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{tudija spolov in migracij, temve~ ponuja gradivo v nadaljnje obdelave, vzpostavlja 
{tudij transnacionalnih oz. globalnih migracij. Prav ta poudarek na preu~evanju 
migracij skozi prostor in ~as, na katerega opozori tudi Jernej Mleku` v zaklju~ni 
razpravi monografije, pa je lahko izziv za nove razprave in raziskave.

       Nina Vodopivec

MIKLAV^I^ BREZIGAR, Inga: Me{~anstvo na Gori{kem : med 
vrednotami in konflikti : na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Nova Gorica: Gori{ki 
muzej, 2013, 92 str., ilustr.

Avtorica je s prikazom slovenskega me{~anstva, njegove kulture, na~ina 
`ivljenja in vrednost na gori{kem obmo~ju posegla na podro~je etnolo{kega 
raziskovanja, ki se mu etnologi doslej niso v veliki meri posve~ali. [tudija o 
gori{kem me{~anstvu (s poudarkom na slovenskem me{~anstvu), je {e toliko 
dragocenej{a, ker gre za posebno okolje, v katerem so se prepletali vzporedni 
svetovi me{~anstva ve~ etni~nih skupnosti, ki so bivale na tem obmo~ju.

V katalogu je najprej predstavljena Gori{ka kot pokrajina, ki jo obkro`ajo 
razli~ni geografski, podnebni in kulturni vplivi: alpski, mediteranski in 
osrednjeslovenski. Gorica je v 19. stoletju do`ivljala gospodarski in kulturni razvoj, 
s pove~anim razvojem industrije, obrti in trgovine je nara{~al tudi dotok novih 
priseljencev razli~nih socialnih struktur, od delavcev do izobra`encev. Konec 19. 
in v za~etku 20. stoletja so se v mestu prepletale narodne in etni~ne skupnosti 
od Slovencev, Italijanov, Furlanov do Nemcev in Judov, ki so `ivele v skupnem 
dru`benem in geografskem prostoru ter oblikovale in ohranjale svojo kulturo in 
identiteto. Tako je Gorica `e pred prvo svetovno vojno predstavljala ve~kulturno 
in ve~etni~no mesto. Zanimiv je podatek o prebivalstvu iz popisa leta 1900, ko je 
bilo na{tetih 16.112 Italijanov in Furlanov, 4754 Slovencev, 2760 Nemcev, 77 
Srbov in Hrvatov ter 62 pripadnikov ostalih narodnosti. Med njimi je bilo tudi 865 
pripadnikov judovske skupnosti, ki pa jih avtorica v tem delu popisa prebivalstva 
ne omenja. Leta 1910 se je {tevilo Italijanov in Furlanov zmanj{alo na 14.812, 
{tevilo Slovencev pa je naraslo na 10.790. Uradni ob~evalni jezik je bila nem{~ina, 
poleg tega so bile v vsakdanji rabi {e italijan{~ina, sloven{~ina in furlan{~ina. 
Vrednote pa so bile za vse enake; jezik, pripadnost narodnosti in nacionalni razvoj, 
kultura in umetnost, literatura, gospodarski in kulturni napredek, izobrazba, 
dru`ina, plesi in {port. Prihajalo je tudi do nesoglasij med posameznimi etni~nimi 
skupnostmi, kar se je kazalo zlasti na politi~nem podro~ju, v obstoju nacionalizma 
in stremljenju po mo~i, najizraziteje v letih po prvi svetovni vojni. Po letu 1922 
je gori{ko obmo~je spadalo pod italijansko dr`avo. Z novo dru`beno ureditvijo 
in novo oblastjo je gori{ko me{~anstvo do`ivljalo razkroj in predvsem slovensko 
me{~anstvo se je v prete`ni ve~ini umaknilo v novonastalo Jugoslavijo.
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V katalogu so po poglavjih obravnavane teme, ki so bile na ogled na razstavi. 
V uvodnem delu je avtorica predstavila koncept in prostorsko izvedbo za~asne 
postavitve razstave, ki je bila na ogled v Gori{kem muzeju na gradu Kromberk. 
Poglavja so razdeljena tako, kot da se hkrati sprehajamo po prostorih razstave. V 
poglavju o dru`abnem `ivljenju na ulicah, v gostilnah, kavarnah, hotelih in parkih 
so izpostavljeni zapisi iz kronike Carla Luigija Bozzija, ki je predstavil posebnosti 
razli~nih pripadnikov etni~ne skupnosti; tako so npr. na{tete gostilne, kjer so se 
ustavljali slovenski furmani, gostilne, kjer so se zadr`evali samo Furlani in kavarne, 
ki so jih obiskovali predvsem me{~ani. Opisana je recimo navada profesorja [antla, 
ki je v kavarno zahajal na popoldansko kavo in prebiranje ~asopisov. Na splo{no 
so se me{~ani, bogati sloji, oficirji in profesorji zbirali izklju~no v kavarnah, kjer 
so najpogosteje ob ~rni kavi prebirali ~asopise in premlevali politi~ne dogodke. 
Do prve svetovne vojne je v Gorici izhajalo kar 20 ~asopisov v razli~nih jezikih. 
Predvsem zaradi milega podnebja pa se je Gorica `e v 2. polovici 19. stoletja 
razvila v turisti~no mesto, ki je imelo zna~aj klimatskega zdravili{~a in je bilo 
znano kot “avstrijska Nica”.

Na razvoj me{~anske kulture v mestu je vplivalo ve~ med seboj prepletenih 
dejavnikov: podjetni{tvo, religija ter lokalna in dr`avna politika. Avtorica slikovito 
prika`e posamezne osebnosti, ki so imele na teh podro~jih najve~ vpliva (npr. 
nem{ka dru`ina Ritter na razvoj gospodarske dejavnosti, {tevilne slovenske 
cerkvene osebnosti – od nad{kofa Alojzija M. Zorna do {kofov Lu{ina in Jakoba 
Missie – pri utrjevanju vere in verskih vrednost v prepletanju z dru`benim in 
dr`avnim `ivljenjem). Podrobno je predstavljen tudi obisk cesarja Franca Jo`efa 
v Gorici leta 1900, ki so se mu pri{li poklonit vsi pomembnej{i predstavniki 
posameznih narodnostnih skupnosti. 

V poglavju Galerija osebnosti in dru`in so predstavljeni portreti in zgodbe 
vidnih Slovencev, ki so bili del gori{kega me{~anskega `ivljenja: kulturnik 
in politik Andrej Gabr{~ek, dr. Karl Lavri~, imenovan tudi o~e slovenskega 
naroda na Gori{kem, duhovnik Simon Gregor~i~, politik in publicist Engelbert 
Besednjak, pravnik in velik filantrop, ki je deloval na {tevilnih podro~jih – dr. 
Henrik Tuma, dru`ina Kos, Lojze Bratu` in Ljubka [orli itd. Predstavljeni so 
tudi jezikoslovec profesor Graziadio Isaia Ascoli, ki je bil judovskega porekla, 
italijanske narodnosti sta bila brata Giovanni in Ranieri Mario Cossar, ki danes 
veljata za za~etnika muzejske dejavnosti v Gorici, judovski pisatelj in filozof Carlo 
Michelstaedter. Posebej je izpostavljena dru`ina Coronini - Cronberg, ki je veljala 
za eno najpomembnej{ih plemi{kih dru`in na Gori{kem, in dru`ina [antel, katere 
~lani so veljali za del gori{ke umetni{ke elite. 

Dru`abni dogodki gori{kih me{~anov so potekali predvsem v plesnih 
dvoranah, kjer je bil postavljen klavir za `ivo glasbo. Plesne prireditve so bile 
povezane tudi s posebnimi obla~ili prav za ta namen. Svilena obla~ila preprostej{ih 
krojev so bila namenjena za popoldanski ~as in sprehode, sve~ana pa za plesne 
prireditve. Me{~anski sloj se je zgledoval po modi v drugih evropskih prestolnicah. 
Kot kontrast temu na~inu obla~enja so omenjena tudi prazni~na obla~ila kme~kih 
`ensk s pode`elja in slu`abnic. Ob dru`inskem vsakdanu, predvsem pri opravilu 
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raznih del, je predstavljena tudi vloga in mesto slu`kinj, varu{k in kuharic 
znotraj me{~anske dru`ine. K me{~anskemu slogu `ivljenja so spadale tudi 
{portne dejavnosti in turistika. Avtorica je znotraj tega posebej izpostavila takrat 
priljubljeno skavtstvo in gozdovni{tvo. Razen v plesnih dvoranah se je dru`abno 
`ivljenje odvijalo tudi v ~italnicah. Avtorica je podrobneje predstavila knji`no 
gradivo iz knji`nice vplivnega me{~ana in kulturnika Henrika Tume. 

Za zgodovino in razvoj me{~anstva na Gori{kem je avtorica uporabila tudi 
zapisane zgodbe ali spomine dveh pomembnih gori{kih slovenskih me{~anskih 
dru`in, [antel in Tuma, na podoben na~in pa je predstavila tudi pomembne 
kulturne osebnosti drugih etni~nih skupnosti. ^lani dru`ine [antel so s svojim 
delovanjem na podro~ju umetnosti pustili mo~an pe~at v kulturi gori{kega 
obmo~ja. Kot avtorji svoje dru`inske kronike pa so z opisi dru`inskega `ivljenja 
veliko doprinesli tudi k osvetlitvi drobnih vsakdanjih detajlov iz me{~anskega 
`ivljenja. Avtorica kataloga je podrobneje predstavila tudi `ivljenje Henrika Tume 
in njegovo plodno delovanje na politi~nem in kulturnem podro~ju. Tuma je bil 
zagovornik uvedbe slovenskega jezika v sodno prakso in javno `ivljenje. Ohranili 
sta se njegovi bogata zbirka knjig oziroma knji`nica, ki {teje nekaj tiso~ enot, 
in korespondenca v {tevilnih evropskih jezikih. Kot doma~i u~itelj pri razli~nih 
me{~anskih in plemi{kih dru`inah se je sam nau~il francoskega, angle{kega in 
italijanskega jezika. 

Katalog je izjemno bogato opremljen z ilustrativnim gradivom, razglednicami, 
{tevilnimi fotografijami, na katerih so ohranjeni slikovni zapisi z javnih ali 
dru`inskih dogodkov takratnega me{~anskega `ivljenja, portreti pomembnih 
osebnosti in ne nazadnje tudi slikovno gradivo me{~anskega pohi{tva. S citati v 
lokalnih jezikih je avtorica zelo dobro ponazorila jezikovni “babilon” Gorice na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje. Zanimiv je citat priznanega judovskega jezikoslovca 
in znanstvenika Graziadia Isaia Ascoli, ki pravi: “Rojen sem v Gorici, izraelskim 
star{em, sem sin Furlanije in sem ponosen na to” (str. 57). Citat je v originalu 
zapisan v furlanskem jeziku. 

V zaklju~ku je avtorica zapisala, da dana{njo podobo Nove Gorice, ki je zrasla 
na temeljih socialisti~ne dru`be in delavske kulture, ter Gorice, ki je zrasla iz 
tradicionalne me{~anske kulture, ozna~ujejo vrednote, kot so so`itje, medsebojno 
spo{tovanje in dialog.

Na koncu kataloga so na{teti uporabljeni viri in literatura, ki glede na koli~ino 
uporabljenega gradiva ka`ejo na to, da se je avtorica zelo poglobila v raziskavo o 
gori{kem me{~anstvu. A `al po vsebinski plati katalog zado{~a zgolj za namene 
muzejske razstave. [koda, da avtorica ni rezultatov tako zanimive raziskovalne 
teme predstavila bolj poglobljeno in ob{irno. 

       Mihaela Hudelja


