Trst. Novi eseji o tržaški književnosti, 1987) in Il Gioco dell’alfabeto, nuovi
saggi triestini (Abecedna igra. Novi tržaški eseji, 1990). Bruno Maier med
prvimi prepozna literarno nadarjenost pisatelja Carla Sgorlona; recenzije in
članke o tem furlanskem avtorju začne objavljati že v sedemdesetih letih 20.
stoletja (glej tudi monografijo Carlo Sgorlon, Firenze, 1985). Vse od mladih
let se je Maier ukvarjal tudi z najpomembnejšim tržaškim pripovednikom,
Italom Svevom. Leta 1952 je objavil zanimivo delo Profilo della critica su
Svevo, 1892-1951 (Očrt kritiškega pisanja o Svevu med letoma 1892 in
1951), leta 1968 delo Italo Svevo, leta 1981 pa – v sodelovanju z pisateljevo hčerjo Letizio Svevo Fonda Savio – monografijo Iconografia sveviana
(Svevova ikonografija), ki vsebuje še neobjavljene spise, zasebne zapiske
in fotografije izredne zgodovinskega in človeškega pomena.
V devetdesetih letih, tudi po tistem, ko je odšel v pokoj, se Maier še naprej posveča analiziranju klasičnih avtorjev (Da Dante a Croce, Od Danteja
do Croceja, 1992; Italo Svevo, una burla riuscita, Italo Svevo, posrečena
šala, 1993) in sodobni tržaški književnosti; v sodelovanju s Silviem Bencom, Aurelio Gruber Benco, Olivierom Honoréjem Bianchijem in Lucianom
Budrigno med drugim objavi delo Trieste nella cultura italiana del novecento (Trst v italijanski kulturi 20. stoletja, 1998). Maier 1994 izda svoj
romaneskni prvenec L’Assente (Odsotni), ki ga štiri leta kasneje režiserja
Nino Mangano in Francesco Macedonio priredita za gledališče; 1998 delo
uprizorijo v reški Italijanski drami. V zadnjih letih svojega življenja se je
Maier ukvarjal predvsem z istrsko književnostjo; leta 1996 je objavil pomembno knjigo La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al novecento
(Italijanska istrska književnost od začetkov do 20. stoletja), pa tudi vrsto
člankov v zgodovinskih in literarnih revijah, med drugim La Letteratura
in Istria fra ottocento e novecento e la poesia in vernacolo capodistriano
di Tino Gavardo (Istrska književnost na prehodu iz 19. v 20. stoletje in
poezija v koprščini Tina Gavarda, 1993) in Letteratura e cultura in Istria
nel novecento (Istrska književnost in kultura v 20. stoletju, 1996).
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zraz eksodus se nanaša na pojav, ki je zaznamoval Istro v obdobju od leta
1946 do 1956; to sta letnici pariške mirovne konference in londonskega memoranduma, s katerim je bila ukinjena možnost, da prebivalstvo optira (izbira)
med italijanskim in jugoslovanskim državljanstvom. V tem desetletju sta Istro,
Julijsko krajino in Dalmacijo zapustili kar dve tretjini prebivalstva, približno
40.000 ljudi, deloma tudi Slovencev in Hrvatov. Pojav, ki v zgodovini vzhodnega
Jadrana nima primere, je povzročil korenite spremembe v etnični sestavi teh
krajev in nepopravljivo predrugačil podobo območja, za katero je značilen beneški kulturni vpliv. Eksodus je bil neposredna posledica poraza v drugi svetovni
vojni: na podlagi italijanske vojne napovedi Jugoslaviji leta 1941 je ta po vojni
zahtevala najvzhodnejša ozemlja kraljevine Italije, pri čemer pa odhoda tako
velikega števila Italijanov, živečih na tem območju, ni bilo mogoče predvideti.
Največ Italijanov je odšlo v letih mirovnega sporazuma (1947) in londonskega
memoranduma (1954). V dobrem desetletju je italijanska narodna skupnost
v Zadru, Kvarnerju in Istri skoraj povsem izginila, odšlo pa je tudi več skupin
Hrvatov in Slovencev. To je bila kolektivna odločitev, ki jo je bolj kakor sama
vzpostavitev jugoslovanske ljudske oblasti narekovala zavest o dejstvu, da je ta
oblast postala dokončna (Pupo, 2005). Večina italijanskega prebivalstva, ki je
živela na vzhodnem Jadranu, je območje zapustila iz političnih, gospodarskih
in kulturnih razlogov ali preprosto iz bojazni pred novonastalim komunističnim
režimom: jugoslovanska politika, ki je nihala med ideološko nepopustljivostjo in
izražanjem nacionalizma, je odigrala bistveno vlogo pri odločitvi za odhod iz države.
Julija 1946 je bil na pariški mirovni konferenci sprejet francoski razmejitveni
predlog, po katerem je dobršen del Julijske krajine pripadel Jugoslaviji: poleg
tega je predvideval oblikovanje Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). Ko je postalo
jasno, da bo Pulj prešel pod jugoslovansko oblast, je CLN (Italijanski narodnoosvobodilni odbor) pričel organizirati izseljevanje iz mesta. Že ob koncu meseca
je približno trideset tisoč ljudi iz različnih družbenih slojev predložilo zahtevo, s
katero so se odločili za italijansko državljanstvo, medtem ko je do zime leta 1947
mesto zapustilo kar devetdeset odstotkov prebivalcev.
Italija je 10. februarja 1947 podpisala mirovni sporazum z zavezniki, po katerem je Jugoslaviji dokončno odstopila osrednjo in južno Istro, Pulj z okolico (ki je
bil pod nadzorom angleških sil), Reko, kvarnerske otoke, Zadar in preostali del
Dalmacije, medtem ko je meja presekala Gorico na dva dela. Na območju med
Devinom in izlivom reke Mirne naj bi se oblikovalo tako imenovano Svobodno
tržaško ozemlje. Slednje je bilo razdeljeno na dve območji: cono A, ki je zajemala
mesto Trst in pet manjših občin ter so ga upravljali zavezniki, in cono B, v katero je
spadalo ozemlje med Koprom in Novigradom ter je bila pod jugoslovansko upravo.
Mirovni sporazum je obenem vseboval niz predpisov, ki so zadevali italijansko
narodno skupnost: 19. člen je določal, da naj bi vsi italijanski državljani, ki so
10. junija 1940 prebivali na navedenih ozemljih, postali jugoslovanski državljani
in bili kot taki deležni vseh političnih pravic. Da pa se jim ne bi bilo treba odreči
italijanskemu državljanstvu, je imel vsak posameznik možnost zapustiti novo
državo; jugoslovanska oblast je morala zagotoviti pravico, da optira za italijansko državljanstvo, vsakomur, „čigar materni jezik je bila italijanščina“. S tem
je mirovni sporazum zagotavljal nekakšno „nadzorovano izseljevanje“, ki se je
bistveno razlikovalo od bega prebivalcev v prvih povojnih mesecih.
Ljudje so sprva odhajali z dvema manjšima motornima ladjama, ki sta povezovali Pulj in Trst, pa tudi z motornimi jadrnicami in ribiškimi ladjami, ki so plule
do krajev na severnojadranski obali. Februarja 1947 je oblast v Rimu dala na
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razpolago parnik Toscana, s katerim so do 20. marca tistega leta prepeljali večino
prebivalcev, ki so se odločili za eksodus. V skladu z mirovnim sporazumom je
15. septembra 1947 jugoslovanska vojska prevzela mesto Pulj (uradno pa tudi
vsa ostala območja, ki so prešla pod Jugoslavijo): tačas je bilo že bolj ali manj
prazno. Množični odhod Italijanov je izpraznil mestna središča, manjše kraje,
predvsem pa obmorska mesteca, kar je povzročilo razne težave, zlasti z gospodarskega vidika, saj se je izselilo tudi precej kmetovalcev, obrtnikov, ribičev in
trgovcev. Nova stvarnost je bila drugačna, neznana: komunistični funkcionarji
so bili sprejeti z določeno mero sumničavosti in bojazni; jugoslovanska oblast je
povzročala drobitev nekdanjih skupnostnih vrednot, tako na družbeni kot tudi na
verski ravni, in z uvedbo novosti (kakor je bila denimo kolektivizacija) postavljala
pod vprašaj tradicionalni odnos do zemlje in dela.
Nove jugoslovanske oblasti so se zavedale hitro spreminjajočega se položaja,
ki je k izseljevanju silil tudi na videz nacionalno nemotivirane posameznike, zato
so uvedle politiko odvračanja od izseljevanja, vendar ta ni bila uspešna. Njihova
največja skrb je bila povezana z gospodarstvom, in sicer je šlo za potencialno izgubo
specializirane delovne sile na področjih kmetijstva, obrti, trgovine, ribolova, ladjedelništva. Uvedba prisilnega dela in drugih pobud v duhu „vojnega komunizma“,
kakor je bilo denimo samovoljno novačenje delovne sile za izgradnjo železnice Lupoglav–Štalije, čemur so pravili „istrska Sibirija“, je vzbujala precejšnjo nejevoljo
med vsem prebivalstvom, ne zgolj med Italijani.
Omenjeni dejavniki so – poleg političnih razlogov – predstavljali temeljni vzrok
za zapuščanje naseljenih območij. Spomladi 1948 se je število zahtev po optiranju povečalo, vendar (za razliko od pričakovanj) niso prihajale zgolj iz obalnih
krajev, temveč tudi iz vasi in zaselkov v notranjosti polotoka. Spričo togih jugoslovanskih oblasti se je za Italijo opredelil precejšnji del narodnostno mešanega prebivalstva. Tudi ta pojav priča o kompleksnosti pluralne in heterogene
dežele, kjer ni mogoče začrtati jasnih delitev in kjer je dinamika ponarodovanja
prezapletena, da bi jo lahko razlagali z etnocentričnimi ideološkimi utemeljitvami. Šlo je za nekakšen „plebiscit a posteriori“, za jasen znak, da so Istrani dali
prednost Italiji pred Jugoslavijo.
Razkol med Titom in Stalinom poleti 1948 je le še povečal število izseljencev.
V tistem času se je velik del komunističnih delavcev, ki so dotlej ostajali v Istri,
odločil zapustiti svojo deželo. Kriza Informbiroja je privedla do zloma politike „italijansko-jugoslovanskega bratstva“, katere temelji so bili tako ali tako v marsičem
šibki. Italijanski komunisti so postali izrazito osovraženi, Titu zvesti tovariši so
jih pogosto ustrahovali in preganjali, marsikdo pa je končal tudi v „prevzgojnem“
taborišču na Golem otoku, posebej strogem političnem zaporu.
V Coni B, torej v zaledju Trsta, ki je bilo pod nadzorom jugoslovanskih oblasti,
je pogosto prihajalo do napetosti, zaradi katerih je veliko prebivalstva (tudi slovanskega) zapustilo te kraje. 30. oktobra 1945 so se v Kopru, sočasno s stavko,
dogajali izgredi, podobno je bilo tudi v času lokalnih volitev leta 1950. V zadnji
fazi tržaške krize (1953–1954) je bilo prebivalstvo Cone B podvrženo nadaljnjim
(protiitalijanskim) pritiskom, preganjanju in nasilju. Angleška in ameriška diplomacija sta 8. oktobra 1953 izdali dvostransko diplomatsko noto, ki je določala
konec zavezniške vojaške uprave v Trstu in umik tam prisotnih vojaških sil; poleg
tega naj bi „upoštevaje prevladujoč italijanski značaj Cone A prepustili njeno
upravljanje italijanski vladi“. Podoben scenarij se je ponovil manj kot mesec po
tistem, med 4. in 6. novembrom, ko so se v Trstu dogajali krvavi incidenti. Jugoslovanske oblasti so sprejele stroge ukrepe, po katerih so Trst ločili od Cone
B s kopensko in morsko zaporo. Ustrahovanja, pretepi in mobilizacija množic,
ki jih je usmerjala Antifašistična italijansko-slovanska zveza (demonstrirale so
proti zavezniški odločitvi in v znak podpore politiki Beograda), so zaznamovali
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tiste jesenske dni. Vse to je prispevalo k novemu izseljevanju: od decembra 1953
je v zgolj treh mesecih 2750 ljudi zapustilo območje in prestopilo Morganovo
linijo (razmejitveno črto med Conama A in B STO). Na območjih Kopra in Buj se
je eksodus zaključil leta 1954 z londonskim memorandumom oziroma januarja
1956, ko je bila odpravljena možnost optiranja. Ko je postalo jasno, da bo delitev
STO potekala po razmejitveni črti obeh con in da bo Cona B pripadla Jugoslaviji, se je zgodil še zadnji selitveni val. Od konca druge svetovne vojne sta s tega
območja odšli dve tretjini prebivalstva.
V preteklih stoletjih je Istra utrpela razne ujme, ki so razredčile njeno prebivalstvo: kasnejša demografska rast je bila deloma spontana, deloma pa rezultat
kolonizacijske politike Beneške republike. Po drugi svetovni vojni so se ti kraji
znašli v vrtincu dogajanja, ki jih je zaznamoval z zarezo dotlej neslutenih razsežnosti, zaradi katere se je spremenila podoba celotnega območja. Glede tega
zgodovinar Raoul Pupo ugotavlja:
„Noben izmed dogodkov ni na prebivalstvo tako vplival kot eksodus. Šlo je za
skoraj popoln izbris neke narodne skupnosti (glede na to, da italijanska manjšina,
ki živi v nekdanji Jugoslaviji in kasneje v samostojni Sloveniji in na Hrvaškem,
danes predstavlja zgolj preostanek nekdanje prisotnosti) in njeno nadomestitev
z novimi subjekti, ki tega območja niso poznali. Avtohtono slovensko in hrvaško
prebivalstvo namreč ni moglo zapolniti praznine, ki je ostala za ezuli, in to ne zgolj
na demografski ravni (odšla je namreč približno polovica prebivalstva), temveč
tudi na družbeni ravni, saj so se izselili tudi vsi višji sloji. Tedanje razmere so bile
katastrofalne: ostala so mesta duhov, prazne pisarne in prodajalne, zapuščeni
sredozemski vrtovi, antropološka krajina je v nekaj letih nazadovala za več stoletij.
Depopulaciji so se lahko zoperstavili zgolj z množičnim (tako spontanim kot
organiziranim) priseljevanjem, in sicer ne samo iz Slovenije in Hrvaške, temveč
tudi iz bolj oddaljenih predelov Jugoslavije. Tako je več kot trideset let kasneje, v trenutku razpada Titove federacije, Istra – zlasti nekatera njena središča,
kot na primer Pulj – predstavljala eno najbolj ‘jugoslovanskih’ pokrajin celotne
države, zato so bili pojavi etnične radikalizacije tam razmeroma manj pogosti.
Nadomestitev italijanskega prebivalstva je sovpadla z izgradnjo nove družbe, za
katero pa so značilne šibke vezi s preteklostjo, saj so stike s predhodno, italijansko obarvano kulturo zanikali ali zabrisali.“ (Raoul Pupo, Il lungo esodo. Istria:
le persecuzioni, le foibe, l’esilio; Dolgi eksodus. Istra: preganjanja, fojbe, eksil.
Milano, 2005, str. 14.)
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Kodnjiževniki
Italijanske narodne skupnosti Kopra, Izole in Pirana
šestdesetih let do danes
Isabella Flego (Raša, 1937)
Isabella Flego se rodi v istrskem mestecu Raša. Osnovno šolo obiskuje v Labinu vse do leta 1953, ko italijansko šolo zaprejo; kasneje konča italijanski
licej v Rovinju. Študira na Reki in postane učiteljica. Leta 1959 se preseli v
Koper, kjer živi še danes. Tam prične z učiteljsko dejavnostjo, kasneje postane
ravnateljica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Pier Paola Vergerija il
Giovane. Zaradi moževe službe se v sedemdesetih letih z družino za pet let preseli
v Gano. Družbenopolitična angažiranost jo pripelje do odgovornih položajev:
postane podžupanja Kopra, poslanka v slovenskem parlamentu, opravlja pa tudi
številne funkcije v okviru inštitucij italijanske skupnosti v Sloveniji (predsednica
Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, mestna svetnica italijanske narodnosti, podpredsednica in odgovorna za šolstvo pri Obalni samoupravni
skupnosti italijanske narodnosti, koordinatorka za enake možnosti žensk in
moških v Mestni občini Koper idr.). Isabella Flego se ukvarja z domoznanskimi
raziskavami, piše prozo in poezijo ter je prejemnica več literarnih nagrad, obenem
pa je še predsednica društva občank za zagotavljanje enakih možnosti POEM in
podpredsednica čezmejnega združenja Žene Europe – Donne d’Europa – Ženske
Evrope – Women of Europe.
Leta 1998 Italijanska narodna skupnost iz Kopra izda njeno obsežno delo o
življenju in dogodkih ene najstarejših plemiških družin v Istri, esej z naslovom
Girolamo Gravisi sparso in dotte carte (Girolamo Gravisi v učenih papirjih), za
katerega je leta 2000 v Rimu prejela prvo nagrado petega natečaja Premio Internazionale Frontiera. S kratko pripovedjo Tonina, ki jo je v Ljubljani (kot pomožno
učno gradivo za tretji in četrti razred italijanske devetletke) izdal Zavod RS za
šolstvo, je osvojila tretje mesto na drugem nacionalnem proznem natečaju za
nagrado mesta Cadeo. Leta 2001 je prejela prvo nagrado na mednarodnem proznem natečaju mesta Brugherio za kratko zgodbo Il primo giorno (Prvi dan). Istega
leta si je za pesniško zbirko Oltre le pupille (Onkraj zenic) prislužila priznanje
na mednarodnem literarnem natečaju za prozo in poezijo Michelangelo v kraju
Silvano d’Orba in diplomo na natečaju za neobjavljeno poezijo Marco Tanzi v San
Mauru blizu Firenc. Leta 2002 je pri založbi Ibiskos iz Empolija objavila knjigo
Prvi dan, v kateri najdemo kratko zgodbo in pesniški cikel o življenju rudarjev in
njihovih družin; to delo nastane na podlagi avtobiografske izkušnje preživljanja
otroštva v rudarski družini. Istega leta je za delo Il monopattino e la bambola di
pezza (Skiro in punčka iz cunj) prejela nagrado za prozo Michelangelo, leta 2003
pa isto nagrado tako za prozo kot za poezijo. Leta 2005 prejme nagrado žirije za
zbirko Onkraj zenic na mednarodnem natečaju za prozo in poezijo mesta Salò.
Isabella Flego sodeluje tudi z mesečnikom za mlade Arcobaleno (Mavrica) reške
založbe EDIT, v katerem je objavila že več zgodb.

T 50 - Isabella Flego iz dela Onkraj zenic

Želela bi si pozabiti
Tematsko se poezija Isabelle Flego večinoma nanaša na intimo, predvsem na ljubezen, ki se izraža kot premagovanje osamljenosti ali bolečine. V objavljeni pesmi avtorica zrcali lastne izkušnje in kraje, kjer je živela,
kakor tudi kolektivno istrsko tragedijo.
272

Isabella Flego, Oltre le pupille – Onkraj zenic. Poesie, Empoli, 2004, str. 63.

T 51 - Isabella Flego iz dela Skiro in punčka iz cunj

Skiro in punčka iz cunj (odlomek)
V tej knjigi Isabella Flego pripoveduje zgodbo o svojem otroštvu in družinskem življenju v rojstni Raši.
Gre predvsem za spominsko pričevanje o materi, katere nenehna, čustveno bogata in živahna prisotnost je v
središču dogajanja. Navajamo začetek zgodbe, v katerem je, prek neizbrisnega spomina na srečno združitev
družine ob božiču leta 1945, prikazana podoba matere, ki jo kljub tegobam povojne Istre navdaja svetlost toplega in polnega življenja, potopljena pa je v vzdušje, ki je blizu sanjam, pravljičnosti in mitu. S spomini nas
avtorica popelje v preteklost in razkrije svoj svet, prikaže dom, kjer je preživljala otroštvo, predvsem pa običaje,
značilne za njene kraje ob teh praznikih: praznično okrašena kuhinja, božično drevesce, hrana, vonjave.
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Leta tečejo,
ne morem jih zaustaviti.
Le spomini oživljajo,
kristalno jasni.
Kako bi si želela pozabiti
sramotno zlaganost
narobnih begavih dni
na poljih svojega otroštva,
vsa zatisnjena usta materne govorice,
zapahnjena šolska vrata
in nenadno mračenje,
brezšumno,
nad ozkimi ulicami in trgi,
ki usnuli
še vdihavajo vonj
petdesetletnega veka
jalovosti.

Želela bi si pozabiti
Skiro in punčka iz cunj (odlomek)

Italijanska književnost 20. stoletja

V začetku decembra me lepljenka spominov, ki je skoraj kot atavističen klic,
zmerom zanesljivo ponese nazaj k najglobljim koreninam, k zgodbi, ki sem jo
doživela s starši, k zgodbi o preprostosti in revnih domovih.
Znova živim praznike med običaji, zgodbami in pravljicami. Spet me zajame
nežnost otroških spominov, ko smo bili zbrani okoli peči na drva: še slišim
tisto davno prasketanje, ki me je dražilo in navdajalo z nedoumljivo radostjo
in veseljem, ter mamin glas, ki je zlogoval: „Otroci ne smete bit na tesnem ko
mesec januar. Zganit se je treba, zganit, saj smo še mladi!“ Mamina prisotnost,
znova jo vidim v domačih oblačilih, lepa je, njene oči so kot plavice, obraz bled
kot mesečina, moka (ko smo jo sploh imeli) je bila edini puder, ki ga je poznala:
zame je živo prisotna. Slišim jo, kako mene in sestri spodbuja, da bi nastopale na odru, pele, plesale, in v njej prepoznavam tisto nepogrešljivo igrivost
in brezskrbnost, s katero so prežeti spomini na družinsko življenje. Če sedaj
pomislim, me je prav ona naučila nekaj plesnih korakov, za zabavo in za hec.
Njena volja je bila, da bo uživala v družinskem življenju, in to je zanjo predstavljalo skoraj obred.
Otroci so bili božji dar. Z njimi se je vse nadaljevalo.
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Osrečevala jo je naša otroška naivnost in tudi to, da je bila ponosna, pogumna mama.
Tudi mi smo bili močno navezani na toplino ognjišča, na spoštovanje navad,
morda še posebej tistih, ki so pomenile ali predvidevale, da moramo biti skupaj.
Seveda pa se je z leti Mama morala precej naprezati in si nenehno izmišljati
kaj novega, da bi ohranila povezanost nas sester in celotne družine.
Danes se mi zdi, da obilje božičnih dobrot in poslastic iz leta v leto in zmeraj
znova priklicuje veseli, a obenem žalostni spomin na njeno prisrčno narečno
kramljanje med varnimi štirimi stenami iz mojega otroštva. In ko začnem
pripravljati „bakala na belo“, simbol božičnega večera v družini, ob stepanju s
kuhalnico slišim Mamine besede: „Mešat in spet mešat, stepat in še močneje
tolč, po kapljicah dodajat olivno olje, dosti olja, do takrat, ko lahko maso vržeš
v zid, na katerega se bo prilepila!“
S tem je hotela povedati, da mora biti bakala ravno prav mazav.
Vsaka beseda, ki se vrne, nosi v sebi čar narečja, predmetnost naše kulture
in čustveno bogastvo.
Podobe tistega oddaljenega včerajšnjega dne se nizajo v odbleskih, ki jih
meče okrasje na jelki, ovijajo jih dišeče vonjave iz naše kuhinje, včasih pa jih
omoči kakšna solza, potočena zaradi izgube ljudi, ki smo jih tako pogrešali in
za hip spet našli, kakor če pihneš nežne regratove lučke.
Bila je božična noč leta 1945. Tistega čarobnega leta 1945, ko je bilo vojne
konec in je zavladalo resnično vzdušje novega življenja, praznika življenja, ki
je bilo opojno in nevsakdanje lepo.
Čutila sem, kot da me obdajata skrivnostna, brezmejna, nemirna radost in
tista materinska ljubezen, ki vso hišo preplavlja in ogrinja z občutkom polnosti. Kratkočasila sem se v tej prijazni lupini, v tem toplem gnezdu, in nisem
si mogla predstavljati, da bom iz njega kdaj poletela z lastnimi krili. Seveda
pa sem se, ko so minevala leta, neizogibno naučila poleteti, z možem sem si
ustvarila družino, ki sicer ni popolna, a je moj največji uspeh. Tako kot tedaj
tudi danes zagotovo vem, da ga ni na svetu bolj čarobnega trenutka, kakor je
tisti, ko nas krila ponesejo nazaj v gnezdo, kjer lahko skupaj okušamo drobne
družinske radosti.
To je bil zadnji „posebni“ božič v mojem otroštvu in mladosti. Takrat sem
trdno verjela v čudež božjega rojstva. Pred spanjem sem molila. V sebi sem
nosila trdno občutje vere, ki ga je nemara spodbujalo dejstvo, da je pomenilo
hoditi v cerkev tudi družiti se z vrstniki, se šaliti, peti. Skratka, biti del družabnega življenja in se počutiti koristno.
Po vojni smo bili v naši vasi vsi revni, a obenem je, kot se spominjam, vsem
dajalo moč živo upanje.
Lenoba je mati vseh pregreh, smo pravili v vasi.
Isabella Flego, Il monopattino e la bambola di pezza. Racconti e poesie (Skiro in punčka iz cunj. Zgodbe in
pesmi), Italijanska samoupravna narodna skupnost, Koper, 2007, str. 19–21.

Adelia Biasiol (Vodnjan, 1950 – Piran, 2000)
Adelia Biasiol-Škoti se je od mladih nog posvečala poeziji, tako v sklopu šolskih dejavnosti kakor tudi v okviru italijanske narodne skupnosti v Vodnjanu.
Že pri dvajsetih letih začne poučevati v Sečovljah, Luciji in Piranu. Obiskovala
je osnovno šolo v Vodnjanu, nato naravoslovno srednjo šolo v Pulju, kasneje pa
je na puljski pedagoški fakulteti diplomirala iz biologije. Poučevala je biologijo,
kemijo, glasbeno vzgojo, gospodinjstvo in druge predmete na sečoveljski osnovni
šoli, zatem pa še na osnovni šoli Vincenzo de Castro v Piranu. Sodelovala je z
založbo EDIT (objave v revijah La battana in Arcobaleno) in z uredništvom RTV
Koper – Capodistria, kot avtorica kulturnih oddaj in prispevkov. Udeležila se je
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številnih literarnih natečajev Italijanske unije in tržaške Ljudske univerze; leta
1975 je prejela nagrado, v letih 1972, 1978, 1990 in 2000 pa častno priznanje
na natečaju Istria Nobilissima. Objavila je pesniške cikle Poesie (Pesmi, 1972),
Filastrocche (Izštevanke, 1975), Tutti i castelli (Vsi gradovi, 1976), Come chi è
stato accantonato (Kot nekdo, ki so ga pustili ob strani, 1978), Il quartiere delle
donne e altri versi (Ženska četrt in drugi verzi, 1988), Sento il sole della notte
sciogliersi nell‘aurora (Čutim, kako se nočno sonce raztaplja ob zori, 1990).
V predgovoru k zbirki Adelie Biasiol pesnica Anita Forlani poudarja, da avtoričin „pritajeni“ glas, ki sicer z zgoščenimi in učinkovitimi podobami vsenaokrog
meče odbleske besedne magije, namerava ustvarjati svežo, sodobno in izvirno
liriko, sposobno izražati življenjsko modrost. Pesnica Adelia Biasiol je bila v Istri
vsekakor najpomembnejši glas nove generacije: ta se je znala osredotočiti na
trenutek in pogumno prodirati v težave in skrbi človeka, ki se kaže kot begunec,
blodeč po lastni zemlji, na katero je tesno navezan, obenem pa kot strastnež, ki
pripisuje velik pomen polnosti življenja in ljubezni. Poezija Adelie Biasiol je zbudila pozornost kritike že zelo zgodaj, njen diskurz ustvarja močan čustven vtis,
ki je z leti postajal vse bolj prefinjen, pretehtan in dojemljiv za prave vrednote.
Obenem se ta poezija brez dvoumnosti spušča v vrtinec neprijetnih vsakdanjih
situacij, ki avtorico v nagonski nuji po resnici vodijo k raziskovanju same sebe.
Četudi se vrtijo okrog enovite eksistencialne tematike, se pesmi Adelie Biasiol
razvijajo v več smereh, vzbujajo različne čustvene odzvene in sorodne variacije
ter ponovitve. Temeljna vprašanja, s katerimi se ukvarja pesnica, so: minljivost
obstoja, smisel življenja in smrti, spomin na preteklost, ki neizogibno bledi,
vztrajanje ljubezni kot univerzalnega človeškega občutja, pokrajine in vzdušja
Vodnjana, ki tematizirajo cikličnost življenja.

Skiro in punčka iz cunj (odlomek)
Dragonja

Italijanska književnost 20. stoletja

T 52 - Adelia Biasiol iz dela Pritajeni glas

Dragonja
Pesnica prikazuje reko Dragonjo, ki teče skozi sečoveljsko dolino, in izraža močno čustveno navezanost na
naravo ter vse, kar jo obdaja, predvsem pa globoko ljubezen do Istre.
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T51 - T52

Iščem te in iščem (moja nova reka)
si nova voda na davnem produ
voda kakor zvestoba kakor med
kakor spomin in prihodnost hkrati
kakor življenje ki ustvarja okolje
kakor dih ki se poraja in traja.
Zgladi pobočja napaja jarke
buči in je meander potiska in je struga
vedra lahkotna deroča od življenja ki prekipeva.
Ko si mogoča!
Kako ti je uspelo da si me iztrgala izsušeni ljubljeni
rdeči zemlji in me odložila in polegla
tudi med slabotne vrbe in trepetlike
da se še sama doživljam zdaj voda zdaj breg
in očiščujoča kopel
medtem ko gozd tam gôri poje
večno pesem:
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življenje osvoji skalo in jo nato brani. (Ljubim!)
Rodiš se druga in od drugega umreš
pod žgočim a nespremenljivim soncem
se vse lahko zdi kakor usoda
tačas pa … zobje meljejo kot mlinski kamni
žito z griča in v torklah stiskajo
trebušaste olive
in s širókom morje v neobičajnem kriku
različne odmeve vtihotapi in nato razprši.
Med trstjem (in so spomini)
otroški glasovi koprnenje žensk
in skopa a šušteča od obljub
še danes nad senco človeka
lebdi skrivnostna beseda.
(Tišina.)
Vse umolkne. Vse govori.
Prav ta jezik alkimije
ki je vtisnjen v vsako od peščenih zrnc
v puščavi.
Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie (Pritajeni glas. Pesmi ), s predgovorom Anite Forlani, Biblioteca
istriana (Istrska knjižnica) 20, Trst, 2004, str. 54–55.

T 53 - Adelia Biasiol iz dela Pritajeni glas

Prodajalka redkvic
V tej veseli in živahni pesmi pred nami zasije razgibana podoba branjevke, ki prodaja zelenjavo, obenem pa
nam pesnica prikaže nov obraz svoje Istre, tokrat vzet iz vsakdanjega življenja.
Pridite!
Stojnica
je zvrhana in kipeča
kakor ogromne prsi
močne ženske ki jo je postavila.
Pridite, ljudje!
Polne roke pisanega radiča
skodrane endivije
gizdave cvetače
čvrste in samovšečne zelene.
Oaza ljubezni
so redkvice.
Pridite
v tej zgodnjemarčevski meglici
je zelenjad kakor sončni žarek.
Na te bujne potešene in sijoče prsi
je prikukala pomlad.
Šepet.

Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, Trst, 2004, str. 56.
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T 54 - Adelia Biasiol iz dela Pritajeni glas

Prvi november, ženske iz Sečovelj

T53 - T54
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Na vsaki postaji proti Piranu
Sečovlje šola Sečovlje most
Gorgo Sveti Jernej
z nabreklimi žilami
na obrazu na trebuhu
se obtežene povzpnejo
na prvo stopnico avtobusa: ženske.
V trenutku premerijo
s strogimi in priprtimi očmi
preostalo druščino.
Na tistih ženskah skrivaj zrem
nekaj železnega zaradi večne skrbi
na njihovih ustih me presune
majhnost ustnic
zverska ostrina zob
kot da je njihovo meso razjedla sol
s skorjo prevlekla korenine
skodrala tenke lase
a pustila vso zemljo za nohti
s tem pove da le od soli ni moč živeti
kot tudi ne zgolj od vina
in konec koncev ne od otrok
ali samo od moža.
Te ženske zjutraj obložene
s poljskimi vonji in košarami
ko prečkajo mejo
se zatreskajo kot dekletca
v rože vodenke iz blagovnice
in vrnitev je prepirljiva razdražena
pisana utruja jih in žali
preklinjajo mejo gnečo tržnico ...
toda vozijo se
gor z avtobusi
in neprestano vozijo se
dol z avtobusi
počez z avtobusi
soočajo se druga z drugo
z rožami in z bolečino
ženske iz Sečovelj.

Prodajalka redkvic
Prvi november, ženske iz Sečovelj

Pesnica znova prikazuje enega od prizorov, katerih priča je vsak dan; tokrat so to sečoveljske ženske, ki
se odpravljajo na piransko tržnico, kjer bodo prodajale sadove svojega kmečkega dela. Njihovo življenje
je mučno, saj se morajo prevažati gor in dol z avtobusi, obložene z zvrhanimi košarami, v katerih nosijo
plodove istrske zemlje.

Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, Trst, 2004, str. 57–58.
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T 55 - Adelia Biasiol iz dela Pritajeni glas

Noč v Piranu
V tej pesmi je prikazan nočni Piran, mesto, kamor se je zaradi službe iz rodnega Vodnjana preselila pesnica.
Ko se stemni
in morje pogoltne ladjice
Piran zapusti rivo
se drhte usloči
poizvedujoč
med uličicami
in se razkrije v roju
klicev in stokov.

Adelia Biasiol, Una voce sommessa. Poesie, Trst, 2004, str. 112.

Maurizio Tremul (Koper, 1962)
Obiskuje osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom, sprva v Bertokih, nato v
Kopru. Zaključi srednjo ekonomsko šolo Pietro Coppo v Izoli, študira na filozofski
fakulteti tržaške univerze. Na izolski srednji šoli Pietro Coppo pet let (1986–1991)
poučuje italijanski jezik in geografijo. Vse od začetka osemdesetih let aktivno
sodeluje v družbenem, političnem in intelektualnem življenju italijanske narodne skupnosti na Hrvaškem in v Sloveniji. V obdobju od 1988 do 1992 skupaj z
Elviem Baccarinijem in Eziem Giuricinom ureja kulturno revijo La battana. Je
član Skupine ‚88, nato pa Konstitutivnega gibanja, ki spodbudita temeljito demokratično prenovo organizacijskih in predstavniških struktur Italijanske narodne
skupnosti ter oblikovanje nove enotne organizacije Italijanske narodne skupnosti
v Sloveniji in na Hrvaškem: to je Unione Italiana – Italijanska unija. Od leta 1991
je predsednik izvršnega odbora Italijanske unije. Julija 2002 mu je predsednik
republike Italije podelil odlikovanje „red zvezde italijanske solidarnosti“.
Tremul je pesnik in pripovednik. Prejel je več nagrad na kulturnem in umetniškem natečaju Istria Nobilissima.. Svoja dela objavlja v zbornikih Istria Nobilissima in različnih jugoslovanskih, hrvaških, slovenskih ter italijanskih revijah. Je
pripadnik nove generacije pesnikov in pisateljev italijanske narodne skupnosti. S
svojo poezijo od samega začetka nakazuje željo po prenovi, odmiku od preteklih
literarnih izkušenj, zato lahko njegov pesniški in tudi prozni opus uvrščamo v
tako imenovano eksperimentalno in neoavantgardistično književnost nove dobe.
Tremul debitira na literarnem prizorišču leta 1979 s pesniško zbirko Amore come
vita (Ljubezen kot življenje), za katero prejme nagrado za prvenec na natečaju
Istria Nobilissima. Na istem natečaju leta 1982 zmaga v kategoriji mladih avtorjev s pesniško zbirko Vento in controluce (Veter v protisvetlobi), leta 1985 pa
prejme prvo nagrado za pesniški cikel Frammenti per una crisi (Fragmenti za
neko krizo) iz sklopa Rifrazioni (Refrakcije, La battana, 1986); leta 1987 je nagrajen za Volo di donna dedicato a Susi (Ženski let, posvečen Susi), leta 1990 pa
dobi prvo nagrado za pesniško zbirko Un tempo che precede quale segreto dopo
(Čas, ki potem nastopi pred skrivnostjo). Tremul se preizkusi tudi v prozi, objavi
naslednje pripovedi: Chimerici sogni di un adolescente (Blodne sanje nekega
najstnika, 1980, nagrada Istria Nobilissima za mlade), Defraudato foglio di prosa
(Opeharjen list proze, 1981, nagrada Istria Nobilissima za mlade), Diaclasi di un
profilo (Razkol nekega profila, 1984, druga nagrada Istria Nobilissima za prozo)
in še Quadricromia (Štiribarvni tisk, 1988, druga nagrada na istem natečaju).
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T 56 - Maurizio Tremul iz dela Refrakcije

Zemlja je bila ilovica (variacije)
V tej pesmi iz sklopa Refrakcije se avtor približuje naravi, s tem pa tudi Istri kot svoji rodni deželi. Verzi
izpričujejo močno vez, skorajda (pansko) identifikacijo pesnika z naravo, ta pa se v njegovih očeh kaže tudi
kot trpljenje in se izraža skozi nostalgično občutenje izgubljenih stvari in pokrajin.
V.
zemlja je bila ilovica
mi smo bili drevesa
brez debla
vlaken
listja
brez plodov
dihali smo ilovnat
ogljik in vodik

bili smo polje
in polje je bilo zemlja
zemlja je bila ilovica
in ilovica je napolnila
našo človeško
disforično neskončnost
Istra
Maurizio Tremul, La terra era argilla (variazioni) V, Zemlja je bila ilovica (variacije), v: La battana, št. 82,
Reka, 1986, str. 89.

T 57 - Maurizio Tremul iz dela Ženski let, posvečen Suzi

T55 - T57
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zamolčali smo
žuborenje hranljivih sokov
in petje klorofila

Noč v Piranu
Odhodi, III.

sonce je bilo zemlja

Odhodi
Podobno kot ostale pesmi iz omenjenega cikla tudi ta pripoveduje o mučni ljubezenski zgodbi. Lirski subjekt
si zamišlja metaforično potovanje z ljubljeno žensko, ki pa je „prej izstopila“ in je zdaj že izgubljena, saj je ni
znal ali mogel zadržati: odhod in izguba tako postaneta predmet njegovega spominjanja.
III.
tavala sva
po lupini
želje
brez smeri
med vijugami
ljubezni
za raztegnjen
trenutek
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skrenila sva
zaradi varnega pristana
v nekem zalivčku
zbala sva se
nove plovbe na ocean:
in če veter
ne bi več
oplodil jadra
rodil
najinega potovanja?
tvegati je bilo nujno
a ti si
prej izstopila
saj kot pomorec
nisem prepoznal
zvezde severnice
Maurizio Tremul, Partenze III (Odhodi, III .), objavljeno v Zborniku nagrajenih del 20. umetnostnega in kulturnega natečaja Istria Nobilissima, Trst in Reka, 1987, str. 25.

Marco Apollonio (Koper, 1964)
Rodil se je leta 1964 v Kopru, kjer tudi živi. Obiskuje koprsko gimnazijo z italijanskim učnim jezikom in nato leta 1990 diplomira iz italijanske književnosti
na tržaški univerzi. Istega leta se zaposli kot novinar v italijanskem programu TV
Koper – Capodistria. Leta 1993 začne poučevati na gimnaziji Gian Rinaldo Carli v
Kopru, kjer se je leto kasneje zaposlil kot knjižničar, to delo pa opravlja še danes.
Leta 2011 je doktoriral iz zgodovine na Univerzi na Primorskem. Piše in objavlja
knjige ter številne članke v raznih revijah; je prozaist esejist in pesnik (tako v
knjižni italijanščini kot v dialektu). Prvo zbirko kratke proze Corpi/Tijela (Telesa)
izda v sozaložništvu reškega EDIT-a in zagrebške založbe Durieux (1996), drugo
zbirko kratke proze L‘altra parte del cielo (Druga stran neba) pa pri EDIT-u leta
2008. Leta 1993 v literarni reviji La battana objavi tudi dramsko enodejanko
L‘intervista (Intervju). S pesniškim prvencem Poesie tredici (Pesmi trinajst) sodeluje na 34. natečaju Istria Nobilissima, leta 1996 nekaj njegovih pesmi objavijo
v antologiji Per molti versi (Za mnogo verzov), ki jo je pripravila Elis Deghenghi
Olujić, leta 1998 pa La battana objavi njegov narečni pesniški cikel Dieze poesie
/ Dieci poesie (Deset pesmi).
Marco Apollonio je tudi izvrsten esejist: omeniti velja predvsem delo Breve
antologia dello humor nero nella letteratura triestina del Novecento. Trieste a
confronto con il Decadentismo europeo (Kratka antologija črnega humorja v
tržaški literaturi 20. stoletja. Primerjava med Trstom in evropsko dekadenco),
ki je izšlo leta 1993 pri firenški založbi Atheneum. Objavil je tudi več spremnih
besed k slovenskim prevodom vrhunskih sodobnih italijanskih avtorjev (Pier
Paolo Pasolini, Roberto Calasso, Pier Vittorio Tondelli, Aldo Busi idr.). Apollonio
spada v skupino piscev, ki jih Nelida Milani v eseju Generazioni a confronto su
un percorso comune (Soočanje generacij na skupni poti) označi kot četrto generacijo istrsko-kvarnerskih avtorjev, generacijo, ki ni „mlajša“ le po starosti, temveč
tudi po izrazu, sestavljajo jo „nova imena, ki s svežimi močmi izvajajo vsebinsko
in jezikovno prenovo“ in z „različnih kulturnih pozicij nakazujejo modernizacijo
našega literarnega delovanja.“ (Milani, 2006)
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T 58 - Marco Apollonio iz dela Druga stran neba

Druga stran neba (odlomek)

T57 - T58
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[…] Peter je zrl v obraz ženske, ki je stala pred njim, zdaj se je nahajal v
središču slike. Njene oči, njene oči, in oči, s katerimi se je vse to začelo, ne
tiste, ki so že mrtve in brezoblične, ampak te, ki se lesketajo od življenja in sle.
Kakor tudi vse ostalo, kar je bila ona, stoječa pred sliko, v središču simbolne
upodobitve sle. Ni mu bilo več do opazovanja slike, čeprav je bila v določenem
smislu tukaj, pred njim, rešitev celotne zadeve. Dobil je odgovore, ki jih doslej
še ni imel.
Zazrl se je v te žive oči, zazrte vanj s pogledom, ki je prihajal iz globin duše,
in vzkliknil: „K vragu!“
Takoj nato se je obrnil, zapustil žensko in sliko. Ena nasproti drugi. Svetova,
med katerima ni komunikacije, a se dopolnjujeta. Svetova sle in smrti. V barvah osuplosti in strasti. Zgolj želje v temi. Ohranijo se v času. Madeži bolečine.
Takoj nato je stopil iz muzeja v hladni bavarski sobotni dan. V središču
mesta je vstopil v neki lokal in naročil pivo. Kasneje so mu prinesli še krožnik
zelja s klobaso. Njegovo kosilo. Kmalu se je vrnil v hotel. Morda so mu sledili.
A najverjetneje so že pozabili nanj. Preveč pomemben je bil za vse skupaj. In
poleg tega je imela ženska prav, sicer je vedel vse, toda imel je malo dokazov.
Niti Shuster se ne bi vmešal, iz nobenega razloga. On je bil grešni kozel. Vsi bi
si umili roke. Prišel je v sobo in se takoj slekel ter zleknil na posteljo. Prižgal je
televizor. Naletel je na dva pornografska programa, ki sta se čez nekaj sekund
zakodirala. Treba je bilo vtipkati številko sobe z daljincem. Cena je znašala dve
marki za pet minut. Na ostalih kanalih so vrteli običajne nemške bedastoče.
Ugasnil je televizor, se slekel do golega in stuširal. Bil je utrujen, potovanje ga
je izmučilo. Obšlo ga je, da bi se odpravil ven, ampak zaradi mraza in teme
na drugi strani šipe si je premislil. „Kakšna traparija, hoditi tako daleč, sredi
zime,“ je pomislil, „in še vse je zaman, nič se ne da narediti.“ Potem se je zleknil
na posteljo in si prižgal cigareto, ki jo je hip zatem ugasnil.
Prižgal je radio ob nočni omarici, se osredotočil na strop sobe in zagledal
barve slike. Zadnjič. Zamenjal bo podobo. Bil je čas, da to naredi. Toda zdaj,
zadnjič, zadnjič … še enkrat. Skladnost izbranih barv na Marijinem obrazu,
pri njej in vseh drugih s prosojnim in nestvarnim telesom. Mučna negotovost
strasti. Strasti, ki je preplavljala vse. Pometla je s slabiči, pretresala in obsedala je moške s svojim dihom in svojo milino, s svojim telesom. Vse drugo
se je razgubljalo na ozadju kaosa, bolečine in smrti. Stranski liki v ozadju,
alegorija lakomnosti in mesenosti. V središču pa ona, lik ženske, katere oči so
poševne in prodorne kakor pekel prevare in izsiljevanja. Sestradana volkulja.

Odhodi, III.
Druga stran neba (odlomek)

Druga zbirka kratke proze Marca Apollonia Druga stran neba obsega štiri zgodbe: naslovno, poleg nje pa še
Tempo (Čas), L’ultimo viaggio (Zadnje potovanje) in Notte, all'inizio (Noč, začetek). Zgodba Druga stran
neba je kriminalka, ki se dogaja v Kopru in okolici. Pripoveduje o trgovini z orožjem, v katero so vpletene
ruske in švedske tajne službe ter pomembni slovenski in hrvaški državni funkcionarji. Navajamo skoraj
osvobajajoč zaključek zgodbe, v katerem se protagonist po razrešenem primeru vrača domov, v Koper, pred
tem pa se ustavi še v Ljubljani.

Kmalu je spanec prevladal nad videnjem, sanje so se pomešale s podobami
na sliki. Pustil jih je živeti in umreti v sekvenci s kriki in bliski. V različnih
časovnih razmerjih, katerih razpon je neizmerljiv glede na sekvence z različnim
trajanjem trenutkov prostora v gibanju.
Toda kaj je čas? Zdaj, tukaj, v tem trenutku. V tistem trenutku, v vseh trenutkih sveta, ko je bilo še mogoče priti do nje in se je dotakniti in jo imeti za
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vekomaj v tem trenutku, ki vekomaj traja med mano in sliko, zdaj … pusti jo
… pusti jo … za vekomaj. V hladu smrti, v zmagoslavnem objemu groze zaradi
zločinov in krvi. V mikavnosti praznine in zaradi vrtoglavih misli v stalnem
vencu svetlobe …
Hlad ga je zbudil sredi noči, ležal je na mehki postelji v svoji hotelski sobi.
Ni večerjal, bil je lačen in zdaj je bilo prepozno. Usta so bila zlepljena in polna
grenkobe. Šel je v kopalnico, se poscal v bide, nato pa se je vrnil v sobo, utišal
radio, se znova zleknil na posteljo in poskušal zaspati, ampak ni šlo, ne, ni šlo.
Ob zori je vstal, se umil, oblekel. Pripravil je svoj majhni kovček in šel dol,
da bi počakal na zajtrk. Ko je pojedel, se je takoj odpravil in pustil za sabo
München, še siv in pogreznjen v leden mraz. Pred Ljubljano se je ustavil samo
v Avstriji, v neki avtocestni restavraciji, da je nekaj pojedel.
Pozno popoldne je prispel v Ljubljano, zaželel si je sprehoda po mestu. Morda
zato, da se ne bi tako kmalu vrnil domov, morda iz drugih razlogov, morda …
Parkiral je blizu Filozofske fakultete in se nato podal proti Narodni knjižnici,
da bi poiskal kakšen odprt lokal. Toda mesto se je zdelo prazno, kot mrtvo. Na
ulicah ni bilo nikogar. Nekaj časa se je klatil naokrog in vsi lokali so bili zaprti.
Prečkal je reko in prišel v stari del mesta. Tu je kdaj pa kdaj koga srečal. Hodil
je po šibki človeški sledi in se kmalu znašel pred nekim lokalom.
Tako je vstopil v Nostalgijo, ki je dobila ime po filmu Tarkovskega, na stenah pa so bile stare tapete. Črno-beli televizor in radio z varovalko. Veliko
neokusnih drobnjarij, raznovrstni stoli, stare zbledele razglednice in plastična
gondola. Komaj se je usedel, je zaznal, da je tam ona. Sedela je za šankom,
v škornjih, ki so ji segali skoraj do kolen, nosila je oprijete črne hlače, črno
jakno in vse drugo. Črno.
Kakor preostale neosvetljene reči, ki so ostajale izločene, pozabljene v nôči.
Najprej vse tisto, kar se je zgodilo, in srečanja. Videnja barv neke slike ali
neke ženske.
Ko je zapustila lokal, je bil že večer. Ni se zavedela že zarisanega načrta.
Ne, ni zaznala temačne sence, ki ji je sredi noči sledila skozi zaviti blodnjak
vzpenjajočih se uličic.
Kakor vedno se stvari vračajo, kakor vedno se stvari od časa do časa ustavijo
in opazujejo, kako gremo mimo.
„Pridi sem!“
Sonca že ni bilo več. Bila je samo noč. Globoka. Hlad misli in mrak najinih
teles, prepletenih v tišini. Samo to.
Marco Apollonio, L'altra parte del cielo (Druga stran neba), EDIT, Reka, 2008, zbirka Lo scampo gigante
(Orjaški škamp), 4, str. 105–108.

Giuseppe Pino Trani (Rovinj, 1951)
Po zaključenem študiju filozofije in italijanščine na filozofski fakulteti zagrebške
univerze se zaposli kot novinar na TV Koper – Capodistria, to delo pa opravlja še
danes. V začetku osemdesetih let je poučeval zgodovino na piranski italijanski
gimnaziji. Poleg poezije se ukvarja tudi z esejistiko (večinoma filozofsko obarvano)
in s slikarstvom. Pesmi objavlja skoraj izključno v reviji La battana. Prvi cikel
Sintesi mediterranea (Sredozemska sinteza, La battana, 123), je iz leta 1997,
istega leta mu sledi Il grande guasto (Velika okvara, La battana, 125), leta 1999
objavi I quattro angoli del mondo (Štiri strani sveta, La battana, 134), leta 2000
pa Lamento mediterraneo (Sredozemska tožba, La battana, 136). Osem Tranijevih
pesmi je bilo objavljenih tudi leta 1996 v že omenjeni posebni, antološki izdaji
revije La battana Per molti versi. Tranijeve pesmi odsevajo notranje življenje, gre
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skoraj za projekcijo pesnikove osebnosti, ki bi jo lahko označili kot bivanjsko
zaznamovano, saj intenzivno izraža nelagodje doživetih izkušenj. Prisotni pa so
tudi vedrejši trenutki, ki pridejo do izraza v nekaterih izjemnih lirskih in filozofsko
refleksivnih pesmih. Avtorjeva poezija je vsebinsko in jezikovno kompleksna, a
tu gre za hoteno kompleksnost, s katero Trani, ki noče biti nerazumljen in nerazumljiv, izraža kompleksnost sveta in življenja, katerega del smo ljudje.

Pesem Istrska zora nad Benetkami je bila objavljena leta 1996 v antološki izdaji revije La battana; za
razliko od drugih avtorjevih pesmi ponuja podobo domačne vedrine, ki ga veže na Benetke in Istro. Ritem
pesmi je lahkoten in zamaknjen v lepoto mesta v laguni.
Zora ki prihaja iz Istre
in poželjivo poplesuje nad Jadranom
z lahnim ritmičnim korakom
je najlepša stvar
ki jo kot prvo zagledaš
v vendarle lepih Benetkah
ko bežeč pred smradom iz kanalov
v vezenini uličic in na mostovih
ki na videz nadgrajujejo svet
hitiš proti svežemu zraku
ki se pomika nad našim zlato
nakodranim morjem
prva resnično lepa stvar
ki lepa ostane za vedno
in je nad vsemi rečmi
v vendarle lepih Benetkah:
čar ki je svetu umno in z ljubeznijo
darovan.

T58 - T59
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Istrska zora nad Benetkami

Druga stran neba (odlomek)
Istrska zora nad Benetkami

T 59 - Giuseppe Pino Trani iz dela Istrska zora nad Benetkami

Giuseppe Trani, Alba istriana sopra Venezia (Istrska zora nad Benetkami), v: Per molti versi (Za mnogo verzov),
Uredila Elis Deghenghi Olujić, EDIT, Reka, 1996.
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Aljoša Paris Curavić (Umag, 1960)
Rodi se leta 1960 v Umagu očetu Dalmatincu in materi Istranki. Po končani
srednji šoli v Kopru zaključi študij sodobne italijanske književnosti na univerzi
v Firencah z diplomskim delom o Scipiu Slataperju. Je odgovorni urednik italijanskega programa Radia Koper – Capodistria in kolumnist časnikov La Voce
del Popolo (rubrika Libero) in Primorske novice (rubrika Na robu). Leta 2003 za
zbirko pesmi Silenziario (Silenciarij) prejme nagrado na natečaju Istria Nobilissima. Istega leta pri florentinski založbi MEF objavi tudi prvi krajši roman Sindrome da frontiera (Obmejni sindrom). Leta 2010 pri reški založbi EDIT objavi
„noir“ kriminalko A occhi spenti (Z ugaslimi očmi). Kljub temu, da se Curavićeva
poezija opira na izhodišča italijanske literarne tradicije 20. stoletja, učinkuje
izvirno, zlasti v besedilih, ki obravnavajo bolj specifično, za avtorja zavezujočo
identiteto (tudi zgodovinsko in prostorsko). V knjigi Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto (Obmejni sindrom: spomini neznanca) Curavić v obliki
nekakšnega dnevnika pripoveduje o kriznem obdobju na Balkanu, o etničnih
čistkah, množičnem izseljevanju in iskanju miru. Kriminalko Z ugaslimi očmi
zaznamuje pospešen pripovedni ritem, njen avtor pa je z refleksijo in psihološko
introspekcijo zmožen uvideti najglobljo in najskritejšo logiko, izraziti posebno
nagnjenje do močnih čustev, ustvariti prefinjeno fabulo, doseči, da se zgodba
odvija z adrenalinsko hitrostjo, in poskrbeti za presenetljive obrate, zaradi katerih
bralčeva pozornost nikoli ne popusti. (Milani, 2006)
T 60 - Aljoša Paris Curavić iz dela Obmejni sindrom: spomini neznanca

Obmejni sindrom: spomini neznanca
(odlomek)
Curavić v pričujočem romanu podoživlja čas balkanske krize. Navajamo odlomek, v katerem pripovedovalec
opisuje razpad Jugoslavije in svojo vrnitev iz Firenc v Koper; nato prikaže vzdušje v znani koprski gostilni
Istra, kamor je rad zahajal s prijatelji, in razglablja o vprašanju mej in identitete.
Najbolj razburkane trenutke dežele, kjer sem se rodil, torej Jugoslavije, sem
preživel v Firencah. V mestu, kjer sem končal študij. Ta izbira je bila malce
naključna, morda nekoliko literarna. V tistem času me je navduševalo branje
knjige Pod florentinskim slamnikom Antuna Gustava Matoša, zelo boemskega
hrvaškega pisca. Kdo ve, morda sem se v Firence odpravil zaradi njega.
Torej, kot sem dejal, so bili to na kolektivni in politični ravni najbolj razgibani trenutki. Titova smrt leta 1981. Upor Albancev leta 1989. Osamosvojitev
Slovenije leta 1991. Vojna na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini v kasnejših
letih. Na kratko, moja privilegiranost me je privedla v nekoliko nenavaden
položaj: imel sem potni list države, ki ni več obstajala. Med čakanjem na italijansko državljanstvo sem tvegal, da bom postal tako imenovani apolid. Zguba
brez stalnega bivališča. Stvari so se nekoliko zapletle, ampak konec koncev
so sodile v tisto zbirko birokratskih primerov, kakršnih je poln svet, dolge so
pač vrste ezulov, beguncev, emigrantov in tako dalje.
Ko sem se odločil za vrnitev v Koper, so mi na meji odvzeli jugoslovanski
potni list, in kot sem odkril, je bilo že prepozno, da bi mi po predhodni prošnji
avtomatsko dodelili slovensko državljanstvo. Ker se ob razglasitvi osamosvojitve
nisem nahajal v Sloveniji, sem moral skratka prestati vso proceduro, ki je veljala
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za tujce. Čakati deset let na državljanstvo. Priznati moram, da sem se delno
počutil kot v ilegali. Imel pa sem stanovanje, ki sem ga podedoval po starših,
in tudi kupček denarja na strani, ki mi je omogočal skromno preživetje, nekaj
pa so navrgli še občasni prevodi za prijatelje. V tistem obdobju sem bil dokaj
reden gost lokala v poslopju italijanske skupnosti v Kopru. Tja so zahajali tako Italijani kot Slovenci. Vsi so imeli slovensko državljanstvo, nekaj pa je bilo
tudi Italijanov s hrvaškim državljanstvom. Poleg tega so se najbrž pojavljale še
kakšne druge variante, o katerih se mi zdaj ne ljubi govoriti. Spomnim se, da
sem pri vseh začutil nemir in tudi nekakšno žalost. Prebitek energije, ki pa je
izbruhnila v notranjosti. In potem je bila tam še oštarija Istra.
Iz tistega obdobja velikih pričakovanj in globoke tranzicije se v zvezi s Koprom
spomnim srednješolcev, ki so gomazeli gor in dol po stari in utrujeni Čevljarski
ulici ali okrog Brola, trga blizu gimnazije, ki je podoben hipodromu. Lagodna
druščina, ki s hitrostjo vetra diagonalno prečka Titov trg. Fantje in punce s
sendviči v rokah, polni življenja. Lepi in vitki za svojo starost, bolj kot smo
bili mi. Morda zato, ker se po njihovih žilah pretaka mešana kri. Spočeti so
bili v mehkem trebuhu lahkožive stare Jugoslavije. Vsaj do takrat pa je veliko
značilnosti stare Jugoslavije ohranila tudi oštarija Istra. Nekakšna votlina v
obliki maternice na koncu Čevljarske. Tri stopnice pod zemljo. Ogromen šank,
ki ga je še pred prohibicijo potemnil dim. Na levi strani, tik ob robu šanka, je
obiskovalca takoj po prihodu zaslepil porumenel sij latrin, ki ju je bilo težko
skriti. Na drugi strani, torej nasproti šanka, pa se je kazala kuhinja, ki jo je
napol zakrivala tapecirana stena, ob njej pa stari leseni sodi. Refošk, malvazija, muškat in pivo. Nad šankom je ogromna mumificirana mečarica delala
družbo okameneli polenovki. Bila je temno rjava kakor šank. Vsenaokrog pa
velike, polne in napol prazne steklenice. Zelene od rude, bele od grape in rumenkaste od medice. Steklenice s preluknjanim vratom zaradi tistih posebnih
zamaškov, ki jih je, kot se spomnim, uporabljal tudi moj nono. Kljub imenu
Istra pa hrana ni bila ravno istrska. Težke in mastne jedi. Kraljeval je pasulj,
srbski kuhan fižol. Lastnik je bil Slovenec iz notranjosti, natakarice iz Srbije
in Bosne. Idealno zatočišče za mnoge koprske pijance, bodisi Slovence bodisi
Bosance. Albancev je bilo malo, saj so se namnožile slaščičarne v njihovi lasti.
Hrana je bila sicer težka, a ne tako slaba, zato je dopoldne, v času malice,
marsikdo zahajal v Istro. Zaposleni in delomrzneži. Slovenci, Italijani, Bosanci,
Srbi. Bila je nekakšen satelit, ki se je v miru odlepil od jugoslovanskega kotla.
Koper mi je dal prva spričevala in prve ljubezni. Prva razočaranja, prve
zanose. Ne glede na to pa sem ga v obdobju, o katerem pišem, v tej apolidski
vmesni fazi, ki me je doletela, doživljal kot sovražnega. Skoraj kot da se mesto
ne odziva na mojo navzočnost. Nekateri so me imeli za zgubo. Spet drugi za
srečneža, predvsem z ženskami. In ker me najbrž nihče ni jemal resno, so se
mi brez težav odprli. Italijani iz Kopra, vsaj tisti, s katerimi sem se družil, so
bili drugačni od Italijanov iz Firenc. Verjetno jim je bilo skupno samo dejstvo,
da bi se lahko sporazumevali, če bi se slučajno srečali.
„Zajebali bojo Franka.“ Kakor da izreka važno resnico, je Giani šepnil ta
stavek Brunu na uho, nato pa mi je pomežiknil, kot bi želel besedam vdahniti
še več vznesenosti. Razumel sem, da se nanaša na Tita Franka. Od takrat, ko
sva se videla v Pulju, ga nisem več srečal. Vedel sem, da dela na ministrstvu
za zunanje zadeve in le redko pride iz Ljubljane dol v Koper.
„Proti njemu podpihujejo javno mnenje. Pravijo, da je preveč prohrvaški.“
Giani je bil novinar. Dolgin, star kakšnih štirideset let. Brki so mu že posiveli.
Kljub svojemu poklicu ni veliko govoril, čutilo pa se je, da zna poslušati. Imel
je navado, da za malico poje sendvič. Tudi v oštariji. Nikoli ni naročal tople
hrane, vsaj v moji družbi ne. Vtis sem imel, da ga žvečenje sendvičev navdaja
z zadovoljstvom. Žvečil je in topotal z nogo pod masivnimi in težkimi mizami
v Istri. Bruno pa je bil zgovoren mož. Debelušen, ob njem si dobil občutek
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obilja. Imel je rahlo osivele lase in izraz politika. Tudi jedel je rad. Mislim, da
je opravljal administrativna dela za koprske Italijane.
„Pa kako lahko ješ samo sendviče. Eh, vi novinarji vse delate na hitro. Jeste
hitro, pišete hitro. Verjetno se tudi pokavsate na hitro.“
„Glej, meje so kot rane. Rane, ki najprej povzročajo nelagodje. Ljudje se ne
znajdejo. Spremeniti morajo navade, se navaditi na vrste, na nove bregove, kot
reka, ki ji preusmerijo strugo. Potem ti počasi preide v kri. Meje ponotranjimo.
Je to slabo? Je to dobro? Kdo ve!“
„Dovolj je, da jih lahko prestopamo,“ sem pomislil. Slutil sem, koliko leporečenja in sprenevedanja vsebuje to iskanje identitete, izgubljene in spet najdene
med zapornicami, ki so ločevale obe državi. Takrat se je veliko govorilo o teh
rečeh. Resnici na ljubo pa nisem razumel vsega tistega govorjenja o meji. Od
intelektualcev sem pričakoval, da znajo prestopati meje. Iskanje identitete se
ne bi smelo ustaviti, zabarikadirati med zapornice in barake na carini, temveč
iti dlje. Koga brigajo meje. V skrajnem primeru so lahko fizična prepreka, če
nimaš urejenih dokumentov. Takrat se je veliko govorilo o meji med Slovenijo
in Hrvaško v Piranskem zalivu.
„No, zgleda, da ga hočejo zajebati, ker je preveč odprt.“
„Po mojem pa zato, ker je preveč Italijan. Eh ja, vem, da to nima veze. Naredil
je že obrat za tristo šestdeset stopinj, ampak nekaterih stvari se ne da pozabiti.“
„In tudi ne oprostiti. Pravijo, da ima tudi družinske težave. Baje se ločuje.“
V tistem ozračju, počrnelem od debelih slojev popivanja in kajenja, v tisti
medeninasti umivalni skledi, na katero je spominjala ošterija Istra, besede
niso odmevale, temveč se je zdelo, da jih vsrkavajo, goltajo presledki med
naključno navrženimi predmeti in zgodbami. Za šankom je bil radio, vrteli so
polke. Giani je topotal z nogo in odmerjal ritem želodčni kislini, ki je razjedala
njegov sendvič. Zunaj, na ozki ulici, ki na desni, tega se spominjam, vodi do
stopničk z majhnim naklonom, so se zadnji mimoidoči predajali večeru. Položne stopničke se raztegnejo v zadnjo dolgo stopnico, ulico čevljarjev, danes
pa slaščičarjev in zlatarjev, ki se izteče in razširi v sončni Titov trg oziroma
trg pri stolnici. Ironija usode je, da se je Tito obdržal tam, kjer kraljuje ena
najlepših cerkva v vsej Istri.
Aljoša Curavić, Sindrome da frontiera: i ricordi di uno sconosciuto (Obmejni sindrom: spomini neznanca).
Založba MEF, Firence, 2003, str. 16–20.

Istrska klet, Koper

Čevljarska ulica, Koper
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T 61 - Franco Juri iz dela Vrnitev v Las Hurdes

V vrtičku (12. poglavje)
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Franco Juri (Koper, 1960)
Po končani italijanski gimnaziji v Kopru je na filozofski fakulteti ljubljanske
univerze diplomiral iz italijanščine in geografije; tam je bil nekaj časa zaposlen
kot asistent na oddelku za italijanščino, nato je delal kot novinar in karikaturist,
veliko se je ukvarjal s človekovimi pravicami, zatem je bil izvoljen za poslanca
v prvem demokratičnem slovenskem parlamentu, vseskozi pa je objavljal v slovenskih in italijanskih časopisih. Po osamosvojitvi Slovenije je v času vladanja
Janeza Drnovška zasedal pomembne diplomatske položaje: bil je veleposlanik
v Španiji in na Kubi ter državni sekretar za zunanje zadeve. Po odhodu iz diplomacije postane neodvisni novinar, leta 2013 pa je bil imenovan za direktorja
Pomorskega muzeja Sergej Mašera v Piran. Je avtor petih zbirk karikatur in
številnih člankov, intervjujev, reportaž, analiz in esejev.
Leta 2008 objavi knjigo z naslovom Ritorno a Las Hurdes. Guerre, amori,
cicogne nere e istriani lontani (Vrnitev v Las Hurdes: vojne, ljubezni, črne štorklje in oddaljeni Istrani). Ta roman je, kot v predgovoru zapiše Nelida Milani,
„biografija generacije, ki so jo pokopale lastne sanje; ki vendarle živi, četudi na
robu prepada, osupla spričo preteklosti in prihodnosti, a vseeno ponižana zaradi
gnusne sedanjosti, ki zanika vsakršno strast.“ (Milani, 2008) Roman je pričevanje
o našem času, giblje se med Istro in razpadom bivše Jugoslavije, med rojstvom
Slovenije in nastankom organizacije Gladio, med Španijo in Čilom, govori pa o
uporu proti fašizmu, o propadu socializma in svetu, ki ga ni več. Protagonist
romana je Cesco, pisateljev alter ego, ki pripoveduje o svojih pripetljajih in o
sedanjosti ter zgodovini majhnega območja, ki se razteza prek treh državnih mej
in povezuje vsaj tri različne kulture. Poleg lastnih dogodivščin in izkušenj avtor
obravnava še mnoge teme: zgodbo svojega očeta, pripadnika brigade Garibaldi, ki
se je po vojni iz Furlanije preselil v Koper, zgodbo o eksodusu Italijanov iz Istre,
zgodbe ljudi s te in one strani meje, zgodbe o prijateljih in drugih posameznikih
iz Španije, prikazuje pa tudi prelepi, a danes žal pozabljeni in revni predel Las
Hurdes v španski Estremaduri.

Obmejni sindrom: spomini neznanca (odlomek)
V vrtičku (12. poglavje)

Italijanska književnost 20. stoletja

Navajamo odlomek iz dvanajstega poglavja knjige Vrnitev v Las Hurdes, ki je izšla tudi v slovenskem prevodu. V njem pripovedovalec natančno opisuje Koper v petdesetih letih 20. stoletja in prikazuje, kako se je
mesto spremenilo po drugi svetovni vojni, prišleke in lastne otroške izkušnje.
Stelieva in Brunova družina je v petdesetih letih prišla v Koper iz Motovuna.
Joakim je bil priden pek, rojen v Škropetih, hrvaški vasici blizu Pazina. Sandra,
izvrstna šivilja, pa je izvirala iz beneške motovunske družine; morda je bila celo
potomka renesančnega glasbenika Andree Antica Motovunskega. Toda to so
bila težka leta, ko je primanjkovalo plačanega dela, leta, v katerih so se ljudje
pridruževali dolgim kolonam istrskih ezulov, ki jih je De Gasperi pozival, naj se
zbirajo v begunskih taboriščih na Krasu, Tito pa je na njihovo odhajanje gledal
z zadovoljstvom in ga celo spodbujal, ko ga je imenoval „optiranje“. Istra se je
praznila in spet polnila z novimi prišleki z vseh koncev jugoslovanske federacije,
postajala je razpotje, kjer so se gnetli ljudje, prepuščeni zgodovinskemu neredu. Kakor Marco in Ivanka, ki sta z Laurom prišla tja, v Cono B Svobodnega
tržaškega ozemlja, leta 1952 iz Pulja, sta se kakšno leto pozneje tudi Joakim
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in Sandra z dvema dojenčkoma odločila poskusiti srečo v istrskem mestu, ki
je bolj kot vsa druga obljubljalo pičlo upanje za dostojno življenje. Oblačil za
krpanje naj bi bilo vedno dovolj, upoštevaje število revežev iz Bosne, Makedonije in Kosova, ki so jih s tovornjaki in z avtobusi pripeljali na gradbišča ter
so se naseljevali v barakah na obrobju mesta. Ti ljudje si vsekakor niso mogli
privoščiti novih oblačil. Za kruh, čeprav črn, pa nihče ni bil prikrajšan. V socializmu si lahko imel luknje v vseh nogavicah, toda stradati ni smel nihče.
Ob severni obali nekdanjega otočka, v zaledju stare ribiške četrti Bošadraga,
je 1957, leto dni po Cescovem rojstvu, ljudska oblast zgradila prvi pomol pristanišča, ki je kmalu postalo drugo največje v jugoslovanski federaciji. Staro
beneško mestece so žrtvovali na oltarju napredka, s katerim naj bi pokazali
zobe in jezik bližnji Italiji, in sicer tudi brez kopice dolarjev, ki so na drugi strani
zavese po Marshallovem načrtu pritekali vse do Trsta in z burjo nosili v Koper
dražljivo iluzijo vonja po mleku, maslu, sladkorju in ameriški čokoladi. Tudi v
našem mestu je vladala revščina, vendar dostojanstvena revščina, in prišleki so
kljub vsemu prvič doslej živeli v tako lepih hišah iz trdnega istrskega kamna;
nekatere so krasila celo gotsko-beneška okna, ki so jih mnogi izmed novih
srečnih stanovalcev kmalu začeli predelovati s plastiko, opeko in hrapavim
rumenkastim steklom. V skladu z novimi estetskimi zahtevami samoupravne
sodobnosti so nastajale tudi predelne stene in stropovi, okrašeni s štukaturami,
manierističnimi poslikavami in celo z grbi bogsigavedi kakšnega heraldičnega
navdiha, kdovekatere rodbine, pravega ali namišljenega plemiškega naslova,
podedovanega ali pridobljenega na aristokratskem bolšjem trgu; razkazovali
so se na fasadah hiš, ki pa so bile pravzaprav zelo skromne.
Ko je izgnanec Mario Toffanin, stari partizan in garibaldijevec, bolj znan
po vzdevku Giacca, poveljnik pokola v Porčinju, prispel v Koper iz Dubčkove
Češkoslovaške, je tudi on prispeval svoj delež k barvni poživitvi starih hiš iz
sivo-okrastega kamna v zgodovinskem mestnem jedru: oknice je prepleskal
rdeče v odtenku zastave in nanje z odločnimi potezami naslikal rumena srp in
kladivo. Hiša tovariša Giacca, moža iz Porčinja, je bila turistična zanimivost. On
pa je kot navidez miroljuben upokojenec,
z belimi kodri in gostimi črnimi obrvmi,
vsak dan na starem pomolu Porporela klepetal z ribiči in drugimi upokojenci ter
iz daljave opazoval tisto drugo, vijolično
italijansko obalo v pričakovanju amnestije
ali pomilostitve, po kateri bi jo zopet lahko
dosegel. Toda iz Rima ni prejel ničesar,
dokler funkcije v Kvirinalu ni nastopil
partizanski predsednik Sandro Pertini.
Giacca seveda ni skoparil z zbadljivkami
in psovkami na račun svojih starih bojnih
tovarišev. Marco in drugi, ki jih je leta
1967 pomilostil predsednik Saragat, so
bili zanj preprosto „revizionistični agenti v
službi mednarodnega imperializma“. Zgolj
dejstvo, da so preostali izgnanci, nekdanji
garibaldijevci, podvomili v absolutne in
ideološko jasne resnice, ki so narekovale njegovo razumevanje zgodovine, med
drugim v slepo podporo sovjetski zasedbi Prage, jih je postavljalo na breg, ki je
bil nasproten njegovemu. Na sovražni
breg. Zanj so sčasoma postali le nezaČetrt Bošadraga, Koper
nesljivi ozopovci. Kakšni „tovariši“ neki!
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Nedaleč od Giaccovih rdečih oknic s srpom in kladivom so nad vhodnimi
vrati najbogatejših hiš vzniknili novi ornamenti, glave pandurjev s košatimi
brki, ki bi se jih prestrašili celo Turki; ti v resnici nikoli niso prišli do mestnega
obzidja, še na obzorju jih ni bilo opaziti. Ne, pravzaprav se je eden le pojavil in
s sabo pripeljal številno družino: neki Turek iz Makedonije, ki je začel loščiti
čevlje in potem prodajati kostanje, kokice oziroma pokovko in nazadnje še
sladoled fast-ice iz aparata, in sicer ob stari avtobusni postaji, ravno pred hišo
Vettoreja Carpaccia. V otroštvu je mojo radovednost zbujala glasba, ki jo je
poslušal na majhnem tranzistorju. Bila je tuja, a očarljiva, z močnim ritmom,
polna tolkal in nenavadnih zvokov, ki so spominjali na violine in lutnje ter
občasno ustvarjali vrtince praznine, po katerih hlepi duša.
Hiše v zgodovinskem mestnem jedru, kamor so se naseljevale slovenske
in jugoslovanske družine, so bile stare, vlažne, polne ščurkov in prikazni,
vendar so za večino prišlekov predstavljale razkošje, ki se ga nikoli ne bi nadejali. Zraven pa je bilo še sinje morje, izgubljeno pri Trstu in pod Krasom,
tam, kjer je kraljevala čupa, staro plovilo, izdelano iz enega debla, nekakšna
piroga slovenskih ribičev iz Nabrežine, Sesljana in Križa, toda pridobljeno v
tem predelu Istre, kjer so ribiči govorili v beneškem narečju kakor tisti iz Milj
in Chioggie. V mestu je bilo tudi ogromno vrtov; bili so nekakšna zapuščina
otoške samozadostnosti, njihova rodovitna prst je osrečevala večino priseljencev
kmečkega porekla. Gojili so solato, krompir, korenje, cvetačo, fižol, peteršilj,
nekaj paradižnika in veliko čebule. Te zaplate zemlje med mestnimi hišami
so bile kakor nebeška mana. Mnogi priseljenci nikoli dotlej niso videli morja
in zaznali njegove slanosti, kaj šele, da bi kdaj slišali za Beneško republiko s
krilatim levom, ki je več kot šest stoletij bolj ali manj neposredno obvladovala
to območje. Čutili so, da se njihove negotove korenine, ki so jih izruvali v imenu
boljše prihodnosti in so zato nemočno obvisele v zraku, zdaj pogrezajo v mrakobo tal in vase srkajo tuj svet. Trpeli so za kompleksom mitološkega Anteja.
Samo istrska gruda jim je lahko vlila novo moč. Zanje je Italija v različnih oblikah pomenila zgolj okrutno nizanje nadutih zavojevalcev, ki so podjarmljali
in zasužnjevali Slovane. Učiteljice so razlagale učencem, da so Benetke izrabile
in osiromašile Istro ter Dalmacijo. Beneška republika je bila vedno narodna
in razredna sovražnica. V času fašizma so mnogi Italijani kolonizirali bližnja
ozemlja. „Poštenih Italijanov“ je bilo malo, bili so krotki in ubogljivi, dobrohotno
in vdano so se smehljali ter bili pravzaprav – takšne govorice je zvijačno širila
nova ljudska oblast – Slovani, ali pa so to bili vsaj v preteklosti, preden jih je
okupator s prevaro poitalijančil. Zdaj pa se, nesrečniki, niso niti zavedali vseh
razsežnosti svojega nesmiselnega, neosvobojenega položaja. Nihče jim tega ni
pojasnil, niti prebrisani Benečani ne. Zdaj se je bilo treba zdramiti iz stanja
zadržane voljnosti, prišel je čas za odrešitev in osvoboditev. Davne korenine
in kri so klicali k vstaji.
Mesto je otrpnilo, kakor da ga je zajel nekakšen tih in vseprisoten preplah
spričo prihajajočih časov. Mojemu očetu so dobronamerno svetovali, naj Laura
vpiše na slovensko osnovno šolo. Konec koncev je bil deček po materi slovanskega rodu, zakaj bi ga vendar poitalijančili in mu tako zapletli življenje? Toda
moj oče, bojevnik s trdo kožo, je predlog odločno zavrnil in Laura vpisal na
italijansko šolo Carlo Combi. In na srečo se nihče od partijskih funkcionarjev
nikoli ni zanimal za preteklost in spise tega imenitnega, brkatega in uglajenega
gospoda, meščana Kopra s konca 19. stoletja, po katerem se je imenovala šola.
Še danes se spominjam njegovega doprsnega kipa, ki se je ravnodušno dvigal
nad vhodom v stari plemiški kolegij in ga je tu in tam kakšen nesramen golob
onečedil s svojimi bogoskrunskimi iztrebki. Combi je bil goreč protiavstrijski
iredentist, ki ni skrival globokega, implicitno rasističnega prezira do Slovanov.
Muhasto in ponosno mesto, ki je med svoje slavne može štelo tudi Combija,
je bilo več stoletij odrezano od notranjosti, obdano le z obzidjem in morjem; zdaj
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se je znova „povezalo“ s svojim gričevnatim zaledjem in prvič v zgodovini začelo
pripadati šavrinskim kmetom, ki so ga skozi stoletja vzdrževali in hranili. Te
so italijanski meščani ves čas prezirali in jih v nepomembni vlogi prodajalcev
zelenjave, mleka in sira odrivali v mestne predele, namenjene trgovanju; ob
nedeljah so imeli dostop do trgov, toda nikoli niso smeli posedati na glavnem
trgu, pri plemiški Loži, kjer pa so lahko počivali in se pomenkovali paolani, prav
tako kmetje, vendar beneškega porekla in urbanizirani. Predvsem pa večina
povojnih prišlekov ni še nikoli dotlej občutila upanja, ki jih je navduševalo
takrat, prav tistega, ki je omogočalo njihovo družbeno odrešitev in jih združevalo na trgu, ko je ljudska oblast zbirala ljudi, da bi slavili Tita, socializem,
enakost in bratstvo, vzklikali, Trst je naš!, in vpili zoper italijanski iredentizem,
ki je še vedno sanjal o ponovni osvojitvi Istre in Dalmacije. Bili so zaslepljeni.
Leta 1953 je malo manjkalo, da bi prišlo do oboroženega spopada, tudi mojega
očeta so mobilizirali, dobil je čin rezervnega vodnika jugoslovanske armade.
Za koga? Čemu? Za Koper in Trst že od leta 1948 ni veljal jaltski sporazum.
Tito ni bil več Stalinova lutka, gruzijski diktator pa je ležal na smrtni postelji
in od Hruščova prejemal sveto maziljenje. Zahod je razvajal Tita, tako da so
čokolada, ameriško maslo in jajca v prahu prihajali tudi v naše kraje. Jugoslovanskemu socializmu so se zdaj nasmihali ostanki Marshallovega načrta
in prihodnost se je nasmihala tudi delavskemu razredu. Na srečo so namesto
streljanja podpisali londonski memorandum in vsi so se vrnili domov, kjer so
lahko v miru delali.
Mi, otroci dolgega povojnega istrskega obdobja, smo mesto doživljali v „vrtičku”, kjer smo se igrali s suhim, a vseeno mesnatim listjem ogromne magnolije,
s ščinkami, frnikolami iz obarvanega stekla, s čiklisti, izdelanimi iz zamaškov
in plute, ter z žogo. Igrali smo se v različnih jezikih tega novega Babilona: v
slovenščini, italijanščini, beneščini, srbohrvaščini, makedonščini, albanščini …
Dejansko je bil naš vrtiček osrčje starega mesta in nekakšen povzetek nove
Jugoslavije, prežete z višjo, neupogljivo častjo.
Nas, ki smo govorili italijansko, so pogosto nadlegovali mulci iz drugih četrti in ko smo se po dolgem pregovarjanju končno odločili, da se bomo skupaj
igrali „vojno“, kakor da tista naših očetov ne bi zadoščala, nas je doletela
nehvaležna vloga hudobnežev, torej fašistov. Včasih smo se celo stepli, saj
nama, sinovoma partizana iz brigade Garibaldi, ta vloga nikakor ni dišala.
Na srečo je bil Lauro visok in mišičast – kljub astmi se je veliko ukvarjal s
športom – in nas je branil, vendar jo je včasih, če je bilo nasprotnikov preveč
in so bili preveč bojeviti, tudi on popihal. Tam, na vrtičku, pa smo se počutili
močne in nepremagljive, s pomočjo puhalk in frač smo mestno gverilo, boj med
rivalskimi tolpami, največkrat uspešno obrnili v svoj prid. Stelio, Bruno in jaz
smo nenehno tičali skupaj. K nam v vrtiček je pogosto prihajal tudi Berto, s
katerim smo junaško raziskovali labirint in gradbene odre za njegovo hišo,
kjer je rasla revolucionarna stavba Radia Koper.

Franco Juri, Ritorno a Las Hurdes (Vrnitev v Las Hurdes), Infinito Edizioni, Formigine (Modena), 2008, str.
107–111. (Slovenski prevod je izšel pri založbi Sanje, Ljubljana, 2010.)
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de Gavardo, Gavardo
de Lugnani, Giuseppe

28, 32
249
230
28, 32
103
10, 228, 229, 230, 231
81
80
80
81
80, 102, 103, 104–108, 119, 120, 206, 262
265–267
78, 183, 184, 210–213, 274
191, 198, 250
191
80, 151, 238
181, 207, 238, 264
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de Madonizza, Nicolò
de Madonizza, Pietro
de Manzini, Giovanni
De Simone, Franco
de Totto, Nino
Declencich, Antonio
Deghenghi Olujić, Elis
Degrassi, Attilio
dei Pellegrini, Santo
dekadenca
del Tacco, Vincenzo
Della Torre, Pagano
Della Torre, Rajmund
Delton, Lidia
Depangher, Michele
Dequel, Oreste
Divo, Andrea
Dobran, Roberto
Dolfin, Pietro
don Bonifacio
Donato, Bernardo
Druščina nogavičarjev
(Compagnia della Calza)
Društvo svetih Cirila in Metoda

250
250
196–197
208
111, 246
81, 143
6, 8, 10, 231, 280, 283
78, 251
32, 262
172, 173, 219, 220, 280
103
23
22
230
202–205, 207
97
82, 101, 262
10, 230, 231
45, 147, 206
77
78, 82
50, 80, 262
168

E
EDIT (Edizioni italiane)
Egidio, Francesco
ekloga
eksodus
Elio, Antonio
epigram
epitalamij

10, 230, 231, 254, 272, 274, 280, 282, 283, 284
125
84, 92, 100, 101, 143, 237
121, 209, 218, 228, 230, 231, 254, 266, 269–271, 287
97
50, 80, 83, 123, 188
177

F
Fachinetti, Michele
Falier, Aurelia
Farina, Romano
Febo, Ambrogio
Fini, Orazio
Fini, Raimondo
Fino, Antonio
fiziokratizem
Flego, Isabella
Floris, Romina
Forlani, Anita
Fortunio, Francesco
Forza, Silvio
Fosco, Palladio
francoska revolucija
Frisi, Paolo
Frugoni, Carlo Innocenzo
Fusilli, Leo

183, 184, 185, 229
30
230
78, 82
206
119
103
81
230, 272–274
230
230, 275, 276
83, 91
230
78, 82
154, 157, 164
153
146
254

G
Galli, Lina
Gambini, Pier Antonio
Gavardo, Alessandro
Gavardo, Olimpio
Gavardo, Santa Borisi
Gavardo, Tino
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228
251
81, 149–150, 238, 263
103
145, 146, 147
232–233, 238, 264, 268

Imensko in pojmovno kazalo E–K

gimnazija
		
		
Giuricin, Antonio Gian
Giustinian, Andrea
Giustiniani, Giovanni
Glezer, Felice
Goineo, Giovanni Battista
Goldoni, Carlo
Gravisi, Anteo
Gravisi, Cristoforo
Gravisi, Dionisio
Gravisi, Giacomo
Gravisi, Giambattista
Gravisi, Gianandrea
Gravisi, Girolamo
Gravisi, Giuseppe
Gravisi, Nicolò
Gregor iz Montelonga
Grineo, Gilberto
Grineo, Marc'Antonio
Grineo, Pietro
Grisoni, Antonio
Grisoni, Francesco
Grisonio, Annibale

30, 120–122, 133, 143, 151, 163, 168, 174, 183, 198, 200,
201, 208, 232, 234, 246, 247, 249, 250, 256, 259, 267,
280, 282, 285, 287
230
110, 201
78, 262
192, 195, 196
67, 100, 262
141, 143, 206, 241
250
80
80, 142, 145–147, 148, 149, 206, 238
103
110
142, 251
7, 80, 81, 142–145, 162, 163, 187, 206, 238, 272
80, 95, 141–142, 162
103, 104
21, 22, 30
77
77
78
80
79
67, 80, 103

H
36, 52, 156, 188
64, 68, 82, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 108, 123, 132, 164,
174, 239, 251, 264
234, 238
10, 25, 29, 30, 32, 42, 46–49, 50, 51, 58, 60, 67, 70, 71,
75, 77, 78, 80, 82, 97, 100, 108, 120, 143, 159, 237,
261, 262

E−K
Imensko in pojmovno kazalo

Hieronim, sveti
Hortis, Attilio
		
Hughes, Richard
humanizem
		
		

I
inkunabula
inkvizicija
iredentizem
		
Istria Nobilissima, natečaj
Italijanska drama
(Dramma Italiano di Fiume)
Italijanska narodna skupnost
(Comunità Nazionale Italiana)
Italijanska unija
(Unione Italiana)

51, 53
30, 31, 68, 75, 76, 86, 98, 99, 100, 226
167, 173, 174, 184, 198, 200, 201, 232, 238, 251, 252,
289, 290
230, 267, 275, 278, 280, 284
209, 229
5, 208, 229, 230, 254, 272, 278
6, 230, 267, 275, 278

J
Jelicich, Marianna
Juri, Franco

230
287–290

K
Kandler, Pietro
123, 191, 198, 238, 250, 264
Krizmanich, Venceslao Venci
230
Krožek pesnikov, književnikov
in umetnikov (Circolo dei poeti,
dei letterati e degli artisti)
230
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L
La Guardia, Achille
Lanza, Francesco
Lentulo, Bartolomeo
londonski memorandum
Lori, Bruno
Lotti, Ignazio
Lovisato, Domenico
Luciani, Tomaso
Lupetina, Baldo
luteranstvo

238
208
78, 108
121, 218, 228, 269, 271, 290
254
81
198–200
166, 210, 250
67, 75
66, 67, 76, 78, 84, 97, 98, 237

M
Madonizza, Antonio
Maier, Bruno
Maier, Francesco
Malibran, Maria
manierizem
Manzari, Nicola
Manzioli, Alvise
Manzioli, Bartolomeo
Manzioli, Bortolo
Manzioli, Domenico
Manzioli, Moretti
Manzoni, Domenico
Manzuoli, Nicolò
Marchig, Laura
markgraf
mariegola
Marini, Luigi
Marsich, Angelo
Martini, Lucifero
Martissa, Beato Antonio
Matteoni, Umberto
Maurizio, Pietro
Mazzucchelli, Pietro
melodrama
Menzini, Benedetto
Mestrovich, Ezio
Metelli, Vicenzo
Milani Kruljac, Nelida
Milinovich, Egidio
Monald Koprski
Morari, Pietro
Morato, Giulio
Morovich, Enrico
Muzio, Girolamo

121, 166, 238, 249, 250, 251, 264
7, 8, 10, 99, 228, 229, 231, 232, 246, 261, 267–268
251
177
70, 71, 73, 74, 75, 117, 138, 288
209
80
81
206
80
80
196, 200–201, 250
80, 103, 119, 124–129
230
20
34–35, 37–42
249
250
228, 229, 230
78
230
119
81
74, 118, 138, 141, 142, 151
145, 147, 148
230
9, 75, 109, 111, 262
10, 228, 230, 231, 280, 284, 287
230
28–29, 30
195
30, 75
228
75, 76, 77, 80, 82–96, 111, 126, 142, 229, 237, 262

N
Nacionalna liga
narečje, istrobeneško
narečje, istroromansko
narečna poezija
Nazarij, sveti
Negri, Tranquillo
neoklasicizem
Nicolò iz Vicenze
Nuzio, Cristoforo
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168, 173, 201, 202
228, 230, 248
228, 248
230
22, 34–42, 68, 130
123, 262
169, 173, 181, 182
78, 108
77, 82, 83

Imensko in pojmovno kazalo L–R

O
Odbor za javno blaginjo
(Comitato di salute pubblica)
oglejski patriarhat
Oton I. Veliki

137
20, 21, 22, 23, 24, 30, 36, 43, 44, 68, 125, 194, 195
20, 125

P
195
75
74, 80, 101, 104, 107, 108, 118, 123, 143, 146, 262
81
79
30
33, 34
77
100
190
103
119, 129–130
79
252
229, 251, 264
207, 208
120, 121, 122, 142, 144, 145, 151, 159, 163, 207, 247, 289
256
20, 21, 22, 23, 44, 59, 110, 120, 125, 136, 147, 162, 165,
193, 194, 201, 206, 259
80, 101, 119, 206
103
81
121
26, 77
169, 173
30, 74, 75, 76, 86, 117, 119, 138
269, 271

L−R
Imensko in pojmovno kazalo

Pagliarini, Giovanni
Pantera, Antonio
pastorala
Pellegrini, Domenico Maria
Pelusio, Bartolomeo
Peracca, Francesco Antonio
pergamentni rokopis
Pesaro, Antonio
Petronio, Giovanni Antonio
Petronio, Matteo
Petronio, Nicolò
Petronio, Prospero
Petrucci, Ottaviano
Piacentini, Achille
Picciola, Giuseppe
Pizzarello, Vittorio
Plemiški kolegij
(Collegio dei Nobili)
Pocar, Enrico
podestat
		
Pola, Pietro
Pola, Rimondo
Polesini, Gian Paolo
Posebni statut za manjšine
posvetna šola
predromantika
protireformacija
Pupo, Raoul
Pusterla, Gedeone
(Andrea Tommasich)

79, 250

Q
Quarantotti Gambini,
Pier Antonio
Quarantotti, Giovanni

9, 228, 234–246, 264
95, 184, 229, 232, 234, 251, 261

R
Radossi, Giovanni
Ramous, Osvaldo
Rapicio, Andrea
razsvetljenstvo
renesansa
risorgimento
Rosamani, Enrico
Rota, Pippo
Rotta, Carla
Rousseau, Jean Jacques
RTV Koper – Capodistria

230
228, 229
78, 191, 262
139–140, 141, 151, 152, 153, 154, 171, 173, 263
43, 46, 47, 48, 69–75, 80, 84, 97, 99, 140, 268, 287
138, 157, 166, 167, 173, 175, 196, 201, 238
201, 247
208
230
139, 153, 154, 186, 206
208, 229, 230, 274, 280, 282, 284

311

Zgodovina in antologija italijanske književnosti

S
Sabellico, Marcantonio
Santorio, Santorio
		
Sardoz Barlessi, Ester
Sauro, Nazario
Scher, Dario
Scher, Lucia
Schiavato, Mario
Schiavi, Lorenzo
Schiavuzzi, Antonio
Scotti, Giacomo
Sema, Antonio
Semi, Francesco
Sequi, Eros
Sereni, Cristoforo
serrata
Silber, Marcello
simbolizem
Soranzo, Agostino
Središče za zgodovinske
raziskave Rovinj (Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno)
Stancovich, Pietro
Storti, Francesco
Stradi, Nazario
Summa iuris canonici
(Summa Monaldina)
svete hvalnice (lauda sacra)

59, 60, 78, 82
5, 78, 80, 103, 108, 119, 131–133, 185, 187, 188, 237,
255, 262, 266
230
238, 253
208, 209
208, 209
228, 230
111
81
228, 229, 230
215, 282
10, 42, 83, 108, 109, 253, 256–260, 261, 262, 263, 264
229
103
135
79
172, 219, 220
162
76, 230
82, 86, 92, 93, 146,
147
167
28–29
28, 32

Š
Štefan Konzul

67

T
Tacco, Gian Domenico
Tacco, Giuseppe
Tagliapietra, Giovanni
Tamaro, Attilio
Tarsia, Alvise
Tarsia, Cristoforo
Tarsia, Giacomo
Tarsia, Giandomenico
Tarsia di Giacomo, Damiano
Tartini, Giuseppe
Tazio, Giovanni
Tedeschi, Paolo
Tinti, Giovanni
Tiraboschi, Gerolamo
Tomasi, Simone
Tomizza, Fulvio
Trani, Giuseppe Pino
Traversari, Lodovico
Tremul, Maurizio
Trento, Decio Agostino
tridentinski koncil
Trubar, Primož
Turconi, Sergio
Turrini, Antonio

312

110
110
181–182, 264
231, 261
34, 42
80, 82
82
82
82
151, 159–161, 181, 188, 207, 237, 240, 254, 255, 266, 267
112
121, 174, 175, 188, 190, 249, 250, 261, 264
78
81, 187
77
97, 153, 208, 224, 225, 228
230, 282–283
58
6, 230, 278–280
160, 161
85, 88, 89, 95, 97, 98, 99, 120, 262
67, 76, 98
229
79

Imensko in pojmovno kazalo S–Ž

U
Ugussi, Claudio
Urbani, Umberto

230
246

V
108
103
108
159
201
143, 208, 251
83, 91, 96, 97, 206
133
9, 67, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 89, 95, 96, 97–100, 101, 225, 229, 237,
263, 266
28, 32, 49, 50–58, 97, 126, 185, 206, 229, 237, 256, 261, 262, 266, 272
140, 141, 152, 153, 237
103, 104
50, 251
230
104
104
80, 101–104, 206
80, 104
101
78
201, 247–248, 251
183
78
75
230, 254, 284

Z
Zambeccari, Francesco
Zanini, Eligio
Zanotti, Giovanni
Zarotti, Antonio
Zarotti, Cesare
Zarotti, Cristoforo
Zarotti, Giacomo
Zarotti, Nicolò
Zarotti, Zarotto
Zarotto, Antonio
Zarotto, Giovanni
Zenatti, Albino
Zeno, Apostolo
zgodovinski roman
Ziliotto, Baccio
Zovenzoni, Raffaele

77, 262
228, 230
82
78
80, 119, 123, 185, 188
78, 82
80
119
103
79
9, 75, 103, 104, 111
91, 92
141, 142, 237
70, 224, 225, 226, 227
10, 32, 52, 82, 96, 97, 108, 141, 150, 162, 251, 261
77, 237, 262

Ž
žakerija

S−Ž
Imensko in pojmovno kazalo

Valdera, Alfonso
Valdera, Antonio
Valdera, Marcantonio
Valle, Giovanni
Vatova, Giuseppe
Venturini, Domenico
Vergerio, Aurelio
Vergerio, Girolamo
Vergerio il Giovane, Pier Paolo
		
Vergerio il Vecchio, Pier Paolo
Verri, Pietro
Verzi, Riccardo
Vesnaver, Giovanni 2
Vesselizza, Ugo
Vida, Antonio
Vida, Giovanni
Vida, Girolamo
Vida, Mario
Vida, Ottonello
Vidali, Caroto
Vidossi, Giuseppe
Villafranca, premirje
Vitali, Andrea
Vlačić, Matija
Voce del Popolo, La

164
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