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OCENE
RECENSIONI

REVIEWS

Gherardo Ortalli & Ornella Pittarello (ur.) (2014): 
CRONICA JADRETINA. VENEZIA – ZARA, 1345–1346. 

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 
167 strani.

Mesto Zadar je bilo zaradi svoje strateške lege v 
srednjem veku osrednje mesto Dalmacije. Zato so se 
zanj potegovale tako Benetke kot oblastniki zaledja: 
hrvaški bani in ogrski vladarji, mesto samo pa si je 
prizadevalo za čim bolj samostojno odločanje o lastni 
usodi. Pred sredo 14. stoletja je Zadar priznaval be-
neško oblast, izpod katere pa se je skušal izviti. Na 
roko so mu šle politične okoliščine. Le malo za tem, ko 
je (1342) na Ogrskem zavladal Ludvik I. Veliki, je moč 
hrvaških gospodarjev dalmatinskega zaledja oslabela. 
Mesta pod Benetkami, tudi Zadar, so iskala zaslombe 
pri Ludviku. To je v pogledu Zadra sprožilo oster odziv 
Benetk. Nad Zadar so poslale kopno vojsko in mor-
narico, ki sta obkolili mesto. Obleganje in spopadi so 
trajali od avgusta 1345 do konca decembra 1346, ko 
se je bil Zadar primoran vnovič pokoriti Benetkam. O 
dogajanju sta nastala dva komplementarna kronikalna 
zapisa, ki prikazujeta nasprotujoča si vidika zadrskega 
in beneškega dojemanja vojnih dogodkov, obojih poli-
tičnih koncepcij in kulturno-literarnih usmeritev. 

Leta 2007 je v zbirki Monumenta spectantia his-
toriam Slavorum Meridionalium Hrvaške akademije 
znanosti in umetnosti izšla znanstvenokritična, bogato 
komentirana izdaja opisa dogodkov izpod peresa 
anonimnega zadrskega kronista Obsidio Iadrensis. Ta 
objava je spodbudila že pred časom načrtovano izdajo 
beneškega spisa Cronica Jadretina, ohranjenega v 
latinskem in ljudskem (vulgarnem) jeziku. Oba roko-
pisa, ki sta predmet pričujoče objave Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti izpod peres Ghirarda Ortallija 
in Ornelle Pittarello, hrani Biblioteca Nazionale Mar-
ciana v Benetkah. 

Uvodno poglavje monografi je osvetljuje historiat 
zamisli in uresničitev edicije Cronica Jadretina. Sledi 
zanimivo razglabljanje o obeh omenjenih antagonis-
tičnih kronikah – zadrski in beneški, ki povzema tudi 
več dejstev o zadrskem piscu, njegovem vpogledu v 
dogajanje in v z njim povezane dokumente ter o kako-
vosti njegovega pisanja. Tudi pisec Cronice Jadretine je 
anonimen, zastopa probeneško stališče in predstavlja 
značilnosti tedanje beneške notarske kronistike. Avtor 
Ortalli v posebnem poglavju umešča dogajanje v ča-
sovno in prostorsko širši kontekst Dalmacije in znotraj 
nje Zadra v razmerju do Benetk in ogrskih vladarjev s 
ključnimi prekretnicami: 1313 podreditev Benetkam, 
ki je bila po zatrtju zadrskega upora 1345–1346 

vnovič potrjena 1348, prehod dalmatinske obale v 
roke ogrskega kralja Ludvika 1358 in končno odkup 
Dalmacije vključno s Zadrom s strani Benetk od šibke-
ga pretendenta za ogrski prestol 1409. Isti avtor nato 
osvetli dogodke in njihovo dojemanje z beneškega in 
zadrskega zornega kota. Beneški pristop opravičuje 
vojaški poseg kot beneško pravico in božjo voljo proti 
tistim, ki se skušajo izmakniti beneškemu nadzoru. 
Hvali dobrohotnost doža in učinkovito družbeno po-
vezanost vladajočih in podložnih v Benetkah, medtem 
ko naj bi v Zadru pod vplivom ogrskega vladarja prišlo 
do plemiškega zatiranja malih ljudi. Zadrski vidik pa 
zagovarja osvoboditev – svobodo proti beneški domi-
naciji, uporablja besedo patria v smislu mestna skup-
nost. Domovina, spodobnost in zvestoba naj bi bile 
identitetne, povezovalne vrednote  Zadranov, čeprav 
je pri njih prihajalo do razhajanja stališč družbenih 
slojev. Benetke so spodbujale cepljenje interesov po-
polarov in patriciata. Podpirale so prve in se v svojih 
prizadevanjih posluževale tudi podkupovanja. 

Več indicev kaže, da je Cronica Jadretina časovno 
nastala zelo blizu dogodkov 1345–1346. Njenemu 
anonimnemu avtorju so raziskovalci skušali nadeti ime 
z analizami jezika, fraz, citatov in posameznih besed. 
Dosedanjim domnevam o avtorstvu, ki izpostavljajo 
predvsem dva možna pisca, avtorica Pittarello argu-
mentirano in prepričljivo postavlja ob bok tezo, da gre 
za neznanega avtorja – notarja, povezanega z beneško 
pisarno, ki pa je bil vsaj deloma prisoten v vojaškem 
konfl iktu pred Zadrom. Vojnim dogodkom namreč 
posveča večjo pozornost kot diplomatskim, ki so se 
odvijali daleč od vojaških spopadov. Podrobno opisuje 
beneško fl oto, premike kopne vojske, preskrbo vojske 
itd., medtem ko dogovore v Benetkah omenja le pav-
šalno. Ista avtorica podrobneje formalno in vsebinsko 
predstavi latinski kodeks Cronica Jadretina in njegove 
dodatke na koncu. V besedilu so dogodki opisani v 
kronološkem zaporedju, porazdeljeni v neoštevilčena 
poglavja, katerih vsako ima ritmični zaključek. Nara-
cija je jedrnata, ne sklicuje se na dokumente, pač pa 
vključuje svete zapise in antične pisce. Izraža beneško 
stališče, omenja beneške zasluge in legitimira beneški 
poseg, ki potrjuje pravico in moč Benetk. Besedilo 
Cronice Jadretine na koncu vključuje: pesnitev v čast 
dožu Andreu Dandolu, katere vsebina je zadrska vojna, 
akt predaje Zadranov beneškemu gospostvu, molitev 
devici Mariji, posmrtni napis poveljniku beneških galej 
v heksametrih po antičnem vzoru ter doževo pismo 
istemu poveljniku z navodili in zadolžitvami pri oble-
ganju Zadra. 

Latinsko besedilo Cronice Jadretine je bilo kasneje 
prevedeno tudi v ljudski jezik. Med presojo odvisnih 
rokopisov in razvejanih prepisov ter objave iz 1796, 
avtor Ortalli utemeljeno pokaže na zapis, ki je najbliže 
prvotnemu prevodu Cronice Jadretine, vključen pa 
je v kroniko Pseudo-Zancaruola v hrambi Biblioteca 
Nazionale Marciana v Benetkah. Naslov rokopisa 
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je Como la cità de Zara revellò ala cità signoria de 
Venesia. Ohranjena latinska in prevedena verzija pa 
nista neposredno odvisni, ker se v nekaterih podatkih 
razhajata. V prevedeni verziji manjkata dve poglavji 
latinske in končni dodatki, ki jih vsebuje ohranjena la-
tinska inačica, odstopanja pa so tudi v samem besedilu. 
Primerjava obeh besedil kaže, da prevedena inačica 
skoraj ničesar ne dodaja k latinski, le nepomembne 
drobne pripombe, ki častijo Benetke in grajajo Zadar. 
V prevodu so izostale posamezne besede in celo vrste, 
v njem se pojavljajo banalne pomote in bistvene na-
pake, v nekaterih primerih celi stavki niso razumljivi. 
Imenitno pomagalo k razumevanju vira je poglavje, ki 
v kratkem povzema vsebino vseh 41 poglavij Cronice 
Jadretine z dopolnili o kraju in času dogajanja in o 
akterjih, ki jih izvirnik ne omenja. Pojasnilu kriterijev 
edicij latinskega in ljudskega besedila sledita drug ob 
drugem oba prepisa. V obeh so označeni listi izvirnika, 
poglavja pa so oštevilčena s strani izdajateljev obeh 
rokopisov. Prepisoma sledi še prepis dodatkov latinske 
Cronice Jadrensis. Knjigo zaključujejo seznami ob-
javljenih in neobjavljenih virov, seznam literature, ter 
seznama pojmov ter osebnih in krajevnih imen. 

Tako pri objavi Obsidio Iadrensis kot Cronica Jadre-
tina imamo opraviti z odličnima izdelkoma, čeprav se 

po sestavnih delih nekoliko razlikujeta. Obsežni uvod, 
opremljen s podrobno kronologijo dogodkov in analizo 
jezika, je pri objavi Obsidio Iadrensis preveden tudi v 
angleščino, samo besedilo izvirnika pa v hrvaški jezik. 
Objavi je dodan faksimile rokopisa. Cronica Jadretina 
je glede prevodov in ponazoril skromnejša, zato pa 
v spremnih poglavjih k objavi prinaša dragocena in 
prepričljiva razmišljanja in analize: vsebinske in ide-
ološke primerjave beneškega in zadrskega dojemanja 
dogodkov,  razmišljanje o avtorstvu latinskega vira, opis 
tradicije besedila v ljudskem jeziku in še marsikaj. 

Darja Mihelič

Zdenka Bonin & Deborah Rogoznica (2016): 
KOPRSKA RODBINA GRISONI 

IN NJENE SORODSTVENE POVEZAVE. 
Koper, Pokrajinski arhiv Koper, 123 strani.

Po predstavitvi fonda rodbine Gravisi (1440–1933) 
v dvojezičnem katalogu iz leta 2012, sta Z. Bonin in D. 
Rogoznica uspeli v razmeroma kratkem času obdelati in 
predstaviti nič manj obsežen in dragocen fond rodbine 
Grisoni, ki je ob fi nančni podpori Ministrstva za kul-
turo Republike Slovenije, izšel pod naslovom »Koprska 
rodbina Grisoni in njene sorodstvene povezave«, Koper, 
Pokrajinski arhiv Koper, 2016.

Njun izbor rodbine Grisoni ni bil naključen, saj se je 
Pokrajinski arhiv Koper na določen način že leta 2013/14 
vključil v projekt »Vloga in pomen plemiške družine 
Grisoni in njihove knjižne zbirke v kulturni dediščini 
Kopra« (projekt raziskav in objava arhivskega in knjižnič-
nega gradiva Osrednje knjižnice Koper in Pokrajinskega 
arhiva Koper), ki je strnil okrog sebe vrsto strokovnjakov 
različnih profi lov s področja humanističnih ved, tako z 
obalnega kot širšega slovenskega prostora.

Po srečnem naključju je namreč po izumrtju rodbine 
(1841) v Kopru ostala njihova dragocena knjižnica, 
ki jo od leta 1952 hranijo v Domoznanskem oddelku 
Osrednje knjižnice Koper, arhivsko gradivo pa v fondu 
Sabini-Grisoni predstavlja nadvse pomemben vir za 
spoznavanje zgodovine Kopra, kakor tudi širšega istr-
skega prostora.

Raziskave knjižnega in arhivskega gradiva, ki se si-
cer zrcalijo v izdanem katalogu obeh avtoric, naj bi tako 
strokovni kot širši javnosti predstavile ta izredno dra-
gocen segment koprske kulturne dediščine, kakor tudi 
osebnost zadnjega potomca – grofa Francesca Grisonija 
– v kontekstu razsvetljenskih nagibov, svetovljanstva in 
erudicije, ki sta oplajala tedanji intelektualni in kulturni-
ški krog koprskega plemstva in bogatega meščanstva na 
prehodu med 18. in 19. stoletjem.

Rodbinski fond Sabini-Grisoni je bil po podatkih iz 
leta 1949, kot pojasnjujeta avtorici, po vsej verjetnosti 
hranjen v prostorih Ubožne ustanove (Pio Istituto 
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Grisoni). Del arhiva naj bi bil v prvem povojnem času 
(1945/46) izgubljen ali razprodan za star papir, kar pa se 
je arhiva ohranilo, ga je zbral in uredil tedanji upravnik 
Mestne knjižnice Benedetto Lonza.

Koprska mestna knjižnica je arhivski fond rodbine 
Grisoni s priključenim arhivom posesti v Dajli hranila 
do ustanovitve Mestnega arhiva Koper leta 1953, zaradi 
prisotnosti arhivskih dokumentov, ki se nanašajo na 
izumrlo rodbino Sabini, pa je poznan kot fond Sabini-
-Grisoni (1412–1947). Obsega 94 škatel arhivskega 
gradiva in predstavlja enega najbogatejših arhivskih 
fondov Pokrajinskega arhiva Koper.

Fond v svojih številnih dokumentih razkriva druž-
bene okvire, na osnovi katerih so se oblikovale preži-
vetvene strategije krvno povezanih plemiških rodbin. 
Čeprav so pripadniki večjih rodbin, ne glede na obliko 
volil, cerkvenim ustanovam zapuščali del svojega pre-
moženja, je bila na osnovi fi dejkomisa zemljiška posest 
dolga stoletja neodtujljiva. Nepremičnine so praviloma 
po moški liniji pripadale naslednikom rodbine, v njihovi 
odsotnosti pa je lahko po ženski liniji prešla na nove 
generacije. Grisoniji so s spretnostjo in nekoliko sreče 
skozi stoletja pridobivali in širili lastno premoženje 
ter ob začetku 19. stoletja postali ena najbogatejših in 
najpomembnejših istrskih plemiških rodbin.

Avtorici tako v katalogu sledita predvsem njihovim 

sorodstvenim povezavam, s katerimi so znali spretno 
izbirati zavezništva in sorodstvene vezi znotraj Kopra, 
Istre, beneške Terraferme, Furlanije, Gorice in Trsta. 
Vse to je dvigalo ne le njihov ugled in socialni položaj, 
temveč je pripomoglo tudi k naraščanju njihovega pre-
moženja.

Ob splošnem uvodnem orisu zakonskih zvez in po-
ročnih običajev v Istri in Benetkah, avtorici spregovorita 
tudi o vlogi mestnih elit in pomenu koprskih plemiških 
rodbin, nato pa se posvetita vzponu rodbine Grisoni po 
njihovem prihodu v Koper ob koncu 14. stoletja, kjer 
kot začetnika rodbine označujeta Francesca Lorenza 
Grisonija, čeprav naj bi bila rodbina v koprski Veliki 
svet sprejeta šele leta 1431. Osrednji del njunih raziskav 
se nedvomno zrcali v poglavju, ki govori o sklepanju so-
rodstvenih vezi na osnovi ohranjenih poročnih pogodb. 
Tako sledimo najprej vezem s koprskima družinama Ver-
gerio in Fini, nato pa z družinama Sabini in Gorizzutti, 
ki že razkrivata dimenzijo širših čezmejnih zavezništev 
med plemiškimi elitami, kar je bilo sicer značilno za 
obmejni prostor nekdanje beneške Istre. Končno sledijo 
še vezi z rodbinama Borisi in Brigido, medtem ko se je 
zadnji potomec, grof Francesco Grisoni, povezal rod-
bino Pola iz Trevisa, ki je sicer izvirala iz stare puljske 
plemiške rodbine Castro Pola.

V zaključnem delu kataloga se avtorici posvečata 
še dobrodelnemu delovanju Francesca Grisonija in 
njegove žene grofi ce Marianne Pola Grisoni ter knjižni 
in arhivski dediščini rodbine Grisoni.

Ob koncu sledi daljši povzetek v italijanskem jeziku 
ter seznam kratic, okrajšav ter pregled virov in literature. 
Skrbno in estetsko oblikovan katalog je popestren z 
bogatim in raznovrstnim slikovnim gradivom oziroma 
številnimi arhivskimi dokumenti, ki jim daje še poseben 
čar heraldično gradivo. 

S katalogom in spremljajočo razstavo sta avtorici 
prav gotovo presegli njuno željo, da bi osvetlili manj 
znane življenjske poti in usode posameznih koprskih 
plemiških rodbin in njihovih družinskih članov, saj sta 
razgrnili dobršen del družbeno-ekonomske in socialne 
zgodovine Kopra tja od zgodnjega beneškega obdobja 
do sredine 19. stoletja, kar je spričo odsotnosti starega 
koprskega arhiva zelo pomembno, saj je s tem vsaj 
do neke mere možno kompenzirati praznino v starejši 
koprski zgodovini. Hkrati pa družinski arhivi, kar se 
potrjuje tudi na primeru rodbine Grisoni, omogočajo 
raziskave tudi na vseh tistih področjih, ki so bila doslej 
zanemarjena in prezrta ter s tem skorajda odsotna v 
našem lokalnem zgodovinopisju.

Salvator Žitko
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Michele Grison (2015): GIANNANDREA DE GRAVISI. 
SCRITTI EDITI. Ljubljana, Società di studi storici 
e geografi ci, Pirano, Fonti e Studi per la storia 

dell‘Adriatico orientale, vol. IV-1/IV-2, 2 knjigi, 
933 strani.

Leta 2015 je Društvo za zgodovinske in geografske 
študije v Piranu (Società di studi storici e geografi ci, 
Pirano) v seriji Fonti e Studi per la storia dell‘Adriatico 
orientale, izdala zajetno delo Michela Grisona z naslo-
vom Giannandrea de Gravisi. Scritti editi. Zaradi obsež-
nosti gradiva je delo predstavljeno v dveh zvezkih: v 
prvem, ki obsega 193 strani, se ob krajšem avtorjevem 
uvodu razgrinja življenjsko pot Giannandrea Gravisija, 
ob koncu pa sledi pregled njegovih objavljenih del, ki 
se nadaljuje v obsežnejšem drugem zvezku (722 strani). 
Na koncu prvega dela sledi pregled virov in literature, 
obe knjigi pa prinašata tudi veliko dokumentov in foto-
grafi j iz zasebnega družinskega arhiva Gravisijev.

Pobuda za objavo pričujočega dela je dozorela ob 
avtorjevi predstavitvi življenja in dela Giannandrea 
Gravisija na mednarodnem simpoziju pod naslovom 
»Gravisiji – vloga, angažiranost in kultura koprske rod-
bine skozi stoletja« (I Gravisi – ruolo, impegno e cultura 
di un casato capodistriano attraverso i secoli), ki se je 
v Kopru v organizaciji Društva za zgodovinske in geo-
grafske študije iz Pirana, odvijal v dneh 30. novembra 
in 1. decembra 2012. Ob tej priliki je avtor na kratko 
orisal lik markiza Giannandrea Gravisija, enega zadnjih 
vidnejših predstavnikov te ugledne koprske plemiške 
družine, njegovo šolanje na koprskem liceju in na graški 
univerzi, zlasti pa njegovo kasnejše plodno učno-vzgoj-
no in znanstveno-raziskovalno delo na italijanskem 
liceju v Pazinu.

Sumarično predstavljeno gradivo na simpoziju, je 
avtorju v naslednjih letih služilo za poglobljeno razis-
kovalno delo in izbor obsežnega gradiva, ki ga je strnil 
v pričujočih publikacijah. V prvem zvezku M. Grison 
izčrpneje orisuje Gravisijevo življenjsko pot, od rojstva 
leta 1880, pridobivanja temeljne izobrazbe v tedanjem 
koprskem liceju pa do študija v Gradcu, ki ga je julija 
1904 zaključil z zagovorom svoje teze Distribuzione 
della popolazione dell‘Istria. Ricerche antropogeografi -
che. Po odsluženju vojaškega roka v letih 1904–1906 
in pridobitvi čina podnarednika, se je vrnil v domači 
Koper, nato pa v letih 1907/8 nastopil službo profesorja 
geografi je na italijanski gimnaziji v Pazinu, najprej kot 
pripravnik, nato pa dve leti kasneje kot redni profesor 
zgodovine in geografi je, in tu ostal do upokojitve leta 
1938.

M. Grison na podlagi skrbno zbranega gradiva in 
Gravisijevih osebnih pričevanj, razgrinja podroben 
pregled njegovega učno-vzgojnega dela, ki je poleg 
predavanj vključevalo še organizacijo in izvedbo šol-
skih ekskurzij v bližnje in bolj oddaljene kraje v Istri, 
kakor tudi aktivnosti, ki jih je opravljal v okviru Društva 
istrskih izletnikov (Società Escursionisti istriani »Monte 

Maggiore«), ki sta ga ustanovila s prof. Albanesejem iz 
Poreča. Tako njegovo didaktično kot društveno dejav-
nost je prekinila prva svetovna vojna, saj je bil Gravisi 
skupaj z nekaterimi učiteljskimi sovrstniki vpoklican 
v vojsko. Povišan je bil v čin poročnika in leta 1915 
dodeljen 59. regimentu v Pulju, dve leti kasneje pre-
stavljen v Voitzberg, ob koncu vojne oziroma ob zlomu 
Avstro-Ogrske, pa se je za krajši čas znašel v domačem 
Kopru.

Z obnovo društvenega življenja in ponovnim odprt-
jem pazinskega liceja, 7. januarja 1919, kjer je svoje 
nekdanje mesto profesorja zgodovine in geografi je za-
sedel tudi Giannandrea Gravisi, se iz njegovih povojnih 
poročil in aktivnosti, postopno razodeva tudi njegov 
nazorski in politični preobrat. Iz citiranih dokumentov 
pri njem sicer ni zaznati kakih posebnih nagibov do 
iredentističnih teženj pred prvo svetovno vojno, vendar 
Gravisi, tako kot večina tedanjega italijanskega izobra-
ženstva, ni skrival sovraštva do Avstrije oziroma velike 
privrženosti do savojske dinastije in italijanske zasedbe 
nekdanjega Avstrijskega primorja. Iz prvih pobud in ak-
tivnosti Društva istrskih izletnikov je hkrati razvidno, da 
se je društvo nemudoma vključilo v splošni tok nacio-
nalistične povojne evforije in se že tudi – ob nekaterih 
manifestacijah in zborovanjih – kakršno je bilo npr. 20. 
julija 1919 na Učki, povezovalo s prvimi skupinami 
lokalnih borbenih fascijev (fascio di combattimento). V 
svojem zadnjem poročilu na VI. društvenem kongresu 
v Pazinu, z dne 26. oktobra 1919, je Gravisi tudi od-
ločneje izrazil svoje ideološke in politične opredelitve 
za Italijo, iz pričujočih dokumentov pa ni razviden 
njegov odnos do fašističnega režima, čeprav je bilo že 
v šolskem letu 1923/24 z Gentilejevo reformo zaznati 
radikalne spremembe v učnih programih in strukturi 
tudi na samem pazinskem liceju.

Zgolj iz nekaterih podpisanih oziroma nepodpisanih 
nekrologov in spominskih zapisov, ki so nastali po nje-
govi smrti leta 1960 v Trstu, je moč nekoliko sklepati 
na njegove politične opredelitve v obdobju pred prvo 
svetovno vojno in po njej. V nepodpisanem članku, ki 
je izšel 1. oktobra 1960 v »Il Piccolo Sera«, neznani 
avtor navaja, »da je bil markiz Gravisi vzgojen v dru-
žinskem krogu v patriotskem duhu in se je svoje celotno 
življenje z besedo in peresom boril za italijanski značaj 
Istre. Mnoga leta je bil profesor na pazinskem liceju in 
mnoge generacije vzgajal v ljubezni do domovine. Bil 
je velik strokovnjak širokih obzorij, avtor mnogih po-
membnih člankov in razprav s področja toponomastike 
in domoznanstva, ki so potrjevali italijanski nacionalni 
značaj istrske pokrajine«.

Zgolj iz članka Giovannija Quarantottija z naslovom 
Gravisi Barbabianca. Ricordo di un istriano insigne, ki 
je izšel v dnevniku Il Piccolo, 25. oktobra 1960, je moč 
razbrati nekaj splošnih oznak, ki Giannandrea Gravisija 
opredeljujejo za politično prepričanega iredentista in 
liberalca izostrenih demokratičnih nazorov, ki pa ga 
njegove značajske poteze, narava in predanost znanosti 
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niso pritegovale v aktivno politiko, temveč zgolj na 
področje teoretičnega razpravljanja in didaktičnega 
udejstvovanja. Nekaj voluntarističnega političnega ak-
tivizma, nadaljuje Quarantotti, je bilo pri njem zaznati 
le v mladostnih letih, vendar so bile le kratkega daha in 
v nasprotju z njegovo kulturno formacijo in političnim 
instinktom.

Dejansko, če sledimo kronološko razvrščenemu 
prikazu Gravisijeve pedagoške in znanstvene dejav-
nosti od prvih povojnih let pa do njegove upokojitve 
leta 1938, ki jo je M. Grison v kar največji možni meri 
naslonil na številne dokumente in raznovrstno arhivsko 
gradivo, je razvidno, da se je Gravisi zapisal predvsem 
znanstvenemu delovanju v številnih strokovnih revijah 
in časopisih tedanjega časa, med katerimi izstopajo npr. 
Pagine Istriane, Alpi Giulie, Atti e Memorie della Società 
Istriana di Archeologia e Storia Patria, La Porta Orientale, 
Rivista Geografi ca Italiana in mnoge druge. Že v prvem 
povojnem obdobju je Gravisi, kot dober poznavalec to-
ponomastike, geologije in etnografi je Istre, Generalnemu 
civilnemu komisariatu za Julijsko krajino predlagal, da 
bi prek društva »Monte Maggiore«, oblikovali Odbor za 
preureditev in sistematizacijo toponomastike v pokrajini 
(Comitato per il riordinamento e la sistemazione della 
toponomastica nella regione), v okviru katerega bi – vsaj 
za območje Istre – odpravili nemške toponime, več 
previdnosti pa je svetoval v »prevajanju slovanskih imen 
oziroma pri reintegraciji slovaniziranih latinskih imen v 
pretežno slovanski pokrajini«, italijanska toponomastika 
pa bi bila lahko po njegovem sprejeta le ob upoštevanju 
in spoštovanju lokalnih toponimov.

V tem kontekstu je bilo pomembno njegovo dol-
goletno sodelovanje s Società Istriana di Archeologia e 
Storia Patria ter z vrsto revij z območja Julijske krajine.

Prav gotovo se je Giannandrea Gravisi dodobra 
uveljavil v geografski stroki že v devetdesetih letih 19. 
stoletja, ko se je priključil tistim strokovnjakom, ki so 
pričeli pod vplivom antropogeografskih študij Friedricha 
Ratzela, za njim pa Francesca Viezzolija, raziskovati 
vpliv geografskih značilnosti na gostoto prebivalstva 
oziroma porazdeljenost človeških naselbin na območju 
istrskega polotoka. Rezultate svojih raziskav, ki jih je 
izvedel po metodoloških principih G. Marinellija, je 
objavil v nekaterih strokovnih revijah in zbornikih. Pri 
svojih raziskavah je prišel do zaključka, da je na gostoto 
prebivalstva, razen nekaterih izjem, bistveno vplivala 
oddaljenost od morja, ob tem pa tudi nadmorska višina 
in geološka sestava tal, kar je bistveno vplivalo na razvoj 
poljedelstva in živinoreje .

Gravisijevo raziskovalno in publicistično delo je 
sicer trajalo dobrih 60 let, saj se je nadaljevalo tudi po 
njegovi upokojitvi leta 1938, oziroma po letu 1953, ko 
je zapustil Koper. Celoten II. zvezek tako prinaša izbor 
njegovih člankov in razprav (61), razpetih med leti 1903 
in 1958.

V tehtnem in dokumentarno bogatem delu M. Gri-
sona, se torej odstira podoba enega zadnjih potomcev 

nekdaj ugledne plemiške rodbine Gravisijev, ki je v 
prelomnem zgodovinskem obdobju, polnem radikalnih 
političnih zasukov, delil usodo z mnogimi rojaki in 
sovrstniki, in ki prav gotovo še čaka na poglobljeno 
raziskavo in osvetlitev. Avtor je v tem kontekstu opravil 
pomembno oziroma kar temeljno delo, ki odpira vrsto 
vprašanj, bodisi o vlogi in doprinosu kroga tedanjih ita-
lijanskih izobražencev na istrskih tleh s področja huma-
nistične in naravoslovne znanosti, kakor tudi njihovih 
pogledov in stališč do aktualnega političnega dogajanja 
in odnosa do vladajočega fašističnega režima, s tem pa 
tudi odpira vprašanja, povezana z eksodusom istrskega 
prebivalstva in izbrisom spomina na številne osebnosti 
in dogodke polpretekle zgodovine Istre.

Salvator Žitko

 




