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»KRUHA IN DELA«: O REŠEVANJU SOCIALNIH VPRAŠANJ V ISTRI IN 
TRSTU 19. STOLETJA

Urška BRATOŽ
Znanstveno–raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija

e–mail: urska.bratoz@zrs–kp.si

IZVLEČEK

Članek skuša predstaviti nekatere značilnosti habsburškega socialnega ‘sistema’ na območju Istre v 19. 
stoletju, kakor jih je mogoče zaznati predvsem skozi perspektivo delovne (ne)zmožnosti kot ključnega krite-
rija za ugotavljanje upravičenosti do socialne pomoči. Avtorica opazuje naslavljanje socialnih vprašanj v tem 
času, pri čemer se kot eden temeljnih spodbujevalcev socialnih podpor – zlasti v primerih starosti, bolezni in 
brezposelnosti – izkazujejo predvsem krizne okoliščine. Pozornost je posvečena tudi vprašanju financiranja 
dobrodelnosti, ki je v večji meri slonelo na posameznih občinah, obenem pa tudi pomembnemu segmentu 
ubožnih fondov – zasebni dobrodelnosti, ki jo je mogoče razumeti v kontekstu meščanske etike.

Ključne besede: habsburška monarhija, Istra, Trst, socialne politike, revščina, meščanstvo, krize

»PANE E LAVORO«: SULL’ASSISTENZA SOCIALE ISTRIANA E 
TRIESTINA DELL’OTTOCENTO

SINTESI

L’articolo cerca di presentare alcune caratteristiche del “sistema” sociale asburgico nell’area dell’Istria nel 
XIX secolo, percepite soprattutto attraverso la prospettiva dell’(in)abilità al lavoro come criterio chiave per 
determinare l’ammissibilità all’assistenza sociale. L’autrice osserva le modalità di approccio alle questioni sociali 
in questo periodo storico, in cui gli interventi a sostegno della vecchiaia, della malattia e della disoccupazione 
sono spesso incentivati dalle crisi. L’attenzione è rivolta anche alla questione del finanziamento della carità, che 
dipendeva in gran parte dai singoli comuni, e a un fonte importante dei fondi sociali – la beneficenza privata, 
che può essere collocata nel contesto dell’etica borghese.

Parole chiave: monarchia asburgica, Istria, Trieste, politiche assistenziali, povertà, borghesia, crisi
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UVOD

Preden je delavski razred postal ključna sfera 
vladnega delovanja na področju socialne oskrbe v 
zadnjih desetletjih 19. stoletja (Scheutz, 2005, 70) in je 
Avstrija po nemškem zgledu vpeljala sistem socialnega 
zavarovanja, so se delavski in nedelavski sloji zanašali 
večinoma le na dobrodelnost in kolektivno samopomoč, 
ki sta sicer kasneje sobivali z novimi ukrepi socialnih 
politik (Kresal, 2005, 162). Izhajajoč iz predpostavke, 
da v času večine 19. stoletja sicer težko govorimo o 
socialnih politikah (prim. Čeč, 2012, 41), ter da je 
bilo socialno skrbstvo bolj usmerjeno v kratkoročno 
reševanje trenutnih kriz, v katerega večinoma ni bila 
neposredno vpeta država, bo skušal prispevek podati 
nekakšen prerez socialnega ‘sistema’ na območju Istre 
in Trsta, kakor ga je mogoče zaznati predvsem skozi 
perspektivo delovne nezmožnosti. Ta ni narekovala 
le različnih tipov podpor, ampak je predstavljala tudi 
ključen kriterij za utemeljevanje (ne)upravičenosti do 
socialne pomoči (prim. Pančur, 2012, 145).

Socialna oskrba na območju Istre, zlasti v času pred 
uvedbo socialne zakonodaje v poznem 19. stoletju, ki 
je zadevala delavstvo, je bila doslej deležna le manjše 
mere historiografske pozornosti, predvsem pa je bila ta 
v različna s tem povezana vprašanja usmerjena razdro-
bljeno in parcialno. V okviru zgodovine socialnega skrb-
stva na Slovenskem je bilo narejenih nekaj splošnejših 
pregledov (Anžič, 2002; Grošelj, 2018; o pravnih vidikih 
pa Dobaja, 2009), a tudi temeljnih študij o različnih 
kulturnozgodovinskih vidikih revščine (npr. Čeč, 2012; 
2016; 2020), ki pa so zajeli predvsem tiste dežele, ki 
so po prvi svetovni vojni prešle pod Jugoslavijo, ne pa 
tudi primorskega dela, ki je pripadel Italiji.1 Nekoliko 
izdatneje pa je ta problematika razdelana za habsburški 
Trst (omeniti velja zlasti dela, kot so Fabi, 1984; Finzi, 
2001; Scartabellati, 2006 idr.), čemur je gotovo botro-
vala večja dostopnost ohranjenega gradiva.2

1 O socialnih sistemih v času med obema vojnama na območju istrskega prostora v okviru Italije prim. Lee Downs (2018); Vinci (2012); 
Bratož (2021); za slovenske dežele v okviru prve Jugoslavije pa npr. Dobaja (2018).

2 O bogatem gradivu tržaških socialnih ustanov prim. Fabi (1980).
3 Članek je nastal v okviru ARRS raziskovalnih projektov ‘Jadranske socialne države. Socialne politike v transnacionalni obmejni pokrajini 

od sredine 19. do 21. stoletja’ (J6–1800) in 'Kulturno–zgodovinski vidiki staranja' (J6–2572).
4 Gre za območje, ki je vse do konca 18. stoletja spadalo pod Beneško republiko in se je nahajalo v neposredni bližini Avstrijskega ce-

sarstva, pod katerega je sodil Trst.
5 Npr. koprski špital je v novem veku deloval tudi kot ubožnica in sirotišnica oz. najdenišnica ter zavetišče za neporočena dekleta, delno 

pa tudi kot bolnišnica; sprva so tovrstne ustanove v Istri delovale v okviru laičnih bratovščin (o tem prim. Bonin, 2018; Bonin, 2009).
6 Običajno je bil to, zaradi finančne teže, najmanj prisoten socialni ukrep. Tudi v Trstu zgodovinarji (prim. Fabi, 1984, 38) ugotavljajo, da 

je zaznati izrazito težnjo po zmanjševanju denarnih podpor ter njihovo nadomeščanje z manj dragimi oblikami pomoči.
7 Kot poudarja Woolf (1988, 37), pa ni mogoče govoriti o dveh povsem ločenih segmentih pomoči, saj sta bila pogosto bolj kot ne kom-

plementarna.
8 O njem prim. zlasti v Di Fant (2011 in 2012) ter v priložnostno izdanih publikacijah, kjer se poroča o njegovem delovanju, npr. Rossetti 

& Formiggini (1903) ter Cenni (1859).
9 Med drugim so bile ubožnice v Kopru, Piranu, Motovunu, Lovranu, Balah, Umagu, … (Handbuch, 1855; prim. Madonizza, 1857). Po 

statistiki za leto 1885 je bilo v Istri 20, na Kranjskem pa 225 ubožnih ustanov, kar je sicer za posamezne dežele pomenilo 1 ustanovo 
na 14.186 (Istra) oziroma na 2.129 prebivalcev (Kranjska), v Trstu pa naj bi edina ubožna ustanova statistično pokrivala kar 141.709 
prebivalcev. Hkrati se je po podatkih o 1 podprtem revežu na število prebivalcev Trst uvrščal v sam vrh (37), Kranjska v povprečje med 
vsemi deželami (80), Istra pa med tiste z manj podprtimi reveži (1 na 278 prebivalcev) (Österreichische Statistik, 1888, XLVIII). 

V prispevku se želimo posvetiti prav primorskemu 
prostoru, in sicer v obdobju ‚dolgega 19. stoletja‘.3 Če 
opazujemo socialno oskrbo na območju Istre (in tudi 
Trsta kot sedeža deželnega namestništva za Avstrijsko 
primorje) v času avstrijske nadvlade – torej skorajda 
celo 19. stoletje, do začetka prve svetovne vojne – 
lahko zaznamo predvsem razpršenost socialnih ukre-
pov, po drugi strani pa vztrajanje mehanizmov, ki so 
tu obstajali že dolgo pred tem, pod drugimi političnimi 
sistemi.4 To je čas, ko je specializacija socialnih (in 
zdravstvenih) ustanov potekala še zelo počasi, ker so 
bile podporne institucije še v veliki meri multifunkci-
jske, saj so na nek način nadaljevale delo novoveških 
špitalov – ti so še vedno bili, vsaj deloma, nosilci javne 
oskrbe (Scheutz, 2005).5 

NAČINI OSKRBE IN TIPI PODPORE

Tipizacija podpore in oskrbe v grobem ločuje med 
neinstitucionalno oskrbo (ki vključuje t. i. ‚zunanjo 
dobrodelnost‘, predvsem stalno ali občasno prejemanje 
podpor v denarju6 ali dobrinah – živilih, obrokih, 
oblačilih ipd.) in institucionalno oskrbo (nastanitev v 
socialnih ustanovah).7 O stalnih podporah je podatkov 
malo, zlasti tam, kjer ni bilo ubožnih inštitutov, ki so 
sicer take podatke denimo redno beležili. Slednji so 
bili rezultat jožefinskih reform in so nastali kot sistem 
razdeljevanja socialne pomoči, a to ni veljalo za Istro, 
ki je v 18. stoletju še pripadala Beneški republiki, je pa 
Ubožni inštitut seveda deloval v Trstu.8 

Drugi tip pomoči je bila institucionalna oskrba, ki je 
bila predvsem v obliki ubožnic oziroma oskrbovalnih 
hiš namenjena zlasti onemoglim, ostarelim in bolnim,9 
saj je bila pogosto povezana tudi z bolnišnično oskrbo. 
Dobrodelne ustanove tega tipa so se v obravnavanem 
prostoru financirale v glavnem od najemnin, prodaje 
pridelkov (ter zakonskih dohodkov, npr. od določenih 
glob, v Trstu npr. tudi davka na vino (prim. Di Fant 
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Slika 1: Primer potrdila o revščini, izdanega na koprski občini (PAK, SI-PAK-KP-7, t. e. 208, št. 1070).
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(2011, 80)), volil in dobrodelnih donacij.10 Seveda je 
imela vsaka občina v svojem proračunu predvideno 
postavko z nazivom ‚dobrodelnost‘, a potrebno je 
poudariti, da je bila tu pravzaprav mišljena zdravst-
vena oskrba,11 saj so v to kategorijo sodile bolnišnice in 
zdravstvene ustanove, namenjene duševnim bolnikom, 
porodnicam, najdenčkom, gluhonemim ipd., lokalne 
skupnosti pa so morale poleg tega poskrbeti za revne 
nasploh, torej so morale pokriti tudi vse preostale 
segmente socialne pomoči (prim. Scheutz, 2005, 68). 

V predmarčni dobi je bila socialna oskrba v splošnem 
nekakšna simbioza med ubožnimi inštituti (kjer so ti obsta-
jali), zasebno dobrodelnostjo in cerkvenimi ustanovami, 
po letu 1848 pa se že začenja premeščanje administrativne 
avtonomije na tem področju na lokalno (občinsko) raven 
(Scheutz, 2005, 66). Sprva je bil – tudi v Istri – še deželni 
fond tisti, ki je kril institucionalno oskrbo.12 Dežela naj 
bi, tako so marca 1863 razpravljali v istrskem deželnem 
zboru, imela veliko stroškov s kritjem bolnišnične oskrbe 
revnih prebivalcev Istre, kar so na eni strani pripisali 
svobodi slednjih, da se prosto gibljejo po deželi, na drugi 
pa dolžnostim javnih bolnišnic,13 da v oskrbo sprejmejo 
vsakogar, ne glede na pertinenco, ter lahkotnosti, s katero 
naj bi se izdajala potrdila o revščini (Atti, 1863, 377). 

Ob koncu istega leta se je odgovornost za (institu-
cionalno in drugo) socialno oskrbo, kakor so upali tudi v 
deželnem zboru, prenesla na posamezne občine, kar je 
pomenilo, da so te skrbele tudi za dotok in razporejanje 
sredstev, to pa je pogosto zahtevalo veliko iznajdljivosti. 
Šlo je za zakonske spremembe, ki so zadevale določitev 
domicilnosti (Scheutz, 2005, 67; Anžič, 2002, 210; 
Grošelj, 2018, 210; Dobaja, 2009, 50), torej so bile 
občine pristojne za revne z domicilno pravico, oziroma 
so lahko za tuje reveže zahtevale povrnitev stroškov od 
njihovih domovinskih občin.

10 Za podrobnejše podatke o tovrstnem financiranju na primeru koprske ubožnice (ki je bila priključena mestni bolnišnici) prim. zlasti 
Bonin (2012, 455ff).

11 Ta je bila v času razvoja javnozdravstvenega sistema namenjena večinoma revnim, ki na svojem domu niso imeli ustreznih pogojev za 
zdravljenje, ravno tako pa ne sredstev za plačilo zdravnika; za osebe, ki niso formalno izkazovale revščine, je bila oskrba v bolnišnicah 
plačljiva, ravno tako tudi obisk zdravnika na domu, ki je bil sicer tudi večinoma v praksi.

12 Z dekretom namestništva 1. marca 1855 je bilo že določeno, da bolnišnici stroške povrne tista dežela, ki ji pripada oskrbovanec 
(Atti, 1863, 377).

13 Od leta 1856 naj bi tiste ustanove, ki so imele status javne bolnišnice (ni pa to veljalo za občinske bolnišnice) za povračilo stroškov lahko 
zaprosile pristojno deželo (Atti, 1863, 377).

14 Domicilna pravica naj bi bila najprej formalizirana s cesarskim odlokom 1754 in dekretom dvorne pisarne 1789, ki sta predpisovala, da 
se domicil pridobi bodisi s posestvom hiše, pridobitvijo meščanske ali obrtne pravice ali z neprekinjenim 10–letnim bivanjem. Naslednje 
s tem povezano določilo je bil konskripcijski patent iz leta 1804, ki je kot ‘domače’ štel vse v kraju rojene osebe, sledil pa je provizorični 
občinski zakon leta 1849 (razlikovanje med občani in tujci). Zadnja faza je zajela občinski (1859) ter domovinski zakon (1863), ki je 
uredil domovinske pravice (Stariha, 2007, 40–41). Potrebno pa je dodati še novelo 1896 (ki stopi v veljavo leta 1901), s čimer se je v 
avstrijskem delu monarhije nekoliko olajšala pridobitev te pravice, saj se je obudil – z domovinskim zakonom ukinjen – pogoj 10–let-
nega neprekinjenega bivanja v občini (prim. Steidl, 2020; Kirchner Reill et al., 2022).

15 Odgon kot ukrep je bil v rabi vsaj od prve polovice 18. stoletja, natančneje zakonsko urejen pa je postal leta 1871 (prim. Grošelj, 2018, 
40–41; Čeč, 2010). Z določili o domicilnosti je prišel še posebej do izraza, saj je bil predstavljen kot način ščitenja občin pred tujimi 
berači, potepuhi, storilci kaznivih dejanj, katerih bivanje je bilo – ko so postali breme občin – smatrano kot nezakonito (ibid.).

16 Predvsem je z večanjem mobilnosti narasla potreba po evidentiranju krajevne pripadnosti in dejanske prisotnosti posameznikov, kar je omogočilo 
vračanje oseb, ki so potrebovale oskrbo, v njihove domovinske kraje, oziroma izterjevanje povračil za stroške nudene oskrbe (Kalc, 2016, 117).

17 Pomemben podatek je denimo, da so donatorji, ki so za Ubožni inštitut v Trstu letno prispevali vsaj 50 gld., imeli volilno pravico in so lahko 
postali člani njegove direkcije – ta je bila nadrejena ubožnim očetom, ki so na terenu ugotavljali upravičenost do podpor (Di Fant, 2011, 82).

18 Ti so se oblikovali po ukinitvi ubožnih inštitutov (Scheutz, 2005, 68), do katere je prišlo leta 1883 (Dobaja, 2009, 52).

Zakon o urejanju domovinskih razmerij iz leta 
1863 je namreč določal, da v kolikor ubožna oskrba 
presega pristojnosti in sredstva (dobrodelnih) ustanov, 
je dolžnost skupnosti, da podpre tiste ubožne, ki so v 
občini pristojni (Reichs–Gesetz–Blatt, 1863, § 22). To 
sicer ni bila radikalna novost, saj so tovrstne pravice v 
praksi obstajale že od 16. stoletja14 (Kirchner Reill et al., 
2022; prim. Steidl, 2020, 36–37); sprva je ta pravica ter-
jala odgovornost za socialno oskrbo od rojstnega mesta, 
obenem pa je obstajal institut odgona.15 Do sredine 19. 
stoletja se je to spremenilo tako, da ‚domicilnost‘ ni bila 
več vezana na rojstno mesto, temveč je bila določena 
bodisi po očetu, oziroma po neporočeni materi, 
poročene ženske so jo prevzele po možeh, sirote pa po 
kraju, kjer so bile zapuščene itd. (prim. Kirchner Reill et 
al., 2022), kar je zapletlo določanje pristojnih občin ter 
otežilo socialno oskrbo priseljencem,16 zlasti delavcem, 
ki so se začasno nastanili v ekonomsko privlačnejših 
mestih.

Vendar pa je svobodno razpolaganje občin s sred-
stvi za dobrodelne namene pomenilo tudi različne 
kriterije za določanje, komu ta pomoč pripada, kakor 
ugotavljajo tudi nekatere evropske študije (prim. Zim-
mermann, 2011, 12). Vse bolj se začnejo ugotavljati 
individualne okoliščine prosilcev, ki postanejo merilo 
za razdeljevanje podpor (te teme denimo pogosto 
postanejo točke dnevnega reda na sejah občinskih 
svetov), obenem pa občinske uprave odločajo o 
dodelitvi domicilnih pravic (Stariha, 2007, 41; prim. 
Globočnik, 1880, 70). Presojanje o upravičenosti do 
socialne pomoči in določanje vrste in načina oskrbe 
(kar je vključevalo tudi izbiro ustrezne institucije) 
je bilo v teh primerih naloga vodstvenih struktur, ki 
so izhajale iz meščanskih elit.17 Dodati je potrebno, 
da za Istro ni bilo posebnega ubožnega zakona18 
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(kakršnega je denimo leta 1883 dobila Kranjska; prim. 
Anžič, 2002, 40ff), ampak so se upoštevala določila 
domovinskega in občinskega zakona (Pančur, 2012, 
145). So pa bili tu kljub temu na ravni občin obliko-
vani ubožni fondi, ki so bili med drugim namenjeni 
vzdrževanju dobrodelnih ustanov ter socialni oskrbi.

SOCIALNA POMOČ V KRIZNIH ČASIH

Potrebe po socialni pomoči so se dodatno povečale 
v kriznih časih, denimo ob ekonomskih krizah, 
epidemijah ali naravnih nesrečah. Tako se je Istra leta 
1855 po hudi epidemiji kolere soočila še z izredno 
draginjo,19 ob tem pa so se porajala vprašanja, ali bo 
veliko pomanjkanje pravočasno vodilo do iskanja 
pomoči in kdo bi jo bil sploh pripravljen ponuditi 
(PAK, SI–PAK–KP–7, t. e. 42, št. 1386).

Tudi v takih primerih, zlasti v desetletjih zatem, so 
bile izredne podpore breme občin, a v kriznih razmerah 
je mogoče deloma zaznati tudi pomoč na deželni (red-
keje in v manjši meri tudi državni) ravni. Razdeljevanje 
sredstev s strani dežele sicer ni potekalo sistematično 
oziroma po vnaprej določenem ključu, temveč se je 
oblikovalo glede na prošnje posameznih občin ozi-
roma okrajev20 (Atti, 1863, 310). Sredstva se je zbiralo 
preko osebne dobrodelnosti, včasih je bila prisotna tudi 
pomoč vojske, ponekod pa je razvidno, da je občina 
v časih krize dajala posameznikom tudi posojila za iz-
redne stroške, za katera je potem pričakovala povračilo 
(Bratož, 2017, 181). V Trstu z močno gospodarsko elito 
se je, zlasti od sredine stoletja dalje, oblikovala kopica 
različnih zasebnih meščanskih fundacij, ki so svoja 
sredstva letno namenjale tudi določenemu številu revnih 
posameznikov ali družin, vdov z otroci, v manjši meri 
pa tudi ostarelim brez vira prihodka in delavcem, ki so 
postali dela nezmožni (letno 4 nezmožnim ter 2 ostare-
lima nad 70 let).21 Na prehodu v 20. stoletje naj bi sicer 
figure filantropov (kakršen je bil denimo Pasquale Re-
voltella ali pa Cecilia de Rittmeyer idr.) postajale vedno 
redkejše – ‚zasebna dobrodelnost‘ je doživljala zaton, 
posameznike pa so začela nadomeščati združenja, 
društva, pogosto politično motivirana, ki so dobrodel-

19 Nekatera živila, denimo meso, maslo in sladkor, naj bi se celo stoodstotno podražila.
20 Tako je bilo na primer leta 1863 22 % razdeljenih sredstev namenjenih okraju Poreč, okrog 10 % Motovunu in Pazinu, Kopru pa nekaj 

več kot 13 % (Atti, 1863, 310). 
21 Npr. fundacija L. Riessa, ustanovljena v letu 1873, ter tudi fundacije barona P. Revoltelle, M. Radicha in druge (L’amministrazione, 

1903, 306ff). Tu pa niso všteta delavska podporna društva, ki so nastajala že od prve polovice stoletja, na primer Bratovščina 
klobučarjev, Društvo za vzajemno pomoč trgovcev, Društvo za vzajemno pomoč sodarjev idr. (Bratož, 2018, 122).

22 To posredno kažejo prilivi v tržaški občinski proračun (dolgovale so ga druge občine, pristojne za tiste ‘tujce’, ki so medicinsko oskrbo 
iskali v Trstu), ki so bili že leta 1865 nesorazmerno večji (53.472 gld.) od povračil, namenjenih za zdravljenje tržaških meščanov na 
območjih drugih občin (1.995 gld.) (Verbali, 1867, seduta 4 aprile 1867).

23 Primer Istre priča o tem, kako je bil s temi stroški (domnevno tudi zaradi zlorab) obremenjen deželni proračun (tu je dežela prevzela 4/5 
stroškov institucionalne oskrbe). Stroški dežele za bolnišnično oskrbo so sicer v obdobju 1861–69 letno znašali okrog 15.000 gld., leta 
1875 približno 25.000, desetletje kasneje pa že 35.000 gld. (Apollonio, 1896, 19–20).

24 »… quella povera provincia che nei frequenti flagelli da cui fu tormentata, trovò sempre nela filantropica e generosa Trieste un lenimento 
alle sue piaghe« (Verbali, 1863, 35). Razpravljanj o revščini v Istri je bilo veliko, pogosto takih, ki so vzroke zanjo iskala v ekonomiji. 
Rešitve, ki naj bi ta problem poskušale odpraviti, je z besedami »delo, kruh in oprostitev plačila davka«, denimo povzel dokument iz leta 
1855 (PAK, SI–PAK–KP–7, t. e. 42, št. 1386).

nost uporabljala za doseganja soglasij in podpore (Di 
Fant, 2012, 19, 30).

V kriznih letih se je pravzaprav še jasneje 
pokazala ranljivost sistema, ki je bremenil občine, 
katerih zmogljivosti pa niso bile enakovredne. 
Jasno je, da si številne občine niso zmogle vselej 
pomagati same, posebej, ko je prišlo do povečanja 
potreb po socialni pomoči. Domovinski zakon 
(1863) je občinam naložil veliko finančno breme, 
kar so še posebej občutile manjše med njimi (Fejtová 
& Hlavačka, 2017, 17).22 Ta je sicer določal tudi, 
da lahko deželna oblast sprejme finančne ukrepe, 
s katerimi občinam olajša njihovo obveznost, da 
poskrbijo za revne, ki jim je bila naložena z za-
konom (Reichs–Gesetz–Blatt, 1863, § 22), vendar 
so bili tovrstni ukrepi pogosto dokaj medli. Dežela, 
ki se je hotela izogniti povečevanju izdatkov v času 
izrednih razmer, ker je imela veliko stroškov že s 
kritjem bolnišnične oskrbe revežem,23 je denimo 
spodbujala tudi medobčinsko solidarnost. Tovrstno 
pomoč sosednjih lokalnih skupnosti, ki bi jih neka 
kriza v bližini lahko tudi neposredno ogrožala, je 
mogoče zaznati še pogosteje kot deželno. 

Zlasti tržaška občina je za Istro, ki je veljala za pose-
bej revno deželo24 pogosto, čeprav le priložnostno, 
namenjala sredstva. Vsaj v letih 1854, 1859 in 1863 je 
šlo za Istro iz občinske blagajne v Trstu po 1.000 gld. 
Leta 1861 pa je bil 30–odstotni delež postavke izredni 
stroški (‚spese varie straordinarie‘), za katere je bilo v 
proračunu predvidenih 10.000 goldinarjev (in ki so 
vključevali zelo različne reči, od pogozdovanja do 
nakupa artefaktov za mestni muzej), namenjen tudi 
dodatnim potrebam za namene dobrodelnosti, zlasti 
za tržaški teritorij in Istro (Verbali, 1861, 143). 

Ključno pri tem je, od kod so se sredstva za tovrstno 
dobrodelnost črpala; videti je, da je velik del slonel na 
prostovoljnih donacijah. Potrebno je izpostaviti, da je 
bila dobrodelnost pomemben sestavni del meščanske 
etike (o tem npr. Čeč, 2012, 49–50; Čeč, 2020, 
323), zato so se lahko oblastne strukture zanašale 
nanjo kot na vir dodatnih sredstev. Motivirana je bila s 
čustvenimi in verskimi vzgibi, stanovsko solidarnostjo, 
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gospodarsko–kariernimi motivi, zlasti z označevanjem 
statusa in utrjevanjem ugleda ipd. (Čeč, 2020, 320; 
Čeč, 2012). Nenazadnje je bila lahko povezana tudi 
s strahom pred revščino, ki je botroval ‚čiščenju 
mestnega prostora‘ (prim. Čeč, 2016; Fabi, 1984, 
27). V Trstu naj bi tako mnogi dobrodelneži znatno 
povečali svoj letni prispevek Ubožnemu inštitutu, le 
da bi se – z izgradnjo nove ubožnice – čim prej zne-
bili pouličnih beračev (Rossetti & Formiggini, 1903, 
68).25 Donacije zasebnikov so se večinoma zbirale 
preko javnih pozivov; na primer leta 1863 (šlo je za 
izredne okoliščine, močno sušo in slab pridelek, kar je 
povečalo število pomoči potrebnih) je bil tak poziv za 
donacije za potrebe Istre in tržaškega teritorija podan 
prebivalcem Trsta. Čeprav je bila s strani državne 
zakladnice dodeljena subvencija v višini 20.000 gld., 
to ni zadostovalo in je tržaško namestništvo računalo 
tudi na donacije zasebnikov (Atti, 1863, 399). Po-
dobno se je dogajalo ob pogostih epidemijah (zlasti 
kolere), ki so vplivale tudi na preskrbo družin, saj so 
številne ostale brez (dela zmožnih) nosilcev prihodka: 
»[…] nella maggior parte delle epidemie, comuni 
intere vengono colpite, pochi sono i risparmiati dal 
male e specialmente fra la classe povera ed agricola; 
e quindi molte braccia vengono tolte al lavoro ed 
all‘industria; restano abbandonate le campagne, molte 
famiglie anche non povere sbilanciate nella loro eco-
nomia domestica, per la impossibilità di procacciarsi 
col lavoro e coll‘industria il loro sostentamento, o per 
la necessità d‘altronde di provvedere con straordinarie 
spese alla propria esistenza e conservazione«, je bilo 
zapisano v aktih istrskega deželnega zbora (Atti, 1864, 
253). Prav tovrstne krize pa so pogosto delovale kot 
dodaten spodbujevalec dobrodelnosti;26 zasebni dona-
torji so denimo dobrodelnim ustanovam prispevali ob 
smrti sorodnikov, ali pa so sodelovali pri organizaciji 
dobrodelnih dogodkov, denimo plesov, predstav ali 
tombol (Rossetti & Formiggini, 1903).

Izbruh kolere v Izoli je bil denimo leta 1886 tudi 
motiv za izprositev dela sredstev iz deželne blagajne 
za trenutne potrebe za tiste dele oskrbe, ki jih običajno 
dežela ni krila. V dopisu, ki so ga namenili deželnim 
oblastem, so občinski predstavniki potožili, da je morala 
občina na pomoč priskočiti številnim prizadetim, v po-
manjkanju živečim družinam. Ker bi morala vsota 
zadostovati tako za bolničarje, straže in drugo osebje, 
kot tudi za kopico nepredvidljivih izdatkov, je občina s 

25 Drugače povedano, obstoj pomoči revnim je bil za elite koristen v ekonomskem, družbenem, političnem, zdravstvenem in moralnem 
smislu (Leeuwen, 1994, 611).

26 O teh vidikih dobrodelnosti, ki je bila spodbujena tako s kolektivnim strahom (npr. pred socialnimi posledicami kriz) kot s pragmatičnimi 
cilji, kakršen je bil verjetje v možnost izogiba bolezni (Čeč, 2020, 314).

27 Istega leta so v Kopru, a še pred izbruhom epidemije kolere, razdelili skupaj nekaj več kot 88 goldinarjev izredne denarne podpore, ki 
so jo prejela 203 gospodinjstva (Bratož, 2017, 187–188), saj se je število pomoči potrebnih zaradi slabe letine povečalo. Običajnejše je 
bilo sicer razdeljevanje pomoči v naravi, sploh na podeželju. V »letu usodnega pomanjkanja« (1854) so denimo na istrskem in tržaškem 
podeželju razdeljevali koruzo in (belo) moko (PAK, SI–PAK–KP–7, t. e. 40, akti (1855), št. 343).

28 Da so v času bolezni lahko v revščino zapadle tudi dobro stoječe družine, potrjujejo tudi drugi avtorji (Čeč, 2020, 320), saj je bil njihov 
akumuliran kapital premajhen za soočanje z večjimi krizami.

to utemeljitvijo zaprosila za 2.000 gld. Naposled jim je 
bilo iz deželnega fonda namenjenih le 700 gld., druge 
deleže finančne pomoči, ki so se stekli v občinsko bla-
gajno, pa so prispevali vlada (100 gld.), ter zasebniki, 
zlasti nekateri politični akterji iz regije (te donacije so 
predstavljale slabo četrtino dodatnih prihodkov).27

Kakor sicer ni bila redkost niti drugod po Evropi, so 
tudi v tem prostoru ob povečanju potreb po sredstvih 
za namene dobrodelnosti v okviru občin ustanavl-
jali posebne komisije (npr. komisija za dobrodelnost, 
za »javno pomoč«, …). V Istri je videti, da so bili to 
večinoma začasni ad hoc organi, ki se formirajo zlasti 
v kriznih razmerah (posebno ob epidemijah) in delu-
jejo kot posredniki; njihova naloga je bila običajno zbi-
rati zasebne donacije ter revežem priskrbeti bolničarje, 
zdravila, perilo in hrano, občasno tudi skromnejše pod-
pore v denarju. Praviloma so jim načelovali predstavniki 
lokalne oblasti, cerkve ter medicinske stroke. Tudi tam, 
kjer ubožnih inštitutov ni bilo, so tovrstne komisije pod 
okriljem mestnih oblasti in s pomočjo načelnikov mest-
nih četrti (ti so namreč – po analogiji z ubožnimi očeti 
– najbolje poznali prebivalce posameznega mestnega 
predela) vodile sezname revnih. Na podeželju so nalogo 
posrednikov za dodeljevanje podpor opravljali duhovniki 
(prim. Verbali, 1863, 96). Videti pa je, da administrativna 
mreža za socialno oskrbo ni bila poenotena, saj so v 
istrskem deželnem zboru leta 1865 posebej predlagali 
ustanovitev odborov za dobrodelnost za vse tiste občine 
(ali župnije), kjer je bil ubožni fond prepuščen prostim 
rokam občinske uprave in posebnih dobrodelnih struktur 
ni bilo (Atti, 1865, 226). Morda je to dodalo spodbudo 
tudi za ustanovitev društva za pomoč revnim v Kopru 
leta 1866, ki je preko predstavnikov mestnih četrti vodilo 
sezname revnih ter skrbelo za razdeljevanje živil, oblačil 
in posteljnine (PAK, SI–PAK–KP 7, t. e. 79, a. e. 215).

Pomen tovrstnega posredništva, ki so ga igrale take 
komisije, ni bilo le uspešno zaznavanje revščine v posa-
mezni skupnosti, temveč tudi zagotavljanje diskretnosti, 
saj je bila samopercepcija obubožanega človeka, ki 
se je v taki vlogi znašel zaradi neke trenutne krize,28 
lahko tesno povezana z občutkom sramu. Tako naj bi 
odbor za ‚skrivno usmiljenje‘ pri tržaški izredni komisiji 
za dobrodelnost v letu 1855 ob večji epidemiji kolere 
poskrbel, da je skrivnost o pomanjkanju posameznih 
družin ostala na varnem in so se te lahko »izvlekle iz 
pomanjkanja, ne da bi pri tem spravile v nevarnost svoje 
samoljubje« (Bratož, 2017, 115).
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O DELU, KI PREPREČUJE REVŠČINO

Leta 1864 je tržaška občina vzpostavila posebno 
komisijo (‚Commissione sul pauperismo‘), sestavljeno 
iz dveh občinskih svetnikov ter štirih predstavnikov 
dobrodelne direkcije, katere naloga je bila preučiti in 
predstaviti predloge za izboljšanje stanja na področju 
socialnega vprašanja. V poročilu (o njem prim. Fabi, 
1984, 145–146; Rossetti & Formiggini, 1903, 87; Finzi, 
2001, 416ff; Scartabellati, 2006, 40ff), ki ga je komisija 
po zaključku svoje naloge predstavila, se je izpostavila 
tudi problematika pomanjkanja dela. Ob tem je mogoče 
pritrditi ugotovitvam, da so bili prav starost, bolezen in 
brezposelnost tisti ključni socialni problemi oziroma 
spodbujevalci revščine tudi v istrskem prostoru (prim. 
tudi Scheutz, 2005, 59). Tu pa ni mogoče mimo pomemb-
nega diskurza, povezanega z upravičenostjo do socialne 
pomoči oziroma razprav o ‚pravi‘ in ‚nepravi‘ revščini. 
Zahteva po delitvi revnih na dve skupini (zaposljive 
berače na eni ter revne, ki se niso mogli preživljati npr. 
zaradi starosti ali zdravstvenega stanja, na drugi strani) 
je obstajala v posvetnih oblasteh skozi celoten novi vek, 

29 Takole so bili ‘pravi reveži’ definirani v pravilniku Ubožnega inštituta v Trstu iz leta 1818: »I realmente poveri si distinguono in quelli, 
che per disgrazia, difetti corporali o vecchiaja si sono resi affatto inabili a procacciarsi col lavoro il loro sostentamento, ed in quelli che 
per simili circostanze sono divenuti soltanto in parte inabili al lavoro, che non possono procacciarsi il loro intiero sostentamento da sè 
stessi, ma bensì almeno una parte del medesimo« (Kandler, 1861, 11).

razsvetljenstvo pa je nato, kakor ugotavljajo nekatere 
razprave, le pospešilo institucionalizacijo v reševanju 
tega problema v urbanem prostoru, npr. z uvedbo 
delovnih hiš in prisilnih delavnic (Fejtová & Hlavačka, 
2017, 10). Zato je razsvetljenska miselnost, ki je vz-
trajala v meščanski etiki še zagotovo vse 19. stoletje, 
ključna tudi pri teh vprašanjih. Zlasti imamo tu v mislih 
ekonomsko upravičeno (merkantilistično) moraliziranje, 
po katerem je človek s svojim delom koristen za državo 
in njeno blaginjo. Diametralno nasprotje delu kot vred-
noti je bila lenoba, brezdelje, s katerim pa so pogosto 
povezovali dela zmožne revne. Po tej logiki so bili zares 
usmiljenja vredni (in do pomoči upravičeni) zgolj tisti 
revni, ki iz objektivnih razlogov niso mogli delati (torej 
ostareli, bolni, invalidni ipd.), skratka delovno – povsem 
ali delno – nezmožni.29 Na preostale revne so večinoma, 
že od 18. stoletja, gledali kot na neizkoriščen potencial 
delovne sile. Pomembna distinkcija je bila sicer tudi 
med trajno in začasno delovno nezmožnostjo; če se je 
slednjo skušalo čim prej sanirati (tudi v okviru obstoječih 
zdravstveno–socialnih ustanov), je prva običajno že im-
plicirala dodeljevanje določene vrste socialne oskrbe.

Slika 2: Nova tržaška ubožnica, kakršna je zrasla v drugi polovici 19. stoletja (Cenni, 1859).
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Delo kot vrednota in zagotovilo osebne sreče ter 
družbenega blagostanja je bilo trdno zasidrano tudi v 
meščanske kulturne kode 19. stoletja, pri čemer naj bi 
bila naloga družbe pridobiti čim več delovno zmožnih 
(koristnih) družbenih členov.30 O tem je denimo leta 
1845 pisal Carlo Combi – tedaj vodja uradniškega 
osebja Ubožnega inštituta v Trstu, ki je v svojem 
razmišljanju povzel miselnost tržaške trgovske elite 
in splošno prisoten diskurz o pavperizaciji (urbane) 
družbe – ter idejo, da je »izobraziti in moralizirati« 
ključna naloga filantropije in dobrodelnosti, ter da 
mora obstajati tudi javna (ne le zasebna) dobrodel-
nost, ki ne prispeva le k začasnemu reševanju težav, 
temveč tudi k dolgoročnejši odpravi vzrokov revščine 
za javno dobro.31

Vendar pa naj tudi javna dobrodelnost v smislu 
prevzgoje revnih ne bi bila izvedljiva za vse; odrasli 
(med njimi zlasti starostniki) so bili po Combijevih 
besedah »za družbo že izgubljene rastline«, ki jim je 
bodisi starost odvzela za delo potrebne moči, bodisi 
so bili iz moralnih, fizičnih ali drugih razlogov (kom-
petence) prikrajšani za zaposlitev. Tudi ob odprtju 
nove tržaške ubožnice leta 1862 so iz inavguracijskih 
nagovorov odmevala sporočila o tem, da dobrodelne 
institucije ponujajo dve stvari – zatočišče in delo, ter 
da je to največ, kar lahko revež zahteva od družbe 
(Rossetti & Formiggini, 1903, 68). Tedanje doktrine 
so namreč promovirale verjetje v to, da se z zago-
tavljanjem dela izvaja resnično in dobronamerno 
usmiljenje32 ter da tako vsakdo, glede na lastne 
zmožnosti, določene s spolom, starostjo ter fizičnimi 
močmi, prispeva k skupnemu dobremu. Iz tega naj bi 
bili tako izvzeti le dela nezmožni (Rossetti & Formig-
gini, 1903, 66).

Za namene socialnega discipliniranja oziroma 
tovrstne prevzgoje – brezdelje je bilo namreč dojeto 
tudi kot eden ključnih pogojev za vznik kriminala 
– so se v evropskem prostoru ustanavljale prisilne 
delavnice in delovne hiše (o teh prim. Scheutz, 2005, 
62), ki pa so bile za istrski prostor manj značilne (kar 
sicer ne velja za Trst33), obstajale pa so razne obrtne 
šole, namenjene vzgoji in usposabljanju mladih iz 
nižjih slojev (v Kopru npr. Grisonijev inštitut; o njem 
prim. Bonin, 2012). Cilj teh je bil vzgojiti mlade, da 

30 O ideologiji, povezani z delom več v Studen (2012); Stariha (2007), v kontekstu potepuštva pa tudi npr. Wadauer (2011).
31 Ubožni inštitut je bil nasploh ključni regulator zasebne dobrodelnosti oziroma se je predstavljal kot edini veljavni posrednik za zasebno 

dobrodelnost, ki bi lahko bila zlorabljena s strani lažnih revežev, če se ne bi kanalizirala preko institucije, ampak posameznikov (Di Fant, 
2012, 23). V tem kontekstu je lažje razumeti skrb, da bi afera, ki jo je v Trstu s svojim okoriščanjem z javnimi sredstvi povzročil Combi 
(Fabi, 1984) nevarno ogrozila kredibilnost podpornih institucij v rokah meščanske elite, ki jo je skrbela lastna javna (moralna) podoba.

32 »… col dare lavoro si opera la veritiera e benefica carità«
33 V Trstu je dodelitev institucije za oskrbo prosilcev narekovalo načelo delovne sposobnosti; tisti, ki so še lahko postorili kakšno delo (tudi 

manjše, denimo tesarsko, krojaško, čevljarsko ali drugo delo) – četudi si denimo zaradi visoke starosti niso mogli zagotoviti preživetja – 
so bili dodeljeni oskrbovalni hiši Ubožnega inštituta, popolni invalidi pa civilni bolnišnici (Di Fant, 2011, 88).

34 Gl. denimo pravilnik izolske ubožnice Besenghi (PAK, SI–PAK–KP–250, t. e. 1, m. 3).
35  Takrat je nastalo tudi tržaško društvo (Società Operaia Triestina), ki je združevalo vse delavce, saj so pred tem obstajala le posamična 

društva za vzajemno pomoč, namenjena točno določenim poklicnim skupinam (Scartabellati, 2006, 52).
36 Tudi kasneje (1862) se poroča o 1.200 do 2.000 dnevno skuhanih brezplačnih obrokih za vse pomoči potrebne izven oskrbe institucij, 

katerih število se je spreminjalo glede na potrebe in sezono (Rossetti & Formiggini, 1903, 67).

bodo postali »koristni ne le zase, ampak tudi za širšo 
skupnost in družbo,« zato je Combi tudi predlagal 
nekaj, do česar v njegovem času še ni prišlo – difer-
enciacijo takih ustanov oziroma ločitev na ustanove, 
namenjene oskrbi odraslih ter na tiste za zaščito in 
vzgojo otrok/mladih. Kljub temu so tudi ‚običajne‘ 
ubožnice do določene mere doktrino o delu in 
njegovih koristih infiltrirale v svoje delovanje; v teh 
ustanovah se je namreč v zameno za bivanje običajno 
pričakovalo tudi brezplačno delo, v kolikor ga je bil 
posameznik zmožen opravljati.34

Omeniti je treba tudi začasno delovno nezmožnost 
zaposlenih delavcev; tem so lahko stisko deloma 
blažila nadomestila v okviru delavskih podpornih 
društev, zavarovalnic ipd., seveda če so zanje 
plačevali prispevke. Avstrija je leta 1887 vpeljala nez-
godno, leto kasneje pa tudi zdravstveno zavarovanje, 
a že v desetletjih pred tem so obstajale organizirane 
oblike samopomoči, namenjene delavcem. V kopr-
skem društvu za vzajemno pomoč (ki je bilo – sicer 
sprva le za moške delavce – ustanovljeno leta 1869,35 
v letu 1882 pa je bilo v Istri že 14 takih društev) je 
včlanjenim delavcem ob začasni delovni nezmožnosti 
(zaradi bolezni ali poškodbe) pripadala podpora. Ta je 
bila zmanjšana za tretjino, v kolikor je bolezen trajala 
4 mesece oziroma za polovico, če je trajala več. V 
okviru takih društev je sicer potekala tudi pomoč 
pri iskanju zaposlitve za brezposelne člane (Bratož, 
2018).

Tisti, ki dela trajno niso bili zmožni opravljati, 
pa so bili upravičeni do enega ali drugega načina 
socialne podpore (čeprav praviloma nezadostne); 
razen institucionalne oskrbe v ubožnici so lahko 
bili prejemniki pomoči v hrani ali dobrinah. Zlasti 
pogosto je bilo (npr. v večjih mestih, kot je bil 
Trst) razdeljevanje brezplačnih obrokov (juhe) pod 
okriljem Ubožnega inštituta – potreba po teh naj 
bi od leta 1837 do 1845 (zaradi ekonomsko moti-
viranega priseljevanja delavstva) narasla z 800 na 
2.000 in več razdeljenih obrokov (Fabi, 1984, 41).36 
To razdeljevanje brezplačnih obrokov naj bi sicer 
predstavljalo širšo obliko dobrodelnosti, ne ozko 
vezane na domicilno pravico, vendar praviloma 
začasne (Di Fant, 2012, 22 in 30). 
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Deloma so bile verjetno utemeljene tudi sočasne 
pritožbe glede tega, da je socialna oskrba zgoščena 
pretežno v urbanih prostorih oziroma premalo pride 
nasproti potrebam, ki se izkazujejo v ruralnem okolju. 
V Trstu je bilo denimo razdeljevanje obrokov (mineštre) 
namenjeno tudi prebivalcem sosesk in vasi (okolice),37 
vendar je bilo ponje treba priti v mesto, kar pa je lahko 
predstavljalo težavo za ostarele, ki so živeli zunaj 
njega. Ti poleg tega tudi niso mogli sodelovati pri še 
enem ‚socialnem ukrepu‘, in sicer koriščenju plačljivih 
javnih del (popravilu cest38), za katera je občina leta 
1863 namenila več sredstev,39 ki so bila nato izplačana 
udeleženim delavcem. Ravno brezposelnost, tudi 
začasna, je bila pereč problem, ki je povečeval kvoto 
pomoči potrebnih (Verbali, 1863, 35). Večkrat se je 
opozarjalo, da je revščina na podeželju sezonska40; 
»durante l‘estate tutti lavorano o la campagna, od in 
un modo o nell‘altro, e nell‘inverno sono quasi tutti 
poveri« (Verbali, 1864, 215). To so občasno skušali 
reševati z ukrepi, kot je bilo omogočanje javnih del 
v zimskem času, ter razdeljevanje dobrin (moke, soli, 
…). Veliko revnih s podeželja je sicer iskalo priložnosti 
v mestu – imeli so tudi dostop do institucionalne oskrbe 
(ubožnica), vendar pa so bili ob splošnem netoleriranju 
in kriminalizaciji beračenja v ustanovo običajno odve-
deni prisilno; leta 1864 naj bi bilo v Trstu 715 arestov 
beračev, od tega so 28–im odredili oskrbo, 516 jih je 
bilo – kot tujcev – predanih policijski direkciji, 171 
pa sorodnikom, ki so obljubili njihovo vzdrževanje 
(Fabi, 1984, 14741). Po navedbah iz občinskih zapis-
nikov je sicer v tržaški okolici od skupno 493 družin 
podporo42 v tem času prejemalo 193 družin, 275 pa 
jih je dobivalo (tudi) brezplačen obrok (Verbali, 1864, 
215). Število družin, ki so prejele podporo, bodisi v 
denarju ali živilih, je v Trstu nato še naraščalo vsaj do 
leta 1881, kljub temu pa ni moglo slediti naraščanju 
povpraševanja po socialni pomoči (Scartabellati, 2006, 
88–89).

ZAKLJUČEK

Če bi skušali podati nekakšne splošne zaključke, 
je mogoče trditi, da je bilo naslavljanje socialnih 
vprašanj v obravnavanem času pretežno usmerjeno 

37 Od skupno 580 družin, ki so v Trstu prejemale brezplačni obrok, jih je bilo več kot 47 % iz okolice, to pa je obenem predstavljalo skoraj 
polovico razdeljenih obrokov (Verbali, 1864, 215).

38 Pa tudi na železnici, vendar naj bi bilo v ta dela vpeto le v bližini živeče prebivalstvo (Atti, 1873, 76).
39 V vrednostih 1.400 (Bazovica), 720 (Padrič), 204 (Bane), ter 700 gld. (Lonjer) (Verbali, 1863). Tudi na območju Istre je bil del sredstev, 

»v pomoč zdravemu in delovnemu človeku«, dodeljen v obliki javnih del (Atti, 1863, 310). 
40 Ni pa to veljalo le za agrarne delavce; pozimi so bili pogosto brez dela tudi pristaniški delavci, saj je vreme ladjam onemogočalo plovbo, 

podobno pa so bili brez zaslužka tudi ribiči (Fabi, 1984, 42) in ti so lahko postali občasni /priložnostni reveži.
41 Prim. Verbali (1864), kjer je zapisano, da so večinoma prihajali s podeželja.
42 Ni sicer razvidno, v kakšni obliki; morda je šlo za pomoč v naravi, saj je strošek za izredne denarne podpore naveden ločeno.

k sprotnemu reševanju posameznih problemov, ne 
pa k nekim sistemskim in dolgoročnim rešitvam, kar 
pomeni, da so bili spodbujevalci socialne oskrbe v 
19. stoletju zlasti krizne okoliščine. 

Za zajem celotnega konteksta je pomem-
bno razumevanje vloge, ki jo je imela meščanska 
delovna etika, ki je odpravljanje revščine razumela 
predvsem na način, da se posamezniku, ki živi v 
pomanjkanju, zagotovi delo ali se ga zanj usposobi, 
da se lahko vsaj deloma preživlja sam. Seveda v 
primerih delovne nezmožnosti (predvsem zaradi 
starosti ali invalidnosti) tovrstni ukrepi niso prišli v 
poštev. V teh primerih so se posamezne občine, na 
katerih je večinoma slonelo finančno breme za tiste 
vrste podpore, ki niso bile v proračunu deželnega 
fonda (po uvedbi domovinskega zakona pa tudi 
del institucionalne oskrbe), morale angažirati na 
področju spodbujanja dobrodelnosti, pri čemer so 
se v veliki meri lahko zanašale na meščansko etiko 
filantropizma. Ravno zato, ker je bilo breme za 
socialno skrbstvo na lokalnih entitetah, ki so lahko 
težave reševale na različne načine, je pri razisko-
vanju teh vprašanj ključnega pomena tudi izvajanje 
mikroštudij.

Gotovo je, da vprašanja socialne oskrbe niso bila 
rešena sistematično, niti ukrepi niso bili naravnani 
dolgoročno, obenem pa je bilo premalo narejenega 
tudi za zagotavljanje (dodatnega) dela tistim, ki so 
se bili sposobni preživljati, a so bili zelo odvisni od 
številnih zunanjih dejavnikov, katerih spreminjanje 
jih je lahko pahnilo bodisi v sezonsko ali trajnejše 
pomanjkanje. Čeprav je dejansko razsežnost revščine 
(torej tudi tisto, ki se izmakne morebitnim statistikam 
odobrenih podpor) običajno težko ugotavljati, pa 
razmeroma velik obseg občasne socialne pomoči 
nakazuje, da je veliko ljudi živelo tik pod pragom 
revščine, čez katerega so jih hitro lahko pahnile 
spreminjajoče se (krizne) okoliščine. Na drugi st-
rani pa se raziskovalcu običajno izognejo različne 
nebeležene oblike neformalne solidarnosti, ki so 
gotovo v veliki meri prispevale k reševanju po-
gosto spregledanih socialnih vprašanj, vsekakor pa so 
pomenile tudi ključno dopolnilo formalnim oblikam 
podpore.
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SUMMARY

The article aims to present some of the characteristics of the 19th–century Habsburg welfare ‘system’ in 
the province of Istria, as perceived mainly through the perspective of (in)ability to work as a key criterion 
for determining eligibility for social assistance. Welfare issues were not addressed in a sufficiently systematic 
way at the time, nor were they long–term measures, but instead they mainly involved ad hoc solutions to 
individual problems, which suggests that the drivers of social welfare were mainly crisis circumstances. 
Seasonal poverty was also a pressing problem, especially in rural areas, but in general old age, illness and 
unemployment were identified as central drivers of poverty. The bourgeois work ethic (which helped to 
shape the regulation of charity) is also relevant in this context, since it understood the alleviation of poverty 
primarily in terms of providing work or training for individuals living in poverty. At national and provincial 
levels, the concept of charity was limited to institutional care, which covered only a small part of the social 
issues. The financial burden for all other forms of welfare rested with the municipalities, which had to find 
their own ways of providing resources, relying to some extent on the bourgeois ethic of philanthropism, but 
also on inter–municipal solidarity.

Keywords: Habsburg monarchy, Istria, Trieste, welfare policies, poverty, bourgeoisie, crises
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