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Izvleček
Namen: Knjižnica dr. Henrika Tume, nahaja se na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici,
velja danes za eno najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so v Gorici nastajale ob prelomu
19. in 20. stoletja. Prispevek z ovrednotenjem njene bogate vsebine predstavlja vpogled v bralno kulturo in knjigotrško ponudbo goriškega in širšega slovenskega prostora. Hkrati pa opozarja
na njeno vpetost v tedanje evropske kulturne in miselne tokove tudi zavoljo trgovanja s knjigami, ki so prihajale v Tumovo knjižnico iz vseh pomembnejših knjigotrških središč v Evropi.
Metodologija/pristop: V članku je podana analiza kataloga Tumove knjižnice, izdelan je bil med
letoma 2004 in 2008 (v elektronski obliki izdan 2013), s pregledom vsebine knjižnega gradiva
pa je nastajanje Tumove knjižnice ovrednoteno ter umeščeno v prostor (Goriška) in čas (konec
19. stoletja do 30. let 20. stoletja).
Rezultati: Z ovrednotenjem vsebine knjižnice in analizo kataloga je omogočen vpogled v dejansko stanje Tumove knjižnice, ki se razlikuje od Tumovega vpisa knjig v lasten register. Na
osnovi tega sledi zaključek, da je to ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so med koncem 19. stoletja vse do 30. let 20. stoletja nastajale na Goriškem.
Omejitve raziskave: Številne publikacije (monografije, periodika), ki so bile vpisane v star Tumov
register, so bile ob popisu leta 2008 iz kataloga Tumove knjižnice izvzete zato, ker se je pokazalo
dejansko razhajanje med vpisanimi in na polici prisotnimi oz. izgubljenimi knjigami, saj se je z
letom 2008 zaključila vrzel, ki je nastala ob prenosu ene najbogatejših privatnih knjižnic v goriški
prostor.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Tumova knjižnica, ki se je načrtno in sistematično izgrajevala že v času življenja meščanskega izobraženca, politika, odvetnika, alpinista, domoznanskega
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pisca, literarnega kritika, urednika, publicista, psihologa, vzgojitelja, gospodarstvenika, marksističnega teoretika, moža, očeta in ne nazadnje tudi knjižničarja1 Henrika Tume, še naprej ostaja
pomembno orodje za strokovno in znanstveno delo preučevalcem zgodovine goriškega ter širšega slovenskega prostora, kot pričevalka časa pa predstavlja kulturni spomenik slovenskemu
meščanstvu na Goriškem in posebej prispeva k vedenju o bogati knjigotržki kulturi goriškega
prostora vse do prve svetovne vojne.
Ključne besede: zasebne knjižnice, Henrik Tuma, Goriška, kulturna zgodovina, meščanstvo

Abstract
Purpose: The library of Henrik Tuma, kept at the Research Station ZRC SAZU (Raziskovalna
postaja ZRC SAZU) in Nova Gorica, is nowadays considered to be one of the best preserved
private libraries arising in the region of Gorica at the turn of the 19th century. The article tries to
evaluate and encompass all the richness of the collection thus giving an insight in the reading
culture and book production in Gorica and in the wider Slovenia. It also points out to the fact
that the library was closely connected to the European cultural and ideological trends as the
books were supplied by all important publishing centres in Europe.
Methodology/approaach: The article gives an analysis of the library catalogue created in the
period 2004-2008 (electronic version was published in 2013). The overview of the major subject
areas of the collection defines the place (the Goriška region) and time (from the end of the 19th
century to the thirties of the 20th century) of building the collection.
Results: The evaluation of the subject areas and the analysis of the catalogue give an insight
in the present state of the collection which differs from Tuma’s inventory of the collection. It is
evident that it is one of the best preserved private libraries arising in the region of Gorica at the
turn of the 19th century.
Research limitation: Many publications (monographs, periodicals) inventoried in the old Tuma’s
register were excluded from the 2008 catalogue as they were proved to be missing or lost. Thus
since 2008 there has been no gap between the catalogue and the actual physical units of the
collection.
Originality/practical implications: The library of Henrik Tuma, a bourgeois intellectual, politician, lawyer, an alpinist, a local historian, literary critic, an editor, a publicist, psychologist, an
educator, economist, a Marxist, husband, father and, last but not least, a librarian, had been
systematically built during his life. It represents an important tool for professional and research
work for those studying the history of the Goriška region and wider Slovenia. It is also a cultural
1
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Njegovo urejeno zbirko knjig, ki jo je kasneje vodil v dveh registrih, ki sta ob smrti vsebovala 3321
enot, lahko opredelimo za knjižnico in v tem smislu se lahko Hernika Tumo, ki je zanjo skrbel, jo urejal,
inventariziral, knjige izposojal ter vse to vestno beležil, označimo tudi za knjižničarja.
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monument of the Slovene bourgeoisie giving awareness about the rich publishing culture in
the region till the beginning of the World War I.
Keywords: private libraries, Henrik Tuma, the Gorica region, cultural history, bourgeoisie

1

Uvod

Prispevek obravnava eno najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so na Goriškem
nastajale ob koncu 19. stoletja vse do 30. let 20. stoletja. Z ovrednotenjem njene bogate vsebine predstavlja vpogled v bralno kulturo in knjigotrško ponudbo goriškega
in širšega slovenskega prostora. Hkrati pa opozarja na njeno vpetost v tedanje evropske kulturne in miselne tokove tudi zavoljo trgovanja s knjigami, ki so prihajale v to
knjižnico iz vseh pomembnejših knjigotrških središč v Evropi. To je knjižnica alpinista,
pravnika in politika dr. Henrika Tume (1858–1935), izobraženca, ki je svojo knjižnico
začel graditi že v dijaških letih. V nadaljevanju sledi oris njegove življenjske poti, tesno
povezane s knjigami, ki jo nadaljuje na Dunaju s študijem prava ter na Goriškem, med
Tolminom, Trstom in končno ustalitvijo v Gorici, kjer si načrtno zgradi svoj znanstveni
aparat kot podporo vseživljenjskemu učenju in delovanju na področju prava, politike,
alpinizma, literarne kritike, uredniškega dela, publicistike itd. Za svojo knjižnico z nakupi, zamenjavo ter darovi pridobi več kot 4000 naslovov knjižne in periodične produkcije, ki sega daleč čez meje slovenskega narodnostnega ozemlja, posebej v času do prve
svetovne vojne. To je tudi čas, ko se Tuma zaradi fronte umakne v Trst ter se po vojni,
leta 1924, zavoljo zavrnjene prošnje za italijansko državljanstvo preseli v Ljubljano, kjer
nadaljuje bogatenje svoje knjižnice vse do smrti leta 1935.
Po drugi svetovni vojni, ko se je v javnosti zabrisala sled o usodi knjižnice, so se Tumovi
potomci zavzeli zanjo in leta 1991 celotno zapuščino s knjižnico prenesli na Goriško,
na tedanjo novogoriško enoto Zgodovinskega inštituta Milka Kosa pri ZRC SAZU, kjer
je še danes hranjena. Velja za eno najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic, ki so med
koncem 19. stoletja ter vse do 30. let 20. stoletja nastajale na Goriškem. Leta 2008 je
Tumova knjižnica dobila katalog in bila tudi fizično urejena, tako da je zdaj, kot v času
Tumovega življenja, ponovno na voljo v znanstvenoraziskovalne namene.

2

Henrik Tuma in njegova zapuščina

Po smrti Henrika Tume leta 1935 se je njegov sin Jaroslav zavzel za njegovo zapuščino
(arhiv in knjižnico) in si prizadeval, da bi očetovo gradivo ostalo ohranjeno na enem
mestu: »Treba bo narediti institut za obdelanje gradiva. To sedaj ni mogoče, a zato mora
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ostati material skupaj, da se nič ne izgubi, dokler ne utegnemo na delo. Biblioteka mora
tudi ostati cela. Skoraj v vsaki knjigi so njegove opazke in podčrtki. A kdor bo hotel delo
nadaljevati, bo moral preštudirati celo biblioteko. Če bomo imeli pozneje sredstva lahko,
nastavimo strokovnjake. Le tako se življenjsko delo od papa ohrani« (Tuma, 1997, str. IV).
Hkrati pa je bila upoštevana tudi želja Tumovega sina Branimirja, ki je že tedaj sodil, da
se morata določiti dokončni kraj in način hranjenja očetove zapuščine. Predlagal je, da
se zapuščina preseli na Goriško, kjer je dr. Henrik Tuma bival in deloval večji del svojega
življenja. Branimir Tuma je soglašal, da bi se v Novi Gorici ustanovil poseben študijski
center, ki bi nosil ime po njihovem očetu.
Henrik Tuma se je rodil v Ljubljani 9. julija 1858 češkemu priseljencu, čevljarju Matiji,
in materi Ani, rojeni Vidic. Po osnovni šoli in gimnaziji ter letnem tečaju na učiteljišču
je med letoma 1876 in 1879 učiteljeval v Postojni. Iz službe je bil odpuščen zavoljo
republikanske izjave v nekem zasebnem razgovoru, in tako je postal domači učitelj v
družini švicarskega hotelirja Proglerja v Postojni. V letih 1879 in 1880, med službo in
polletnim poučevanjem na protestantski dekliški šoli v Trstu leta 1881, se je pripravil
na maturo, hkrati pa se je učil francoščino, italijanščino in angleščino; ker v Trstu ni
dobil mesta učitelja, se je leta 1881 na Dunaju vpisal na pravo, med študijem je bil
domači učitelj pri dunajskih družinah in se ukvarjal s slovanskimi jeziki. 1886. je postal
odvetniški pripravnik pri Maximillianu Wurzbachu v Ljubljani (do 1887.), enoletno sodno prakso je opravil v Trstu, kjer so ga obdržali na sodišču do 1890. Vmes je leta 1888
opravil še zadnji doktorski izpit in dobil naziv doktorja, nato je bil premeščen v Tolmin,
med letoma 1894 in 1897 pa na lastno željo, zaradi poroke, v Gorico. V goriškem okolju
se je politično angažiral ter leta 1897 zapustil sodišče in kasneje ponovno opravljal
pripravništvo, po izpitu v Trstu je odprl advokaturo v Gorici, kjer je ostal, s presledkom
med prvo svetovno vojno, ko je bil v Trstu do leta 1924. Italijanska vlada je zavrnila
njegovo prošnjo za italijansko državljanstvo, zato se je preselil v Ljubljano in bil tam
advokat do smrti leta 1935 (Marušič, 1995).
Prvi sistematični pregled celotne zapuščine je v tridesetih letih 20. stoletja opravil
dr. Dušan Kermavner za uredniške potrebe posthumno izdanih spominov dr. Henrika
Tume Iz mojega življenja (1937). Med drugo svetovno vojno, med katero sta bila v
Ljubljani ubita Tumova sinova Boris in Zoran, je bila zaplenjena tudi celotna Tumova
zapuščina. Kasneje so jo začasno deponirali v Narodno in univerzitetno knjižnico v
Ljubljani, v javnosti pa je že krožilo mnenje, da je bila med drugo svetovno vojno uničena. Šele po letu 1972, ko je Tumov sin Branimir v celoti pregledal zapuščino, ki je
bila tedaj že vrnjena sorodnikom, je dr. Dušan Kermavner javnosti razkril njeno pravo
usodo; vse do leta 1991 je bila hranjena pri Tumovih potomcih v Ljubljani (Kermavner,
1973, str. 109).
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Slika 1: Ena redkih fotografij Henrika Tume v družbi knjig; v ozadju je najverjetneje pravni del knjižnice (vir: Arhiv in knjižnica dr. Henrika Tume)

Leta 1992 so potomci dr. Henrika Tume s tedanjo Skupščino občine Nova Gorica in
Zgodovinskim inštitutom ZRC SAZU v Ljubljani (ta je tedaj že imel izpostavo v Novi
Gorici) sklenili pogodbo, s katero so celotno Tumovo zapuščino skupaj s knjižnico prepustili Zgodovinskemu inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU v Ljubljani. Že pred prenosom
gradiva iz Ljubljane v Novo Gorico je Stanka Golob izdelala 56 strani dolg seznam knjiž
nega gradiva, popisanega, kot so bile knjige zložene v petindvajsetih zabojih. Tako je
knjižnica skupaj z arhivom prišla v Novo Gorico, kjer še danes celotno zapuščino (arhiv
in knjižnico) hrani Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (Kolenc, 2008).
Tumova zapuščina, s katero se je ukvarjalo predvsem zgodovinopisje,2 je ena pomembnejših raziskovalnih virov za zgodovino goriških Slovencev ob koncu 19. stoletja

2

Najpomembnejši raziskovalec, ki je sistematično pregledal Tumovo zapuščino je bil dr. Dušan
Kermavner. Poleg njega še dr. France Klopčič, dr. Franc Rozman, dr. Fran Zwitter, dr. Jože Pirjevec,
dr. Milica Kacin Wohinz, dr. Branko Marušič. Podrobneje o piscih, ki so se s Tumo ukvarjali, glej: TUMA, H.
Iz mojega življenja (1997), spremna beseda Branka Marušiča Urednikove dopolnitve.
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in prvih 30. let 20. stoletja.3 Poleg številnih ohranjenih fotografij, razglednic, zapiskov,
računov in drugih dokumentov je pomembna obsežna Tumova korespondenca, ki je
bila, če se izvzame intimnejše, družinsko pisanje, zbrana in izdana v delu Pisma: osebnosti in dogodki (1893–1935) leta 1994.4 Arhiv hrani tudi številne Tumove zapise, nekaj
jih je izšlo v knjižnih oblikah po Tumovi smrti (Izza velike vojne, 1994; Iz mojega življenja, 1997). Tudi Tumova bibliografija je številčna. Obsega številne strokovne razprave
s področij, ki jim je bil Tuma predan družbenopolitično (pravo, politika, gospodarstvo)
oz. raziskovalno (jezikoslovje, zgodovina, sociologija, psihologija). Tuma je bil tudi
avtor številnih potopisov, opisov in besedil, povezanih z alpinistiko (Pomen in razvoj
alpinizma, 1930; Imenoslovje Julijskih Alp, 1928), neštetih recenzij knjig,5 zemljevidov
(31 med njimi hrani NUK) in člankov, ki so bili objavljeni v domačih in tujih strokovnih
revijah (Marušič, 2001), nekaterim je tudi sam urednikoval (Naši zapiski). Podrobnejši
popis njegovih prispevkov o alpinistiki, gospodarski dejavnosti, varstvu narave, jezikoslovju in recenzijah, vezanih na alpinizem, je zajet v Planinskih spisih (Tuma, 2000), kjer
je naveden tudi seznam skic, slik in zemljevidov, ki jih je Tuma objavil v Planinskem oz.
Geografskem vestniku. Seznam njegovih objav dopolnjuje knjižica Dr. Henrik Tuma: veliki slovenski alpinist, publicist in politik (Strojin, 1976). Samostojnih Tumovih objav je do
danes deset, izdanih tudi po Tumovi smrti.6 Bibliografija vseh njegovih del, prispevkov,
člankov (objavljenih in neobjavljenih) še ni bila narejena7 (Kolenc, 2008).
Tumovo delo in življenje je bilo predmet številnih znanstvenih razprav, člankov, tudi
diplomskih del, njegova knjižnica pa je šele leta 2008 dobila strokovno bibliotekarsko
obdelavo, ki si jo je, zaradi skoraj celovite ohranjenosti in številnih Tumovih opomb
v knjigah, zaslužila. Leta 2008 izdana publikacija dr. Henrik Tuma in njegova knjižnica
3

4
5
6

7
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To potrjuje tudi veliko število objav o življenju in delu Henrika Tume. Samo v Cobissu je do leta 2015
vpisanih več kot sto prispevkov, povezanih z življenjem in delom tega »zgodovinsko nerazvrščenega
velikana«, kot je svoj prispevek o Tumi v Planinskem vestniku naslovil Marjan Raztresen v (1989, 241).
Tumova knjižnica ostaja pomemben vir različnih področji raziskovanja za posameznike, ki se ukvarjajo
bodisi z alpinizmom, politično zgodovino, biografiko, zgodovinsko Goriško, meščanstvom itd.
V prihodnjih letih lahko pričakujemo izid drugega dela korespondence.
Knjige, o katerih je pisal kritike, je večinoma imel v svoji knjižnici, številne so mu podarili avtorji.
Jugoslovanska ideja in Slovenci (1907), Der österreichisch-ungarische Ausgleich (1907), Dr. Henrik Tuma,
zamolčani raziskovalec avtohtonega slovenskega krajevnega imenoslovja v Alpah [Elektronski vir] : ponatis
objav dr. Henrika Tume: »Krajevno imenoslovje«, Jadranski almanah, (Trst, 1923), »Toponomastika«,
Geografski vestnik (1925), »Slovenska imena v ladinskem in bavarskem narečju«, Planinski vestnik (1926)
Imenoslovje Julijskih Alp (1929, 2000), Pomen in razvoj alpinizma (1930), Iz mojega življenja (1937, 1997),
Pisma. Osebnosti in dogodki (1893–1935) (1994), Dalla mia vita (1994), Stockholmska spomenica Henrika
Tume (2011) in objava predavanj posveta »Krajevno imenoslovje dr. Henrika Tume - izziv za slovensko
znanost tudi danes« (2015).
Najtemeljitejši prerez njegovih objav (tematsko in kronološko) sta naredila dr. Dušan Kermavner v geslu
o Henriku Tumi v Slovenskem biografskem leksikonu (1982) in dr. Branko Marušič v geslu o Henriku
Tumi v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu (1990).
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(Kolenc, 2008) ter poznejši Katalog knjižnice dr. Henrika Tume8 (Kolenc, 2008), ki popisuje vse ohranjene knjige ter periodične publikacije, hkrati pa vsebuje tudi seznam
manjkajočih knjig, sicer registriranih v Tumovem katalogu, sta dokončno definirala
dejansko stanje knjižnice, ki se razlikuje od inventariziranih enot v ohranjenem izvirnem registru (dva zvezka), kamor je Henrik Tuma med letoma 1894 in 1935 vpisal 3321
knjižnih in periodičnih naslovov oz. večino najrazličnejših del, ki jih je v svojo knjižnico
pridobil z nakupi ali so mu bila podarjena. Popis celotne Tumove knjižne zapuščine je
tako leta 2008 zaključil vrzel, ki je nastala ob prenosu ene najbogatejših privatnih knjižnic9 v goriški prostor in s katalogom in ureditvijo postaja pomemben pričevalec časa,
kulturni spomenik slovenskega meščanstva na Goriškem (Miklavčič Brezigar, 2013).

3

Tumova zbirka knjig

Henrik Tuma je začel kupovati knjige že v gimnazijskih letih: »Zgodaj sem se začel zanimati za literaturo. Ko sem bil v tretji šoli, sem kupil vse takrat izšle slovenske leposlovne knjige. Mnogo jih tako ni bilo. Imel sem prvo izdajo Prešernovih pesmi, Vilharjeve pesmi, nekaj
Glasnikov, Stritarjeve Dunajske sonete in drugo«10 (Tuma, 1935, str. 53). V gimnazijskih
letih je knjige kupoval z denarjem mestne štipendije in z denarjem, ki ga je prejemal za
inštrukcije, s štipendijo pa, ko je obiskoval učiteljišče v Ljubljani. Med učiteljevanjem v
Postojni v letih 1876–1879 je imel, kot je sam dejal, že poln kovček knjig. Prav v to obdobje segajo začetki njegove knjižnice, ki je bila sprva namenjena samoizobraževanju.
Verjetno je imel vse vidnejše leposlovje, ki je do tedaj izhajalo na Slovenskem. Že tedaj
je imel v svoji zbirki tudi nekatera temeljna tuja zgodovinska in geografska dela: »Poleg
mesečne plače nekaj nad 40 gld. sem imel tako mesečnega dohodka 10 gld. Stanoval sem
pri sodnem kanclistu pl. Garzarolli-ju. Za stanovanje, dobro hrano, postrežbo, kurjavo in
svečavo sem plačeval na mesec 24 gld. V ta znesek je bila všteta tudi članarina za čitalnico.
Ostajalo mi je torej vsak mesec nad 25 gld. […] Nekaj prihranjenega denarja sem porabljal za nabavo obleke in perila. Kupil sem veliko Schlosserjevo Zgodovino (izdaja svetovne
zgodovine iz let 1870–1875),11 Danieloevo Geografijo12 in takrat največji Meyerjev atlas.13
Dostopen na spletnih straneh http://zimk.zrc.si/eknjiga/Tuma-katalog.pdf.
  9 Poleg knjižnice zgodovinarja Franca Kosa, ki pa danes ni več ohranjena kot celota, saj so se številne
knjige izgubile (Marušič, 1999, str. 13).
10
V Tumovi knjižnici se danes nahaja izdaja Jurčiča in Stritarja Prešernove poezije iz leta 1866 ter Stritarjeve
pesmi, izdane na Dunaju leta 1869.
11
V knjižnici se nahaja vseh 18 zvezkov svetovne zgodovine F. C. Schlosserja, ki jih je kasneje vpisal v
register pod inv. št. med 265 in 283.
12
V Tumovi knjižnici ni niti enega od štirih zvezkov omenjenega dela geografa in pisca šolskih učbenikov
Daniela Hermanna Adalberta.
13
Omenjenega velikega atlasa prav tako ni več v Tumovi knjižnici.
8
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Dopolnil sem tudi svojo knjižnico z vsemi slovenskimi knjigami,14 da sem imel poln kovček knjig« (Tuma, 1997, str. 67). Tuma v svoji avtobiografiji na tem mestu že uporabi
besedo knjižnica, čeprav je imel v svoji zbirki tedaj manj kot sto knjig. Njegova uporaba
besede knjižnica daje slutiti, da je že tedaj začel zavestno graditi znanstveni aparat,
kot osnovo za študij in kot pripomoček za znanstveno delo. Takrat je nabavil številne
botanične priročnike, ki jih je potreboval pri študiju botanike,15 s katero se je seznanil
že v postojnskem obdobju.16 V tistem času se je še odločal za študij. Zanimanje za zgodovino, jezikoslovje oz. katero drugo humanistično vejo tedaj še ni imelo konkretnega
temelja. Hkrati pa je bil to čas, ko so mu bile knjige v pomoč pri pripravah na izpit za
učitelja na meščanski šoli. Iz postojnskega obdobja sta poleg Schlosserjeve zgodovine
še vedno ohranjena Macunov (v Zagrebu izdan) Pregled slovenske literature iz leta 1863
ter Miklošičeva Slovensko berilo za osmi razred gimnazije iz leta 1865. Leta 1885 je sprejel radikalno odločitev, da ne bo čital nobene nemške knjige več, dokler se ne otrese
nemškega mišljenja, ki je zavladalo med slovenskimi intelektualci. »[…] šelej leta 1905
naročil sem zopet prve nemške znanstvene knjige. Dvajset let sem čital le angleško, francosko, laško, poljsko in rusko. Ko sem zatrl v sebi germanski duh, postal sem ptujec med
Slovenci« (Tuma, 1994, str. 35).
Med študijem na Dunaju je Tuma deloval v tedaj pomembnem študentskem literarnem društvu Slovenija, ki ga je nekaj časa tudi vodil. Uredil je knjižnico tamkajšnjega
društva in zanjo napisal »Knjižnični red«, kjer je v 40 točkah natančno opredelil vlogo
knjižnice, vlogo knjižničarja in pravila izposoje knjig ter odgovornosti bralcev (Kolenc,
2006, str. 14–15). V Tumovi zapuščini sta ohranjena tudi Knjigopis in Register blagajnikov društva, kjer je Tuma vodil evidenco članov in njihove članarine ter sezname knjig,
ki jih je društvo imelo. Vse to nakazuje, da je svojo sistematičnost, celo dlakocepsko
natančnost razvil že v času študija in jo kasneje prek svoje privatne knjižnice še izostril.
Na Dunaju je veliko bral, seznanil se je z literaturo, ki ga je idejno zaznamovala: »Čital
sem na Dunaju z veliko vnemo Marxa in socijologa Gumploviča […],« kasneje, »zaril sem
se v študije filozofije, verstva, socijologije in socijalizma. Predelal sem celega Wundta, vnovič Gumploviča in Marxa. Ko sem v sebi docela premagal vero in narodnost, sem se bolj
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Po vpisu v register knjižnice lahko sklepamo, da so bila to zbrana dela Frana Levstika, Josipa Jurčiča,
Josipa Stritarja.
Leta 1871 v Hannovru izdano Botanika Johannesa Leunisa (osma revidirana izdaja iz leta [sic !] 1875),
ki jo je 17. aprila 1871 kupil v Postojni, leta 1883 izdano Botaniko Gustava Lorinsera pa 19. maja 1890 v
Trstu, kakor je zapisno na naslovni strani knjige. Še danes je v njegovi knjižnici ohranjena leta 1860 na
Dunaju izdana Flora von Deutschland Josefa Karla Malyja, ki vsebuje številne Tumove dopolnitve, pripise
in opombe.
Do leta 1924 je sestavil latinsko-furlanski, latinsko-bavarski in latinsko-slovenski botanični slovarček;
slednjega je objavil v Studi Goriziani (1924).
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po vplivu zgodovinskih in socijoloških študij poleg Marksa, znanstveno in po prepričanju
odločil za socijalizem« (Tuma, 1994, str. 86).
Po zaključku dunajskega obdobja se je aktivno vključeval v čitalniško življenje v
Ljubljani in Trstu. Vendar je bil zagotovo najbolj aktiven v Tolminu, kjer se je v letih
1890 in 1894 izkazal za pomembnega čitalniškega organizatorja.

4

Tumova knjižnica

Prav v leto 1894, ko sta si z ženo Marijo v Gorici ustvarila dom in družino,17 je datiran
formalni nastanek Tumove knjižnice. To je mogoče sklepati po registru knjižnice, v katerega je leta 1894 začel lastnoročno vpisovati podatke o pridobljenih knjigah. Knjige,
ki jih je kupil že pred poroko, je med prvimi vnesel v register z letnico 1894, s katero je
začel sistematično gradnjo zbirke in knjižnice. Prav ohranjen račun solkanskega mizarja Antona Makuca,18 ki ga je 1. septembra 1894 izstavil za izdelavo dveh »knjižnic«19 z
enimi vrati, veliko pove o hrambi knjig. Šele leta 1910 je Tuma pri istemu mizarju naročil izdelavo dveh novih knjižnih omar, po registru sodeč je tedaj njegova knjižna zbirka
že vsebovala kakih 1500 naslovov knjig in periodike. Henrik Tuma je knjige do tedaj
kupoval v knjigarnah v Ljubljani, Postojni, Trstu, Gorici, Mariboru in na Dunaju. Iz ohranjenih pisem, ki so prispela v redakcije nekaterih časnikov in revij in na naslove nekaterih knjigarn in izdajateljev, pa je razvidno, da se je nakupovalni krog kasneje razširil na
pomembnejša evropska knjigotrška središča. Knjige so v njegovo knjižnico prihajale iz
knjigarn oz. založb v Beogradu, Benetkah, Bologni, Bolzanu, Celovcu, Firencah, Gradcu,
Krakovu, Londonu, Milanu, Münchnu, Pragi, Parizu, Rimu, Sankt Peterburgu, Sarajevu,
Stuttgartu, Torinu, Vidmu, Zagrebu, Sofiji in na Dunaju. Na številna uredništva je naslavljal pisma, predvsem z namenom naročanja na posamezno periodično publikacijo
ali pa z vednostjo, da je izšla kakšna nova knjiga, s katero želi obogatiti svojo knjižnico.
Domačim uredništvom pa je pošiljal tudi svoje prispevke, s katerimi je večkrat kom17

18
19

Marija in Henrik sta imela med letoma 1894 in 1899 v najemu družinsko stanovanje v Vrtni ulici (Via
Giardino) 33. Z rojstvom četrtega otroka pa sta kupila večjo hišo z vrtom v ulici Treh kraljev (Via tre Re,
današnja XXIV. Maggio) 9, kjer je imel Tuma tudi svojo odvetniško pisarno. Hišo sta leta 1907 prodala.
Leto poprej, 1906, pa sta kupila dve hiši: večstanovanjsko v ulici Pietro Zorzutti ter meščansko vilo
na ulici Trigemina 8, kjer so Tumovi živeli med letoma 1907 in 1915. Leta 1917 so kupili še hišo na Via
Rastello 32. Vse tri hiše so bile med vojno uničene. Vojne odškodnine niso bili deležni. Šele leta 1922 so
ponovno dokazali lastništvo hiše na Ulici treh kraljev, ki pa so jo po preselitvi v Kraljevino Jugoslavijo
prodali.
Arhiv dr. Henrika Tume (Računi).
Knjižnico so v tistem času imenovali omaro za knjige, običajno je bila to vitrina, da se je videlo hrbtišča
knjig.
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penziral poravnavo stroškov naročnine. Nekoliko več težav je imel po letu 1918, saj
mu nekatera uredništva v novonastali Kraljevini SHS niso ažurno pošiljala naročenih
publikacij v Trst, zato je nanje večkrat pisemsko apeliral (Kolenc, 2008).

Slika 2: Med letoma 1894 in 1935 je Henrik Tuma v svoj register (dva zvezka) vpisal 3321 inventariziranih knjižničnih enot (vir: Arhiv dr. Henrika Tume).

Lastništvo svojih knjig je Tuma označeval z žigom ali pa je knjigo lastnoročno podpisal
z imenom in priimkom ter funkcijo, ki jo je opravljal v času, ko je knjigo nabavil. Žig je
zamenjal tudi, ko se je preselil. Tako si od nabave prve knjige oz. periodike do zadnjega
nakupa sledijo različni ekslibrisi,20 nekaj je lastnoročnih označb, predvsem za knjige, ki
jih je kupil do leta 1894, kasneje, ko se je preselil v Gorico, pa večina knjig že vsebuje
žig. Tudi ko se je med prvo svetovno vojno selil v Trst, oz. leta 1924 v Ljubljano, je bil žig
temu primerno spremenjen. V knjigah si sledijo oznake lastništva, ki datirajo v čas, ko
je bila knjižna enota pridobljena v Tumovo knjižnico:
Od najstarejšega do najmlajšega ekslibrisa si sledijo: Tuma, učiteljski pripravnik (lastnoročno), Henrik Tuma, deželni odbornik v Gorici (lastnoročno), Henrik Tuma c. kr. sod.
pristav v Gorici oz. c. kr. pristav v Gorici (lastnoročno), Henrik Tuma c. kr. avskultant
(lastnoročno), Henrik Tuma, odvetnik, v Gorici (lastnoročno), Henrik Tuma, odv. kandidat (lastnoročno), Dr. Henrik Tuma, odvetnik, Gorica (žig) oz. dr. Enrico Tuma, avvocato, Gorizia (žig), Dr. H. Tuma, advokat, Trst (lastnoročno), Dr. Henrik Tuma, advokat,
Ljubljana (žig).
20
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Njegove oznake lastništva niso vsebovale nikakršnih umetniško zasnovanih grafik, temveč so bile
večinoma uradni žigi njegove odvetniške pisarne.
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Označevanje posamezne knjige z inventarno številko ter podpisom oz. žigom priča o
Tumovi skrbi za lastništvo ter identifikacijo posamezne knjige. 873 izmed v knjižnici
nahajajočih knjig pa ni vpisanih v register in posledično nimajo inventarne številke.
Med neinventariziranimi so številni šolski učbeniki21 in vsebine, ki so povezane z izobraževanjem njegovih otrok. Nekaj knjig pa vsebuje ekslibris oz. žig njegovih otrok
(npr. Ostoj Tuma, Jaroslav Tuma ali pa žig Bratje Tuma). Nekatere od teh knjig imajo na
knjigi številko, kar daje slutiti, da so imeli tudi Tumovi sinovi poseben odnos do knjig in
so vodili evidenco tistih knjig, ki jih oče ni vključil v skupni register. Tudi te so navedene
v pričujočem katalogu. Ni pa poznan razlog, zakaj nekaterih drugih knjig, po vsebini
sodeč jih je zagotovo kupil Tuma, ni vključil v register in so tako ostale neinventarizirane. Med slednje sodi tudi velika zbirka opernih libretov, teh je kar 42, inventarizirani
med njimi pa so samo štirje.22 Knjig z inventarno številko je med ohranjenimi 2985, kar
784 knjig pa je neevidentiranih, zatorej brez inventarne številke. 333 enot je manjkajočih, zgolj če se upošteva število inventariziranih knjig iz glavnega registra (dva zvezka)
(Kolenc, 2008).
Številne knjige je Tuma dobil v dar. Običajno so bili to separati oz. avtorska dela, podarjena v znak zahvale sodelovanja, poznanstva in spominov na preživeli skupni čas z
avtorji. Zato številne knjige vsebujejo posvetila darovalca23 oz. avtorja,24 nekatera dela
pa je Tuma sam označil, da so mu bila podarjena.25
Tumov ohranjeni register, sestavljata ga dva zvezka, ima vpisanih 3321 inventarnih
enot oz. naslovov, kolikor naj bi bilo število vseh inventariziranih knjižnih enot, ki jih je
njegova knjižnica pridobila do Tumove smrti leta 1935. Tedaj so Tumovi potomci pisali
vsem založniškim hišam, kjer je imel naročeno periodiko, in se odjavili od vseh nadaljnjih izvodov. Omenjeni register knjig je evidenca knjig, ki jo je Tuma vodil skozi 41 let
(1894–1935), v katerih je knjižnica sistematično nastajala.

21
22

23

24

25

Več kot 80 šolskih knjig, ki so ostale v hiši na Trigemini 8, je bilo med vojno uničenih.
Libreto opere Prodana nevesta, ki sta si jo Marija in Henrik, prvič kot zakonca, ogledala na poročnem
potovanju v Pragi 15. septembra 1894, je prav gotovo zaradi omenjenega pomena vključen in
inventariziran v ohranjenem registru.
Npr. žepni angleško-francoski slovar, ki mu ga je podarila ena izmed njegovih prvih učenk »Spomin
Blanke Progler, V Terstu 1. pros. 1880«. Ali posvetilo prijateljice Edith Furlani iz Ljubljane: »Tumi v prijateljski
spomin v Celju dne 27.4.1909«, ki mu je podarila dva spisa o Tolstoju Ernesta Howarda Crosbyja v prevodu
svojega moža, goriškega rojaka Ljudevita Furlanija.
Med slednje sodijo avstrijski politik Karl Renner, hrvaški filolog Peter Skok, italijanski jezikoslovec
Carl Battistta, pravnika Rudolf Andrejka in Boris Furlan, etnolog Niko Županič, pedagog Karel Ozvald,
bolgarski publicist in alpinist Pavel Dimitrov Deliradev, italijanski geograf Olinto Marinelli in drugi.
Več o tem v samem katalogu pod opombami ob koncu posameznega bibliografskega opisa.
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Knjigo, ki jo je Tuma kupil oz. mu je bila podarjena ali je kako drugače prišla v knjižnico, je na naslovnem listu ali na platnici oštevilčil z zaporedno inventarno številko
in jo vpisal v register. Posamezna knjiga, brošura ali periodični letnik ima v registru
naslednje podatke: priimek avtorja, skrajšani naslov, podatek, ali je izdaja vezana ali
nevezana, nabavno ceno in stroške vezave v primeru letnikov revij. Stroški so bili navedeni v kronah, lirah in dinarjih, odvisno od časa, v katerem je knjižnico dograjeval. V
Avstro-Ogrski je stroške knjig vodil v kronah. Po prvi svetovni vojni, ko je Gorica prišla
pod Italijo, je stroške za knjige vpisoval v lirah. Ko pa je knjižnico leta 1924 preselil v
Ljubljano, torej v Jugoslavijo, je stroške za knjige odšteval v dinarjih. Tako je za knjige
do srede februarja 1919 porabil 14.782,40 krone. V času od februarja 1919 do konca
oktobra 1924 je potrošil za knjige in revije 34.448,05 lire. Od novembra 1924 pa do
5. marca 1935 je za knjige porabil 49.346,40 dinarja. Mesec pred smrtjo v register ni
vpisal nobene knjige. V arhivu so ohranjeni številni računi26 knjigarn in knjigoveznic, s
katerimi je Tuma sodeloval; v Bonačevi knjigoveznici v Ljubljani je 27. junija 1896 porabil 20,42 krone za vezavo 29 različnih periodičnih in monografskih naslovov, 20. marca 1904 je v zagrebški knjigarni Lavoslava Hartmana naročil knjigo Vjekoslava Klaića
Povjest Hrvata, ki je čez devet dni po pošti prispela v Gorico. Zanimiva sta ohranjena
računa iz 23. in 26. decembra 1912 knjigarne Antona Bezenška iz Sofije, ki je, sodeč
po omenjenih računih, Henrika Tumo sproti obveščala o pomembnejših pridobitvah
knjigarne: »Iz naše knjigarne je odšel poslovodja Boris v vojno, bil se je pred Lozengradom
– ne vemo če še živi. Zato jaz oskrbujem knjigarno poleg mlajših pomočnikov. Izvolite se,
čim Vam kaj treba, zaupljivo do mene obrniti in rad Vam ustrežem. Sicer je pa najobširneja
zgodovina Bolgarov od Jireček-Bobčeva. Ako želite, Vam jo preskrbimo na bolg. jeziku.«
Zasledimo lahko tudi, da so številne knjige v Tumovo knjižnico prišle iz pomembnejših
knjigotrških središč tudi po pošti.27
Poleg omenjenega glavnega registra knjižnice je Tumova knjižnica vsebovala še zbirko
brošur, zemljevidov, načrtov in drobnega tiska. To zbirko je Tuma vodil ločeno in jo
tudi posebej označeval. Seznam brošur, zemljevidov in načrtov vsebuje evidentiranih
320 enot ter še posebej dodane evidentirane enote iz glavnega registra med inv. št.
1234 in 1241. Posebno knjižnico je imela tudi Tumova soproga Marija. Iz ohranjenega
seznama je razvidno, da sta jo sestavljala dva dela: knjige in muzikalije. Tuma je tudi

26
27
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Arhiv dr. Henrika Tume (Računi).
Ohranjeni so še računi knjigoveznice Matija Šifrerja iz Ljubljane, knjigarn Hermana Altenberga iz Lwowa,
Ulrica Hoeplija iz Milana, Katoliške bukvarne, knjigarne Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg ter tiskarne
J. Blasnikovi nasl. iz Ljubljane, Andreja Gabrščka iz Gorice, K. und K. Hof- und Univ. Buchhandlung,
Wilhelma Fricka ter Wiener Volksbuchhanslung Ignaza Branda z Dunaja, Geze Kona iz Beograda,
L. Hartmana iz Zagreba, Bursik & Kohout iz Prage, Felixa Alcana iz Pariza. Večini računov je pripeta
poštna nakaznica, kar potrjuje dejstvo, da so knjige iz omenjenih knjigarn prispele po pošti.
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zanjo vodil evidenco knjig in seznam muzikalij.28 Ohranjeni seznam knjig vsebuje 60
inventariziranih knjižnih enot, pod Muzikalije žene Marije pa je vpisanih 51 glasbenih
tiskov (navedeni so podatki o avtorju, naslov knjige, letnica izdaje ter cena knjige).
Seznam ne vsebuje datuma začetnega vpisa, verjetno je nastal v istem času, kot je
Tuma začel vpisovati knjige v svoj register, to je leta 1894. Knjižne enote v obeh sestavnih delih so vsaka zase numerirane, na knjigah pa je vpisano ime Marija Tuma.
Sem spadajo tudi tiste knjige, ki jih je Henrik Tuma še pred poroko podaril svoji bodoči
ženi, Mariji Gianola. Običajno vsebujejo posvetilo »Svoji ženi Mariji«, niso pa bile vse
vključene v skupni register. Omenjene knjige nosijo poleg številke še oznako St. (Št.).
Enako oznako so imele tudi brošure, le da je bila številki dodana še črka b. Evidenco
dveh delov lastne in dveh delov soprogine knjižnice je Tuma vodil posebej nekaj let,
nato jo je združil in vodil vse družinske knjige v skupnem registru knjižice. Vzporedno z
nastajanjem knjižnice je Tuma vodil tudi svoj osebni arhiv. Žal pa je bila večina gradiva
o društvenem, zadružnem in kulturnem življenju na Goriškem uničena med vojno. »V
času po prvi svetovni vojni je Tuma nekajkrat zapisal, da mu je med vojno zgorel politični
arhiv, ki ga je bilo za celo sobo; pogorela mu je tudi zbirka listin in brošur. Uničen pa je bil
velik del tistega fonda, ki ga je vodil v seznamu brošur. Tu je hranil nekaj pomembnega
gradiva za zgodovino Goriške« (Marušič, 1999, str. 12).
Ob popisu vseh ohranjenih knjig knjižnice Henrika Tume so opazna številna neujemanja z ohranjenim registrom, kjer je, kot že omenjeno, vpisanih 3321 inv. enot, medtem
ko katalog celotne knjižnice prinaša 4041 opisanih bibliografskih enot, znotraj katerih
so številna dela privezana ali pa je več delov zvezanih skupaj v eno knjižnično enoto.
Številna med njimi, kar 808, nimajo inv. št. oz. ta ni znana. Zgolj 2.988 bibliografskim
enotam ustreza navedena inv. št. iz registra, nekaj med njimi pa jih ima glede na register označeno napačno inventarno številko, kar pomeni, da se knjiga v registru nahaja
pod drugo inventarno številko.
Bibliografskih opisov je nekoliko manj kot omenjeno število bibliografskih enot (to
je logično, glede na dejstvo, da se nekatere knjige ohranjene v dveh enakih izvodih, preostale, ki se nahajajo v več delih, pa so opisane po stopenjskem opisu); teh je
2647 v celotnem popisu. Opozoriti je treba tudi na pomembno število naslovov oz.
posameznih periodičnih številk, ki so glede na popis v registru izgubljene. Teh je kar
570, žal med njimi nekaj zelo dragocenih, katerih usoda ni znana. Med najpomembnejšimi so: vsi štirje zvezki romana Vojna in mir Leva Nikolaja Tolstoja, ki so leta 1932
prvič izšli v slovenskem prevodu; leta 1696 (morda kasnejši ponatis iz leta 1700 oz.
1707) v Benetkah izdane pridige Janeza Svetokriškega Sacrum promptuarium; knjiga
goriškega zgodovinarja Simona Rutarja Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra:
28

Nekatere je kasneje vključil v skupni register.
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Slika 3: Število kupljenih knjig pri posamezni založbi glede na leto izida knjige

prirodoznanski, statistični, kulturni in zgodovinski opis, izšel med letoma 1896 in 1897;
številni so tudi izgubljeni priročniki slovenskih avtorjev Josipa Vošnjaka (Umno kletarstvo) iz leta 1873, Janeza Bleiweisa (Nauk o živinoreji) iz leta 1871 in Rohmana Viljema
(Poljedeljstvo) iz let 1897–1898. Manjkajo tudi Prešernove poezije, ki jih je za izdajo leta
1902 uredil Anton Aškerc, ter slavni roman I promessi sposi Alessandra Manzonija. Mein
Kampf Adolfa Hitlerja (domnevna izdaja iz leta 1933) je, zanimivo, prav tako med pogrešanimi knjigami. Knjiga z inv. št. 2876, ki tudi velja za pogrešano, se nahaja v NUK-u.
To je stenografski zapisnik sodnega procesa zoper napadalce na Orjuno, ki se je dogajal 1. junija 1924 v Trbovljah, izšel pa leto kasneje v Celju. Na tem mestu je treba opozoriti na nepopolne serije dnevnikov, tednikov oz. mesečnikov in drugih periodičnih
naslovov, katerih naročnik je bil Henrik Tuma. Žal med ohranjenimi serijskimi publikacijami manjka nekaj zelo pomembnih letnikov primorskih naslovov, ki so sicer vpisani v register Tumove knjižnice: Edinost (1897, 1898, 1899), Gorica (1899), Gospodarski
list (1894–1898), Pedagoški letnik (1901–1914), Primorski gospodar (1906–1907), Soča
(1896–1909), letnika 1899 in 1900 iz Tumove knjižnice se danes nahajata v NUK-u,
Delavski list (1908–1909), Učiteljski tovariš (1862–1865, 1897–1900), Slovenski gospodar
(1908). Številne knjige, ki veljajo za izgubljene, žal ostajajo nepoznane, njihov seznam
je naveden ob koncu uvodnega besedila, z oznako [nn], ki zaznamuje neugotovljen
oz. nečitljivo zabeležen podatek o manjkajoči publikaciji, tako da je med manjkajočimi
knjižnimi enotami še veliko neznanih knjižnih oz. periodičnih naslovov (Kolenc, 2008).
Register Tumove knjižnice ni sestavljen tako, da bi se dalo iz leta v leto slediti rasti
knjižnega fonda. Leto 1894 je sicer postavljeno kot začetek vpisov in upravičeno velja
za začetek sistematične gradnje knjižnice, morda tudi simbolično, saj si je Tuma takrat,
kot že omenjeno, ustvaril družino in se v Gorici ustalil. Ob preselitvi v skupno stanova76
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nje je Tuma zavestno začel graditi knjižnico, ki je sodeč po registriranih knjigah tedaj že
imela več kot 250 knjig kljub neažurnemu vpisovanju v register. Nekoliko bolj sprotni
vpisi z navedbo dneva in meseca, vendar le za daljša časovna razdobja v letu, se začenjajo šele s 1. januarjem 1912. Dotlej ni vpisoval knjig sproti, saj ima v registru inv. št. 1
knjiga Bohdana Kaminskega: Ruzne panstvo (Praga, cca. 1894), medtem ko imajo Pesmi
Borisa Mirana (psevdonim Josipa Stritarja) iz leta 1896 št. 202. Že omenjena Macunova
knjiga ima v registru številko 300, Cankarjeva Bela krizantema iz leta 1910 pa številko
38, vendar zato, ker je Tuma izločil iz registra tretjo knjigo Schillerjevega zbranega dela
(št. 38). Številke knjig, ki jih je izločil iz registra, je dajal novo pridobljenim. Do leta 1912
je sodeč po vpisih Tumova knjižnica štela 1945 enot, poleg knjig in letnikov revij je
vsebovala tudi drobne tiske in muzikalije. Med letoma 1912 in 1935 je bilo vpisanih še
1376 knjig, kar pomeni, da je rast fonda upadla, kar je glede na značaj Tumove knjižnice, ta ni bila bibliofilska, razumljivo. Dejstvo je, da je prva vojna onemogočila nemoteno bivanje, kar je vplivalo tudi na spremljanje knjižne produkcije in posledično na
nakup knjig. Letnemu prirastu knjig v Tumovi knjižnici se da iz podrobnejše analize registra slediti šele po letu 1912. Do leta 1912 je knjižnica, sodeč po vpisu knjižnih oz. periodičnih naslovov v register, pridobila vsako leto približno sto novih enot. Taka rast se
je nadaljevala tudi v letih 1912: 102 novi vpisani knjižni enoti; 1913: 112 novih knjižnih
enot in 1914: 103 nove enote. Med vojno je pritok novih knjig zelo upadel; leta 1915 je
bilo vpisanih zgolj 14 novih enot, 1916: 25 novosti, leta 1917: 26 enot in leta 1918: 34
novih naslovov. Tudi v letih, ki so sledila vojni, se stanje ni bistveno spremenilo, nabava
novih knjig se je počasi povečevala, vendar se nikoli ni povsem vrnila na predvojno
stanje. Leta 1919 je Tuma v svojo knjižnico pridobil 27 novih enot, leta 1920: 17 enot,
1921: 54 enot, 1922: 58 enot, 1923: 54 enot, 1924: 56 enot. Nakup 105 novih knjig leta
1925, torej v času, ko so Tumovi zaživeli v Ljubljani, je nakazovala, da se bo morda letni
nakup knjig vrnil v predvojno stanje, vendar je že naslednje leto vpisanih le 52 novih
enot. Potem je številka letnih pridobitev nihala med 50 in 90 (leta 1927: 67 enot, 1928:
60 enot, 1929: 61 enot, 1930: 90 enot, 1931: 69 enot, 1932: 63 enot, 1933: 54 enot, 1934:
55 enot). V zadnjem letu življenja je Tuma vpisal v register le 14 novih knjižnih enot.29
Svojo bogato knjižnico je Tuma odprl za prijatelje in znance. Knjige je tudi izposojal,
čeprav nad tem ni bil preveč navdušen, kajti bal se je za usodo posameznih knjig. V
posebno knjižico Izposojene knjige in izposojevalci je skrbno beležil, kdo si je knjigo
izposodil, inv. št. knjige, ter ob vrnitvi gradiva v knjižnico vse to prečrtal ter tako označil, da je bila knjiga vrnjena. Med pomembnejšimi izposojevalci so bili slikar Avgust
Bucik, zdravnik dr. Ernest Dereani, pesnik dr. Alojz Gradnik, pravnik Josip Ferfolja, fizik
dr. Jurij Nardin, pravnik dr. Karel Podgornik, socialistična aktivista Josip Petejan in Jože
Srebrnič ter veliko drugih. Z izposojevalci knjig pa je imel večkrat težave. Tako je Jožetu
29

Navedene številke so približne, saj Tuma svojih vpisov v register ni vezal na datum konca oz. začetka leta.
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Srebrniču 14. januarja 1914 posodil Marxov Kapital, poleti pa je bil Srebrnič vpoklican v
vojsko in je kmalu zatem prišel v rusko ujetništvo. Tuma je o svojih izposojenih knjigah
zapisal »imel sem dovolj sitnosti, da sem zopet prišel do svojih knjig« (Tuma, 1997, str. 25).
Prav zato leta 1915 ni želel izposoditi romanov Ana Karenina in Bratje Karamazovi
enoletnemu prostovoljcu Josipu Birsi, »ker imam obe izdaji v zbranih spisih. Pokvari se
mi cela izdaja, ako bi mi zmanjkala najboljša zvezka. V ciganskem vojaškem življenju pa
ne morete nikdar vedeti, ali Vam bo mogoče knjige vrniti ali ne« (Tuma, 1997, str. 25). Tudi
kasneje je večkrat po pošti opozarjal izposojevalce, naj knjige vrnejo (Marušič, 1999).
Tudi Tuma si je pri številnih izobražencih izposojal knjige, tako npr. zoologu Romanu
Kenku30 piše: »Do danes mi ni bilo mogoče uporabiti docela posojenih knjig, radi tega vas
prosim, da mi jih pustite še par tednov« (Tuma, 1994, str. 193). Tumi ni ostala neznana
niti knjižnica prijatelja, odvetnika, masarikovca dr. Antona Dermote, za katero se je po
njegovi smrti, leta 1914, v Gorici zavzel: »[…] da se knjižnica dr. Dermote kolikor je mogoče ohrani. […]Kolikor se tiče leposlovnih knjig, naj se izbere družina […] kolikor jih knjige
interesirajo, le znanstvena knjižnica ima več delo, ki so zanimivejša, za splošno in socialno
izobrazbo […] bržkone mi ne preostane drugega, nego napraviti seznam knjig in potem
ponujati potem časopisov na prodaj. Kolikor sem pa po kratkem pregledanju knjižnice mogel konstatirati, pa že danes lahko rečem, da prihajajo v poštev za kupce edinole inteligentje, ki se zanimajo za socijalna vprašanja« (Tuma, 1994, str. 250). Nekaj pravne literature
pa je izmenjal s profesorjem prava dr. Aleksandrom Maklecovim.
Tuma je bil reden gost in uporabnik številnih knjižnic in arhivov, ki jih je obiskoval v
študijske namene.31 Njegovo poznavanje in sprotno spremljanje knjižne produkcije
je zaznalo slabo organizacijo bibliotek, kjer je, še posebej pod Italijo, začutil številne
pomanjkljivosti. V nekem pismu Dragotinu Lončarju se je tako izpovedal: »Manj ko politiziram več berem, zatopil sem se v jezikoslovne in zgodovinske študije. Žal, da je naša
državna biblijoteka premajhna ter vsa organiziranja bibliotek v Italiji skrajno pomanjkljiva. Količkaj moderne knjige moram kupovati in veste koliko to stane!« (Tuma, 1994,
str. 256). Prav Tumovo ažurno spremljanje knjižnih novosti, predvsem tistih vsebin, ki
so bile vezane na aktualnejša družbenopolitična dogajanja, je bilo velikokrat razlog,
da je knjigo nabavil, še preden si jo je bilo mogoče izposoditi v knjižnici. Žal pa ostaja
neugotovljeno, kako so bile knjige v knjižnici Henrika Tume razvrščene. Dejstvo, da
se je med svojimi knjigami znašel, daje slutiti na določeno sistematiko, ki jo je zavzel
pri posedovanju tako velikega števila knjig. Tudi dejstvo, da je večino knjig iz svoje
knjižnice prebral (Kolenc, 2004, str. 17), večino strokovnih knjig dlje študiral, številne
30
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Roman Kenk (1898–1988), zoolog, od leta 1948 je deloval v Kongresni knjižnici v Washingtonu.
Od leta 1890 je obiskoval furlanske arhive in knjižnice, med letoma 1915 in 1915 je študiral v tržaški
mestni biblioteki. Ravnatelj mestne knjižnice v Vidmu ga je prosil, če lahko pomaga izpopolniti nekatere
slovenske serijske publikacije, bil je reden gost vojaškega arhiva na Dunaju, v drugi polovici leta 1931 je
bival v mestu Churu v Švici in tam študiral v kantonski knjižnici.
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priročnike pa dnevno uporabljal, pove, da je svojo knjižnico in vsebino knjig temeljito
poznal, kar govori o naravi njegove knjižnice, ki, kot že omenjeno, ni bila bibliofilska,
temveč zgrajena kot znanstveni aparat Tumovega neumornega študija številnih področij človekovega védenja.

5

Na policah Tumove knjižnice

Med letoma 2004 in 2008 je na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici potekal
popis in ureditev ohranjene Tumove knjižnice. Popis je leta 2004 nadaljeval zastavljeno delo diplomske naloge Henrik Tuma in njegova knjižnica: s katalogom leposlovja (Kolenc, 2004).32 Podrobnejši pregled vsebine kataloga tudi s pomočjo vpogleda v
knjige, na policah razporejene v posamezno skupino UDK, oriše usmeritev skrbno dopolnjevane knjižnice, ki je hkrati sled Tumovega življenja in vseh nazorov, s katerimi je
bilo to obogateno. Predvsem pa ostaja knjižnica priča učenosti pomembnega slovenskega intelektualca in hkrati kulturni spomenik bogatega goriškega intelektualnega
življenja ob prelomu 19. in 20. stoletja (Kolenc, 2008, str. 47).
Tumov referenčni del knjižnice (priročniki, bibliografije, katalogi, splošne enciklopedije in konverzacijski leksikoni) vsebuje 19 zvezkov Meyersovega konverzacijskega leksikona, eno pomembnejših enciklopedij, ki je med letoma 1839 in 1855 v 52 volumnih
izšla pri nemški založniški hiši, ki jo je ustanovil podjetnik Joseph Meyer. Ta je kmalu
prešla v Bibliografski inštitut, eno najpomembnejših založb nemškega prostora za izdajo Svetega pisma, antičnih avtorjev, atlasov in zemljevidov. Tuma je med svojo referenčno literaturo imel tudi Simoničevo ter Šlebingerjevo bibliografijo, kar nakazuje na
Tumovo željo po sistematičnem spremljanju tedanjega slovenskega tiska.
Periodičnih naslovov je v knjižnici 271, večinoma vsebinsko povezanih z alpinizmom,
pravom, politiko, jezikoslovjem, sociologijo in zgodovino. Na večino periodičnega tiska je bil Tuma naročen, kar med drugim pričajo številna pisma na uredništva posameznih revij, časnikov in časopisov, v katerih je sodeloval tudi kot pisec oz. urednik
(Naprej, Svoboda, Delavsko-kmetski list, Delavska politika, Naš list, Omladina, Domovina,
Naši zapiski če omenimo zgolj pomembnejše). Seveda je največ periodičnih naslovov
slovenskih (96), med njimi številni tedaj pomembni znanstveni listi (Carniola, Časopis
za zgodovino in narodopisje, Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, Etnolog, Pedagoški
zbornik, Slovenski pravnik itd.). Nekaj je tudi ženskih listov, na katere je bila naročena
Tumova soproga – ta je imela svojo knjižnico ter popis, ki ga je naknadno naredil Tuma
32

Diplomsko delo je zaradi obsežnosti knjižnice pod vsebinski drobnogled vzelo zgolj skupino 8 –
Jezikoslovje in književnost (op. a.).

79

P. Kolenc: The Library of Dr Henrik Tuma (1858–1935) as One of the Best Preserved Private Libraries, 63–89
Knjižnica, 59 (2015) 3

(Praktična gospodinja, Ženski list, Ženski svet itd.) in ki jo je šele kasneje sprejel v skupni
register.33
Glede na število naslovov sledi periodika v nemškem jeziku (47); tu so osrednji periodični naslovi povezani z alpinizmom (Die Alpen, Mittelung des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins), pravom (Österreichische Centralblatt für die Juristisches
Praxis, Juristische Blätter) nekaj pa je tudi pomembnejših ideološko usmerjenih periodičnih naslovov, med njimi Socialistiche Monatshefte.
Tuma je bil naročnik številnih srbskih, hrvaških, bosanskih in makedonskih časnikov in
revij (v knjižnici ohranjenih 37 periodičnih naslovov); pa tudi čeških in slovaških časnikov (16 naslovov), francoske (16), ruske (11), bolgarske (6) in angleške periodike (5 naslovov), celo ene romunske, madžarske in norveške revije. Spremljal je tudi italijanski
tisk in furlanske ter ladinske objave (skupaj naročen na 34 periodičnih naslovov). Jeziki
mu nikoli niso predstavljali omejitve, zato je tematike – alpinizem, pravo, socializem,
književnost, umetnost, jezikoslovje – spremljal v številnih jezikih.
Znotraj splošnega dela knjižnice je t. i. drobni tisk več kot petdesetih statutov, pravilnikov, poročil in zgodovinskih pregledov številnih slovenskih in tujih društev, političnih strank, uredništev. Ta del knjižnice je oropan tudi skoraj vsega bogatega gradiva
o društvenem, zadružnem in kulturnem življenju na Goriškem (brošure), ki se je po
predvidevanjih nahajal v Tumovi odvetniški pisarni v Gorici, ta pa je bila v soški fronti
prve svetovne vojne popolnoma uničena.34
Pregled popisa knjig, ki so uvrščene pod filozofijo in psihologijo, nadaljujejo razprave
o filozofskih sistemih in stališčih, večinoma so to dela, ki se poglabljajo v svetovni nazor, o katerem je Henrik Tuma veliko razmišljal – socializem in historični materializem:
»Lotil sem se […] resnega študija vseh socijalnih in filozofičnih problemov. Od 1902 pa do
1907 sem neutrudno čital najboljša mi znana dela o politiki, socijologiji in filozofiji« (Tuma,
1994, str. 267). Tu so nepogrešljiva dela avtorjev Maxa Adlerja, Friedricha Engelsa,
Vladimira Iljiča Lenina in Karla Marxa. Knjižnica je bogata tudi s celo vrsto temeljnih
filozofskih del Aristotela, Descartesa, Kanta, Nietzscheja, Schopenhauerja, Tolstoja in
dveh tedanjih slovenskih filozofskih vrhov Franceta Vebra in Aleša Ušeničnika. Številne
ohranjene knjige se ukvarjajo z zgodovinskimi pregledi razvoja filozofske misli. Skupaj
knjižnica šteje 95 bibliografskih enot, uvrščenih znotraj podskupine metafizika, filozofski sistemi in stališča, svetovni nazor. Prav tako številčna je psihološka in psihoanalitična literatura. Bibliografskih enot z omenjenega področja je 55, med njimi je vsekakor
33
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treba omeniti dela utemeljitelja psihoanalize Sigmunda Freuda, katerega sodobnik je
bil Henrik Tuma in katerega ideje so tudi po Tumovi zaslugi tedaj pronicale med mlajše
izobražence na Goriškem. Tuma se je v letih 1910–1915 veliko ukvarjal s seksualnim
vprašanjem in odnosom med spoloma:35 »Bavim se že precej časa s seksualnim problemom. Proučil sem Forela, Molla, Loewenfels, Müller, Foerster, Ehrenfels – ter prišel zase do
temeljnega odgovora« (Tuma, 1994, str. 216). Njegova knjižnica hrani celo vrsto knjig,
ki obravnavajo omenjeno tematiko z različnih vidikov. Pregled besedil, ki se ukvarjajo z etiko in moralo, zaseda vsebina 27 knjig,36 med katerimi je treba omeniti tedaj
najvidnejši priročnik spolne vzgoje ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča
Ženinom in nevestam, ki ga je 1910 v Ljubljani izdala Katoliška knjigarna. Seveda je
Tuma na odnos med moškim in žensko odgovoril z biološkega, sociološkega, zgodovinskega in psihološkega vidika ter jasno zavrnil škofovo konservativno stališče.
Zastopana so tudi dela pedagoga Karla Ozvalda, Mihajla Rostoharja, prvega slovenskega eksperimentalnega psihologa, tudi prvi slovenski hipnotizer Martin Kojc ima v
knjižnici svoje mesto z drugo izdajo knjig Samozdravljenje nervoznih težav in Učbenik
življenja, ki sta leta 1935 v nemščini izšli v Središču ob Dravi. Vidnejše mesto prav
tako zavzemajo knjige utemeljitelja eksperimentalne psihologije in filozofa Wilhelma
Wundta (11 zvezkov). Bibliografskih enot, uvrščenih med filozofijo in psihologijo, je
skupaj 178.
Del knjižnice s področja teologije in verstev vsebuje 44 bibliografskih enot, med njimi
leta 1894 v Celovcu izšle Zgodbe Svetega pisma v dveh zvezkih (stara in nova zaveza).
Širina Tumovega zanimanja za druga verstva poleg krščanstva se kaže tudi v prisotnosti knjig, ki opisujejo druge religije: hinduizem, budizem, islam.
Družboslovne vede zasedajo v Tumovi knjižnici največ polic. Nedvomno so mu bile
v podporo pri oblikovanju njegove sociološke, politične in ekonomske misli, ki se je
ves čas in vseskozi naslanjala na temeljna dela velikih teoretikov oz. kritikov družbe
in države, Emila Durkheima, Augusta Comta, Adama Smitha, Ludwiga Gumplowicza,
Petra Aleksejeviča Kropotkina, Herberta Spencerja, Maxa in Friedricha Adlerja, Mihaila
Aleksandroviča Bakunina, Eduarda Bernsteina, Friedricha Engelsa, Karla Kautskega,
Antonia Labriole, Vladimirja Iljiča Lenina, Karla Marxa, Karla Rennerja in Konrada von
35
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Henrik Tuma je avtor obsežne sociološko-psihološke razprave Seksuelni problem (8/1911–11/1914), ki je
v petnajstih nadaljevanjih izhajala v reviji Naši Zapiski. Tuma se v razpravi sklicuje na številne religiozne
(Origin, Sv. Pavel, Sv. Avguštin) sociološke, filozofske (Aristotel, Sokrat, Schopenhauer, Wundt, Nietzsche),
biološke (Darwin), medicinske (Forel, Černic) knjige in pisce leposlovnih del (Kraigher, Gregorčič, Ibsen,
Gorki, Wilde) ter zgodovinski del (Tacit) z dognanji, s katerimi je temeljito podkrepil tedaj precej drzno
študijo o odnosu med moškim in žensko.
Glej katalog UDK – 1, Etika in morala.
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Winterstettena itd. Socioloških naslovov je 44, knjig s politično, večinoma marksistično
orientacijo je 137, kar glede na dejstvo, da je Tuma veljal za vodilnega marksističnega
teoretika, ne preseneča. Vseeno pa je med družboslovjem največ pravne literature, tudi
zato, ker je bilo pravo ne nazadnje Tumova poklicna odločitev in poglavitni interes njegovega delovanja. Številni so zakoni, odločbe, pravilniki iz različnih državnih obdobij
avstro-ogrske monarhije, Kraljevine Italije, Države SHS, kasneje Kraljevine Jugoslavije.
Bibliografskih enot, povezanih s pravom in upravo, je v Tumovi knjižnici 512. Del o
vzgoji 23, pod etnologijo in ljudsko slovstvo je uvrščenih 17 bibliografskih enot, med
katerimi so zasluženo najbolj opazna dela enega najpomembnejših zbiralcev slovenskih narodnih pesmi Karla Štreklja, katerega Pesmi pripovedne vsebine (1895–1898) in
Pesmi za zaljubljene (1900–1903)37 bogatijo Tumovo knjižnico. Tudi sam je v mladih letih zbral kar precej gradiva,38 ki ga je izročil folkloristu Francetu Maroltu, ustanovitelju
folklornega inštituta pri Glasbeni matici v Ljubljani.
Znotraj prirodoslovnih ved so v katalog uvrščena dela s področja matematike, biologije, antropologije, botanike in zoologije. Posebnega poudarka je vredna leta 1802 na
Dunaju izdana druga izdaja Vorlesungen aus der Mathematik o umetnosti računanja
in algebri Jurija Vege, ki je hkrati tudi najstarejša knjiga kakega slovenskega avtorja v
knjižnici Henrika Tume. Bibliografskih enot pod UDK – 5 je 92.
Med knjižnimi vsebinami s področja uporabnih znanosti so pomembni nekateri anatomski atlasi in številni medicinski priročniki, ki kažejo na Tumovo željo po poznavanju
vsaj dela naravoslovne tematike in hkrati nakazujejo njegovo prizadevanje razumevanja delovanja človekovega telesa, ki ga je kot utemeljitelj alpinistike in kot avtor
številnih poglobljenih seksualnih študij, moral in želel poznati. Hkrati pa je to dokaz
njegove avtodidaktike, ki ni ostala omejena zgolj na družboslovje in humanistiko. 115
bibliografskih enot s področja medicine in tehnike tvori pomemben delež knjižničnega gradiva Tumove zbirke.
Pod umetnost, arhitekturo, glasbo in šport je uvrščenih 263 bibliografskih enot. Med
njimi je obsežna zbirka opernih libretov (42 bibliografskih enot). Številne so muzikalije,
ki so bile v Tumovo zbirko vključene kasneje, kajti večinoma so bile last žene Marije
in jih je kupila še pred poroko. Ob pregledu seznama knjig in muzikalij Tumove žene
Marije je opazno, da številni zvezki manjkajo.39 Dejstvo je, da je nekatere knjige Tuma
vključil v svoj register, tako da so imele poleg označene zaporedne št. iz seznama knjig
37
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Izšle pod skupnim naslovom Slovenske narodne pesmi med letoma 1895 in 1923.
Pesmi je nabiral še v mladosti na Policah pri Višnji Gori in po Tumovem mnenju izvirajo z začetka
18. stoletja.
Glej seznam manjkajočih del iz knjižnice žene Marije (Kolenc 2010).
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žene Marije še inv. št. iz Tumovega registra (npr. Fran Gerbič: Trije dvospevi s spremljevanjem klavirja pod inv. št.: 891, preneseno iz. št. 42/3 v seznamu Muzikalije žene Marije).
Ena pomembnejših podskupin v Tumovi knjižnici je zagotovo alpinizem. Njegova zbirka alpinistične literature obsega 80 enot; številna so dela o Julijskih Alpah. Obsežna je
tudi zbirka vodičev in potopisov avtorjev, ki so svoja raziskovanja usmerili na območje
Julijskih Alp, kar ni naključje, saj velja Henrik Tuma za utemeljitelja slovenskega alpinizma. Z alpinistično literaturo se je temeljito seznanil tudi zavoljo pisanja svojega temeljnega dela Pomen in razvoj alpinizma (1930). Tako zapiše v uvodu knjige: »Po pregledu
seznama knjig alpinske knjižnice Nemško-Avstrijskega Alpinskega društva v Münchnu, ki
obsega preko 45.000 knjig o alpinizmu in sorodnih vedah, sem se prepričal, da bi se pač
dalo dobiti potrebno gradivo ondi…« (Tuma, 1930, str. 11). Ne pozabi pa omeniti temeljnih del, ki jih je pri pisanju navajal: »Šele ko sem dobil v motrenju dejanskega življenja in lastne izkušnje svoje naziranje, kontroliral sem se končno z mnenji drugih. Navajam
naj med znanstvenimi deli le: Le Sentiment de la Nature, A. Dauzat; Psychologie de l'art,
Henri Delacroix; Eroberung der Aplen, Wilhelm Lehner; Geopsychische Erscheinungen,
W. Hellpach; Mountain Craft Young. Po sebi se razume, da sem mogel pregledat dolgo
vrsto alpinskih revij, izvestij in spomenic večine evropskih narodov« (Tuma, 1930, str. 11).
Večina omenjenih del in periodičnih naslovov je še danes del Tumove knjižnice.
Največ ohranjenih knjig je v skupini Jezikoslovje in književnost. Bogata je zbirka pravopisov, slovnic, slovarjev in drugih jezikovnih priročnikov, med katerimi nekatera
dela še danes niso bila presežena. Med najpomembnejšimi so: Slovensko-nemški in
Nemško-slovenski slovar Antona Janežiča (1874–1889) ter Slovensko-nemški slovar
Maksa Pleteršnika (1894–1985). Med slovarji, ki zaslužijo posebno pozornost, je tudi
leta 1852 na Dunaju izdani Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima
Vuka Stefanoviča Karadžića. Vseh, tako eno- kot večjezičnih slovarjev, je 40, etimoloških slovarjev 16, preostalih jezikoslovnih priročnikov pa je 53. Tuma je slovarje številnih evropskih jezikov, predvsem etimološke, sistematično preučeval: »Leta in leta sem
se bavil s filologijo in zgodovino, predelal sem vse mogoče etimologične slovarje, Miklošiča,
Bernekerja slovanski, Kluge nemški, Feist gotiški, Schmeller bavarski, Dietz in Mayer-Lübke
romanisti, Walde latinski in Boisacq grški […]« (Tuma, 1994, str. 124). Sam je zasnoval
francosko-slovenski ročni slovar, največ pa se je ukvarjal z etimologijo, toponomastiko
in imenoslovjem: »Sestavljam nomenklaturo Zahodnih Julijskih Alp in terminologijo alpinistično, pravniško […] in nekoliko tudi filozofično« (Tuma, 1994, str. 285). V Trstu,40 kjer
se je temeljiteje lotil omenjenih terminologij, pa ni našel vseh knjig, ki jih je potreboval,

40

Biblioteca civica in Biblioteca del Museo civico.
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zato se je obrnil na profesorja Matija Murka41 in ga prosil za izposojo nekaterih priročnikov iz vseučiliške knjižnice v Gradcu.
Leposlovje Tumove knjižnice, ki predstavlja najbogatejši delež knjižnice in hkrati odstira pogled tedanje knjižne ponudbe in literarne bere, se v knjižnici nahaja v 805 bibliografskih enotah. Leposlovje je Henrik Tuma prebiral v 14 različnih jezikih. Knjižne
police Tumove knjižnice vsebujejo vsa pomembna slovenska literarna imena Tumovih
sodobnikov in začetkov slovenskega Parnasa, med najpomembnejšimi so: France
Prešern, Janez Trdina, Matija Valjavec, Fran Levstik, Fran Erjavec, Janez Mencinger,
Simon Jenko, Josip Stritar, Simon Gregorčič, Josip Jurčič, Ivan Tavčar, Janko Kersnik,
Anton Aškerc, Fran Govekar, Etbin Kristan, Alojz Kraigher, Zofka Kveder, Ivan Cankar
(kar 22 bibliografskih enot), Oton Župančič, Dragotin Kette, Josip Murn, Alojz Gradnik,
Pavel Golia, Anton Novačan, Josip Stritar. Številne slovenske literate je Tuma osebno
poznal in bil njihov privrženec. Spodbujal jih je pri pisanju in jih seznanil z založniki,
saj je dobro poznal tedanje razmere v založniški dejavnosti, kjer so se že na začetku
20. stoletja kazali interesi kapitala in politike (Kolenc, 2004). Kako je Tuma leta 1913
ocenil tedanji slovenski knjižni prostor, je razvidno iz pisma, ki ga je poslal Ljudevitu
Furlaniju,42 ko mu je ta potožil, da težko najde založnika za neko politično knjižico:
»Ne čudim se prav nič, da ti na Slovenskem odklanjajo tisk svojih prevodov, ker je splošna
velika mizerija v trgovini s knjigami. Niti Cankarjevih del se ne proda toliko, da bi pisatelj
kolikor toliko pošteno živel. In vendar letos izide njegova petindvajseta knjiga. Cankar bi
pri Nemcih in ob svoji pridnosti moral postati milijonar, pri nas strada. Čudno je, da še toliko zasluži« (Tuma, 1994, str. 118). Tuma je cenil Cankarja kot pisatelja in umetnika, ni
pa razumel njegovega življenja, za katerega je menil, da je bedno. Tuma je velikokrat sodil tudi goriškega pesnika in duhovnika Simona Gregorčiča, tudi tedaj, ko je na
Gradišču nad Prvačino srečal njegovega sina, kar pa v Tumovih očeh ni omajalo vrednosti Gregorčičevega pesništva, na kar opozarjajo štiri različne izdaje poezij, izšle med
letoma 1888 in 1908, ki so še danes del Tumove knjižnice.
Leposlovje v slovenskem jeziku dopolnjuje tudi nekaj prevodov tujih leposlovnih del
(Cervantesov Don Kihot, Dickensova Božična pesem, La Fontainove Basni, Lermontov
Junak našega časa, Sienkiewiczeva Quo vadis? in Z ognjem in mečem). Vse leposlovje v slovenskem jeziku obsega 237 naslovov, če se ne upoštevajo številna privezana
dela, ki se nahajajo znotraj posamezne bibliografske enote. Pri tujem leposlovju so
predvsem zvrsti, ki so bile značilne za čas fin de siècla in tedaj prebujajočih se nacionalizmov pri posameznih evropskih narodih; ti so popularizirali zgodovinski roman
kot najvažnejšo literarno zvrst, ki opisuje junaške podvige posameznih nacionalnih
41
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Matija Murko (1861–1951) slavist, literarni zgodovinar, etnolog, profesor na univerzi v Gradcu.
Ljudevit Furlani (1864–1913), publicist, urednik in prevajalec.
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junakov (Hladnik, 1993). Prav zato je tuja literatura zastopana s klasiki posameznega
jezikovnega kroga, ki so utemeljevali korenine in junaško preteklost posameznega
naroda. Tumova knjižnica vsebuje 39 bibliografskih zapisov oz. 127 knjižnih naslovov ruskega leposlovja, med njimi zbrana dela vseh najpomembnejših ruskih piscev:
Puškina, Tolstoja, Gogolja, Gorkega, Grigoroviča, Čehova, Dostojevskega, Lermontova,
Turgenjeva, ki jih razen redkih izjem konec 19. stoletja še ni bilo mogoče brati v slovenskem prevodu. Enakovredno zastopano je tudi srbsko in hrvaško leposlovje, ki v bibliografskih enotah vsebuje 53 naslovov leposlovnih del, med katerimi je nekaj prevodov
tujih avtorjev. Tako je Tuma večino Shakespearovih del bral v hrvaških prevodih, ki so
v 20. letih 20. stoletja izhajali pri Hrvaški matici v Zagrebu. Številnim skandinavskim
avtorjem se je Tuma približal prek nemških prevodov, med njimi Ibsenu, Duunu,
Andersenu in Björnsonu. Tudi Homerja, čigar Iliada se v Tumovi knjižnici nahaja še v
grškem jeziku, je bral v nemščini. Največji delež francoskega leposlovja zavzemajo
dela Emila Zolaja, poleg Henrija Barbussa, Pierra Corneilla, Alphonsa Daudeta, Victorja
Hugoja, Alaina Reneja Lesagea, Guya de Maupassanta, Jeana Baptista Molièra in Jeana
Racina. Pomembno je opozoriti tudi na nekaj madžarskih knjig, ki jih Tumova knjižnica
hrani, med njimi poezije enega največjih madžarskih lirikov, Sándorja Petöfija. Med
leposlovnimi naslovi ne manjkajo dela najpomembnejših poljskih in čeških literatov
Adama Mickiewicza, Jana Nerude, Henryka Sienkiewicza, Františka L. Čelakovskega
in Juliusa Słowackega. Tuma je v svojih spominih zapisal, da se je v branje zatekal
pred fizičnimi bolečinami, ki so mu večkrat povzročale nespečnost: »V letih od 1895
do 1905 sem prečital v nočeh vse ruske klasike, kakor Gogolja, Tolstoja, Dostojevskega,
Turgenjeva, Gončarova, potem poljske Mickiewicza, Słowackega ter češke Nerudo, Háleha,
Čelakovskega in druge« (Tuma, 1997, str. 293). Ta podatek razkriva, da je Tuma potreboval 10 let, da je prebral vso vidnejšo klasiko tistega časa, ki je še danes ohranjena v njegovi knjižnici. Leposlovje je večinoma bral ponoči (Kolenc, 2004), zahtevnejše tekste
pa čez dan, včasih je knjigo bral celo med poslušanjem opere: »V soboto popoldne prišel sem poslušat v Trst opero Borisa Godunova; želel sem že dolgo slišati jo. Ob tem čital
sem ‚Školjko‘! utegnete čutiti, kak vtis je morala imeti name« (Tuma, 1994, str. 216). Tako
je poročal dr. Alojzu Kraigherju, avtorju omenjenega leposlovnega dela, kateremu je
svetoval, naj tekst prevede v nemški in francoski jezik, saj slovenski prostor še ni zrel za
tovrstno besedilo.
Knjige, ki prinašajo vsebino s področja arheologije, domoznanstva, geografije, biografskih študij in zgodovine, zavzemajo pomemben delež Tumove knjižne zbirke, 566
bibliografskih enot, med katerimi je najzanimivejša skupina domoznanstvo. Ta je deljena na domoznanstvo Goriške in Gradiške, Trsta, Istre, Furlanije ter domoznanske zapise drugih slovenskih dežel. Sem je uvrščen zagotovo najpomembnejši opus Janeza
Vajkarda Valvasorja in njegovo delo Die Ehre des Herzogthums Krain, ki je v letih 1877–79
izšlo v Novem mestu pri Janezu Krajcu. Številni so potopisi (20) in vodiči (89), veliko
85

P. Kolenc: The Library of Dr Henrik Tuma (1858–1935) as One of the Best Preserved Private Libraries, 63–89
Knjižnica, 59 (2015) 3

iz znanih izdaj Karla Baedekerja, kar daje slutiti Tumova potovanja in obiske številnih
evropskih prestolnic in drugih mest Evrope. Tudi biografije in spomini Tumovih sodobnikov zasedajo pomemben delež knjižnih polic, teh je 54. To so pretežno spomini in
biografije kulturnikov in pomembnejših političnih delavcev tedanjega slovenskega
prostora, ki so vplivali na njegovo avtobiografsko delo.
Skoraj 250 zgodovinskih naslovov potrjuje Tumovo zanimanje in temeljito preučevanje
slovenske zgodovine ter širše zgodovine evropskega prostora. Čeprav je Tuma podlegel avtohtonistični veji zgodovinopisja,43 je imel v svoji knjižnici med zgodovinsko literaturo zajetno število temeljnih del o slovenski zgodovini (še danes nepogrešljiva dela
Milka in Franca Kosa). Tudi knjige o zgodovini drugih narodov balkanskega polotoka
obsegajo pomemben del knjižnične zbirke. Omembe vreden delež knjig pa se ukvarja
z jugoslovanskim vprašanjem oz. z vprašanji o oblikah sobivanja narodov Balkana. O
tem je tudi sam veliko razmišljal in misli strnil v že omenjeni razpravi Jugoslovanska
ideja in Slovenci, ki je leta 1907 izšla pri Gabrščkovi založbi v Gorici (Kolenc, 2008,
str. 49–59).
Sprehod skozi vsebinsko raznovrstne monografske in periodične publikacije znotraj različnih področji in zanimanj, ki so bili temeljni gradniki knjižnice Henrika Tume,
je izčrpno zabeležen tudi na spletnih straneh Zgodovinskega inštituta Milka Kosa44
(Kolenc, 2013).
Urejena in javno dostopna knjižnica45 je tudi v sodobnem času vir za preučevanje na
različnih strokovnih področjih,46 kar med drugim osmišlja njeno dostopnost. Knjižnica
je postala javnosti dostopna prav z ureditvijo in s katalogom ohranjenega gradiva.
Posluh lokalne skupnosti47 omogoča tudi nadaljnja prizadevanja za preučevanje življenja in dela ene vidnejših slovenskih osebnosti, saj knjižnica skupaj z arhivom Henrika
Tume ponuja priložnost za raziskovanje širših družbenih in kulturnih kontekstov obdobja in okolja, v katerem je nastajala.
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»Dokazano imam filologično, historično in socijologičino, da je največji nonsens ona premlevana trditev, da
so Slovenci prišli v VI. stoletju izza Krpatja« (Tuma, 1994, str. 319).
http://zimk.zrc-sazu.si/eknjiga/Tuma-katalog.pdf
Javno je dostopna na Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici v času uradnih ur tamkajšnje
znanstvene knjižnice.
Poudarek preučevanj je na politični in kulturni zgodovini, biografiki, korespondenci, meščanstvu,
alpinizmu itd.
Mestna občina Nova Gorica omogoča delovanje knjižnice v sklopu Raziskovalne postaje ZRC SAZU v
Novi Gorici.
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