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POVZETEK
Jana Pagon: RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA U ITELJEV V SLOVENSKI ISTRI OD
TEREZIJANSKO-JOŽEFINSKIH REFORM DO KONCA II. SVETOVNE VOJNE

V diplomskem delu prikazujem razvoj izobraževanja u iteljev v slovenski Istri v obdobju
od terezijansko-jožefinskih reform do konca II. svetovne vojne. Delo obsega tri glavne
sklope oz. poglavja, in sicer Slovenska Istra pod avstrijsko oblastjo, Slovenska Istra po
priklju itvi k Italiji in pa Obdobje po kapitulaciji Italije. Pri vsakem poglavju najprej
podam kratek zgodovinski oris oz. pregled družbeno-politi nih razmer. Nadalje podam
glavne zna ilnosti osnovnega šolstva v posameznem obdobju, v osrednjem delu pa ve
pozornosti namenim u iteljskemu izobraževanju.
Sprva pozornost namenim u iteljskemu izobraževanju na samem za etku, in sicer, ko je za
ureditev in poenotenje izobraževanja u iteljev prvi poskrbela država. Tu navedem vzroke
in potrebe, ki so privedli tega. Nadalje predstavim spremembe v šolstvu, ki so vplivale tudi
na razvoj in izpopolnitev v izobraževanju u iteljskih kadrov, zaradi esar so se pojavile
vzgojno-izobraževane ustanove (u iteljiš a). Nekoliko ve

pozornosti na tem mestu

posvetim u iteljiš u v Kopru, in sicer kakšen pomen ima ta šola z vidika kulture in narodne
zavesti za Slovence v Istri. Nadalje ugotavljam kakšne posledice je imela italijanska
okupacija slovenskega Primorja na organizacijo šolstva in izobraževanje u iteljev ter
kakšne so bile kasneje razmere takoj po kapitulaciji Italije.
Vseskozi pravzaprav povezujem to, kako je spreminjanje družbeno-politi nih razmer
vplivalo na spremembe v šolstvu ter posledi no kako je to vplivalo tudi na izobraževanje
u iteljev.

Klju ne besede: slovenska Istra, družbeno-politi ne razmere, izobraževanje u iteljev,
osnovno šolstvo, u iteljiš a, u iteljiš e v Kopru, italijanska okupacija slovenskega
Primorja, kapitulacija Italije, diplomsko delo
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SLOVENIAN ISTRIA FROM THE TERESIAN-JOSEPHINE REFORMS TILL
END OF THE SECOND WORLD WAR
The diploma work introduces the development of teachers' education in the Slovenian
Istria within the period from the Teresian-Josephine reforms till end of the World War II.
The work comprehends three main chapters, i.e. Slovenian Istria under the Austrian
dominion, Slovenian Istria upon connection to Italy and The period after the Italian
capitulation. Each chapter gives a historical overview and revision of a sociopolitical
situation. Moreover, the main characteristics of basic education within each single period
are described, with major focus on the education of teachers.
Attention is given to the education of teachers at its very beginning, when the state
commenced to arrange regulation and unification of the teachers' education system. This
part defines the causes and needs that led to such actions. Furthermore, changes in the
educational system are presented, which have influenced the development and
improvement of the teachers' education that resulted in the creation of educational
institutions (college of education). The diploma describes the college of education in
Koper, its significance in terms of culture and national awareness for the Slovene people in
Istria. Further on, it establishes the consequences that the Italian occupation of the
Slovenian littoral had on the educational system and on the teachers' education and it
describes were the conditions immediately upon the Italian capitulation.
The diploma gives an overview on how the sociopolitical situations have influenced the
changes in the educational system and consequently the education of teachers.
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UVOD
V svojem diplomskem delu bom prikazala razvoj izobraževanja u iteljev v slovenski Istri v
obdobju od terezijansko-jožefinskih reform pa do konca II. svetovne vojne. Delo je
sestavljeno iz treh glavnih sklopov oz. poglavij, in sicer Slovenska Istra pod avstrijsko
oblastjo, Slovenska Istra po priklju itvi k Italiji in pa Obdobje po kapitulaciji Italije.
Vsako poglavje se za ne s kratkim zgodovinskim orisom oz. pregledom družbenopoliti nih razmer. Nadalje so podane glavne zna ilnosti osnovnega šolstva v posameznem
obdobju, ve ji poudarek pa je nato namenjen u iteljskemu izobraževanje.
V poglavju Slovenska Istra pod avstrijsko oblastjo bo poudarek predvsem na tem, kako je
bilo za u iteljsko izobraževanje poskrbljeno na samem za etku, ko je za ureditev in
poenotenje izobraževanja u iteljev prvi poskrbela država. Skušala bom odgovoriti na
vprašanje, kaj je pravzaprav privedlo do potrebe po tem ter kako so nadalje spremembe v
šolstvu vplivale tudi na razvoj in izpopolnitev v izobraževanju u iteljskih kadrov ter v
povezavi s tem kdaj in zakaj so se pojavile vzgojno-izobraževane ustanove - u iteljiš a.
Tukaj bom nekoliko ve pozornosti namenila u iteljiš u v Kopru, saj je bila to prva srednja
šola, kjer je del pouka potekal tudi v slovenskem jeziku. Zanimalo me bo tudi, kakšen
pomen je imela ta šola za Slovence v Istri z vidika prebujanja narodne zavesti.
V naslednjem poglavju, Slovenska Istra po priklju itvi k Italiji, želim ugotoviti, kakšne
posledice je imela italijanska okupacija slovenskega Primorja ter kako se je pravzaprav
odvijala raznarodovalna politika. Predvsem me bo zanimalo, kako so asimilacijske težnje
vplivale na organizacijo šolstva in na izobraževanje u iteljev ter seveda e oz. kakšnih
pritiskov so bili pravzaprav deležni u itelji.
Naslednje poglavje, Obdobje po kapitulaciji Italije, bo sprva obravnavalo stanje v
slovenski Istri takoj po kapitulaciji Italije ter nato še po kon ani II. svetovni vojni.
Osredoto ila se bom na to, kako je bilo s šolstvom takoj po kapitulaciji Italije, in sicer kaj
je pomenilo samoiniciativno nastajanje partizanskih ljudskih šol v slovenskem jeziku ter
kako je potekalo izobraževanje za partizanske u itelje. Po kon ani II. svetovni vojni pa
želim le na kratko predstaviti, kako je bilo z u iteljskim usposabljanjem po osvoboditvi ter
kje in na katerih te ajih so se lahko izobraževali.
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Skozi celotno diplomsko delo me bo torej zanimalo predvsem to, kako se je spreminjanje
družbeno-politi nih razmer odražalo na spremembah v šolstvu ter kako je vse to vplivalo
na razvoj izobraževanja u iteljskih kandidatov.

Metodologija dela
Za preu evanje teme mojega diplomskega dela sem kot najprimernejšo izbrala
zgodovinsko metodo s prevladujo o tehniko dela na dokumentaciji. Pri tem gre za
študijo dostopnih primarnih in sekundarnih virov. To metodo sem izbrala, ker sem podatke
iskala v raznih gradivih in v arhivu. Torej lahko metodološki pristop opredelim kot
zgodovinski z neeksperimentalnim raziskovanjem posameznih idej.
Glede na raven spoznavanja razlikujemo deskriptivno in eksplikativno raziskovalno
metodo. Z deskriptivno metodo se predvsem sprašujemo, kakšno in s tem tudi kolikšno je
nekaj, kar pomeni, da ugotavljamo stanje, kakršno je, in ga pri tem vzro no ne
pojasnjujemo. Ko pa uporabljamo eksplikativno metodo, iš emo odgovore predvsem na
vprašanje zakaj. Torej si vzro no pojasnjujemo dolo ene pojave (Sagadin 1991, str 29-32).
Glede na omenjeno, gre pri mojem diplomskem delu v ve ini za deskriptivno raziskovalno
metodo, ob asno pa tudi za eksplikativno, saj skušam dolo ene pojave tudi vzro no
pojasniti.

Opredelitev raziskovalnega problema:
V svojem diplomskem delu želim prikazati razvoj u iteljskega izobraževanja v slovenski
Istri od asa terezijansko-jožefinskih reform pa do konca II. svetovne vojne. Zanima me,
kako je bilo na samem za etku poskrbljeno za u iteljsko izobraževanje, in sicer ko je za
ureditev in poenotenje izobraževanja u iteljev prvi poskrbela država. Predstaviti želim,
kaj je pravzaprav privedlo do potrebe po tem, ter nadalje ugotoviti, kako so spremembe v
šolstvu vplivale tudi na razvoj in izpopolnitev v izobraževanju u iteljskih kadrov ter kdaj
in zakaj so se pojavile vzgojno-izobraževane ustanove - u iteljiš a. Nekoliko ve
pozornosti na tem mestu želim posvetiti u iteljiš u v Kopru, pri emer želim prikazati,
kakšen pomen ima ta šola z vidika kulture in narodne zavesti za Slovence v Istri, e
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upoštevamo, da je to bila prva srednja šola, kjer je del pouka potekal tudi v slovenskem
jeziku.
Nadalje želim ugotoviti, kakšne posledice je imela italijanska okupacija slovenskega
Primorja na organizacijo šolstva in izobraževanje u iteljev ter kakšno je bilo stanje takoj
po kapitulaciji Italije. Želim torej predstaviti, kako je spreminjanje družbeno-politi nih
razmer vplivalo na spremembe v šolstvu ter predstaviti glavne zna ilnosti osnovnega
šolstva, saj je izobraževanje u iteljskih kandidatov pravzaprav odraz osnovnošolskega
izobraževanja, za katerega usposablja u itelje.

Raziskovalna vprašanja:
• Kako je bilo poskrbljeno za izobraževanje u iteljev na samem za etku, ko je skrb
za izobraževanje prevzela država?
• Kako so spremembe v osnovnošolskem izobraževanju vplivale na spremembe pri
izobraževanju bodo ih u iteljev?
• Kakšne posledice so imele spremembe družbeno-politi nih razmer na šolstvo
(predvsem slovensko) in njegovo organiziranost?
• Ali lahko trdimo, da so slovenski u itelji in slovenska šola v Istri odigrali
pomembno vlogo pri prebujanju in ohranjanju narodne zavesti? Je pomembno
vlogo odigralo tudi slovensko moško u iteljiš e v Kopru?

3

1.

SLOVENSKA ISTRA POD AVSTRIJSKO OBLASTJO

1.1 ISTRA V 19. STOLETJU

1.1.1 Istra na prelomu 18. in 19. stoletja
Na prelomu 18. in 19. stoletja so se v Istri odvijale številne sprememb, ki so jih v Evropi
povzro ila Francoska revolucija in Napoleonove vojne. Tako zgodovinski kot tudi upravni
razvoj Istre je do propada Benetk zaznamovala njena lo itev na beneški in avstrijski del.
Beneška republika je vladala obmorskemu pasu Istre, avstrijska oblast pa se je razprostirala
v notranjosti Istre in v mestu Trst. Upravno, sodno in gospodarsko se je beneški del Istre
razvijal druga e kot osrednji del in Trst, kjer je vladala Avstrija. Ta del ni doživel
terezijansko-jožefinskih reform, ki so se za ele leta 1774. leta in so posegle v cerkveno
upravo ter skušale posodobiti šolstvo (Kontestabile 2003).
S propadom Beneške republike 1797 se je za Istro pri elo burno šestnajstletno obdobje
teritorialnih, upravnih in gospodarskih sprememb. Celotna Istra je postala del Avstrije, a je
upravno niso poenotili. Po kratki avstrijski nadvladi je 1805 Istro zasedel Napoleon in jo
priklju il Italijanskemu kraljestvu (prav tam). »Kot udeleženka tretje koalicije proti
Napoleonu, ki je bil v tem asu že cesar, je bila poražena, in Napoleon je z bratislavskim
mirom vso nekdanjo beneško Istro skupaj z Bene ijo, Kvarnerskimi otoki in Dalmacijo
priklju il kraljevini Italiji, ki je nastala iz nekdanje cisalpinske republike« (Žitko 1976, str.
45).
Leta 1809 so bile od Avstrije odcepljene Kranjska, beljaško okrožje, zgornja dolina Drave,
Trst, Goriška in avstrijska Istra ter del Hrvatske in Vojne krajine južno od Save (Ciperle in
Vovko 1987). Te dežele je Napoleon združil z Dalmacijo in beneškim delom Istre v Ilirske
province. Istra je tako dobila nove gospodarje – Francoze. S tem, ko je bila priklju ena
novoustanovljenim Ilirskim provincam, je ostala pod francosko nadoblastjo vse do propada
Ilirskih provinc, ko je bila ponovno priklju ena k Avstriji. V nasprotju z avstrijsko
postopno politiko sprememb je francoska oblast takoj posegla v sodno in upravno ureditev,
skrb za šole pa so prenesli na ob ine (Kontestabile 2003). Slovenci smo tako za eli
spoznavati

pedagoške pridobitve francoske buržoazne revolucije. »Kljub temeljnemu
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ukazu maršala Marmonta o reorganizaciji šolstva v osvojenih deželah niso novi gospodarji
v tem šolskem letu v šolah ni bistvenega spremenili. Šolsko reformo so v vsem obsegu
pri eli izvajati šele v šolskem letu 1810-1811…« (Ciperle in Vovko 1987, str. 46).
Pomembna sprememba, ki jo je francosko obdobje prineslo v Istro, je bila ta, da je
slovenski jezik v osnovnih in srednjih šola na slovenskem ozemlju Ilirskih provinc (torej
tudi na Primorskem) postal zakonsko priznan u ni jezik (Ciperle in Vovko 1987).
Po porazu v Rusiji je za ela Napoleonova mo naglo pešati. Leta 1813 je Avstrija
zahtevala Ilirijo, a Napoleon je bil pripravljen odstopiti le del dežele. Po nekaj mesecih
trajajo ih bojev je bila francoska armada prisiljena deželo zapustiti. Tako je Avstrija leta
1813 ponovno zasedla nekdanjo beneško Istro, ki je odslej tvorila eno od štirih okrožij
avstrijskega Primorja s sedežem v Trstu. V novi upravni razdelitvi je Koper postal sedež
okrožja. Avstrijska vlada je takoj odpravila francoske reforme (Žitko 1976). Ponovno so
uvedli cerkveno nadzorstvo osnovnih šol, ukinjena je bila enotna osnovna šola in s tem
spet uvedene trivialke, glavne šole in normalke (Ciperle in Vovko 1987). Leta 1815 je
Avstrija uvedla nov državljanski zakonik, s katerim je bil v Istri uveden italijanski jezik kot
uradni, saj so Italijani tvorili fevdalni oz. veleposestniški in meš anski sloj in so s tem
dobili oblast v svoje roke (Žitko 1976).

1.1.2 Obdobje med letoma 1815 in 1848
Najpomembnejša zna ilnost v asu od konca Napoleonovih vojn pa do mar ne revolucije
je hiter gospodarski razvoj, ki je poleg slovenskih dežel zajel predvsem Trst in s tem veliko
vplival tudi na položaj v Istri. Trst, ki je v asu Ilirskih provinc životaril, se je za el naglo
razvijati. Njegovi gospodarski vplivi so se širili globoko v istrsko zaledje (Darovec 1992).
In e je bil na eni strani gospodarski razvoj tako u inkovit in mo an, tega ne moremo trditi
za prosveto. Slovenske šole so namre

bile le v ve jih naseljih (Dekani, Korte,

Krkav e…), na njih pa so ve inoma pou evali kaplani in župniki ter nekaj pomanjkljivo
izobraženih u iteljev. Tisto nekaj malega »slovenske inteligence« je tako komaj nastajalo,
z njo pa se je porajalo tudi narodno prebujanje nižjih družbenih plasti, vendar pa v težkem
spopadu z vladajo im razredom italijanske narodnosti. »Nesre a« je bila še toliko ve ja,
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ker so bili Slovenci in Hrvati predvsem kmetje in so tako po izobrazbi mo no zaostajali za
Italijani v mestih (Žitko 1976).

1.1.3 Revolucionarno leto 1848 in obdobje po njem
»Leto 1848 je zaznamovalo evropsko zgodovino z množi nimi vstajami ljudstva proti
takratnim vladajo im režimom. Meš anstvo je zahtevalo ve politi nih svoboš in, ki bi jim
omogo ale vpliv na državno upravo in vladarja. V Avstriji, ki je bila narodnostno mešana,
so narodi zahtevali enakopravnost. Ostareli cesar Ferdinand 1. je prestol prepustil
osemnajstletnemu Francu Jožefu« (Kontestabile 2003, str. 14). Takoj po revoluciji je Franc
Jožef uvedel absolutizem, ki mu je omogo al popolno oblast. Avstrija je postajala enotna
moderna država, gospodarski razvoj pa je vse bolj brisal meje med pokrajinami. Nastajati
je za el enoten svoboden trg. Leta 1857 je bil Trst z železniško progo povezan z Ljubljano
in Dunajem. Trstu se je tako odprlo široko podonavsko zaledje. Mesto je doživljalo silovit
trgovski in industrijski razcvet. V Trstu so, poleg Italijanov in Slovencev, prebivali ehi,
Madžari, Nemci, Turki, Francozi, Angleži (Parovel v Kontestabile 2003).
Z revolucijo leta 1848 so državljani dobili priložnost, da na volitvah za avstrijski parlament
izrazijo svoje politi ne težnje. Predstavniki italijanskega meš anstva v Istri so že imeli
izdelane nacionalne programe, medtem ko med Slovenci in Hrvati ni bilo kakega gibanja.
Rezultati volitev za dunajski parlament junija 1848 so potrdili to politi no razmerje sil;
izbrani so bili štirje italijanski poslanci in en hrvaški, ki so ga izbrali v vzhodni Istri. Ta
politi ni uspeh je italijanske poslance v dunajskem parlamentu privedel do zahteve, da
postane uradni jezik v Istri italijanš ina.

eprav je avstrijska vlada zahtevo zavrnila z

utemeljitvijo, da ve ino prebivalstva v Istri predstavljajo Slovani (po štetju iz leta 1846:
134.455 Hrvatov, 60.040 Italijanov, 31.995 Slovencev), je to izzvalo ogor ene proteste v
ob inah Kastav in Lovran, kjer so zahtevali enakopravnost hrvaškega jezika in priklju itev
vzhodne Istre k Reki, kar je pomenilo k Hrvaški (Darovec 1992).
Italijansko asopisje je za elo pisati lanke na ra un Slovanov kot tujcev, ki se bodo
poitalijan ili ter tako izzvalo odzive pri slovanskih asopisih, ki so izhajali v Trstu. Leta
1849 je bilo tako v Trstu ustanovljeno »Slavjansko društvo«, ki je izdajalo prvi slovenski
list »Slavjanski rodoljub«. List, ki je izhajal vsak mesec, je v slovenš ini in hrvaš ini
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objavljal

lanke o politi nih, kulturnih, prosvetnih in gospodarskih razmerah v Istri.

Kasneje, leta 1850, je za elo društvo izdajati list »Jadranski Slavjan«. Oba lista sta tako
nekoliko vplivala na oblikovanje narodne zavesti ter branila svoje nacionalne interese
(Žitko 1976).
Ponovni preobrat se je zgodil po francosko-avstrijski vojni, v kateri je Avstrija doživela
hud poraz. Cesar Franc Jožef je odpravil absolutizem in sprejeta je bila federalisti na
ustava. Madžarski del cesarstva je postal enakopraven. Ostali narodi so dobili ve jo
avtonomijo. V celotnem cesarstvu so bili ustanovljeni deželni parlamenti. Avstrijsko
primorje je bilo razdeljeno na deželo Istro z deželnim zborom v Pore u, na deželo GoriškoGradiš ansko z deželnim zborom v Gorici in na samostojno mesto Trst.
Z gospodarskim razvojem je vse ve mo i pridobivalo meš anstvo, ki je razgibalo kulturno
življenje monarhije. Slovensko meš anstvo v Trstu je leta 1861 ustanovilo italnico, kjer
so se vsak ve er zbirali slovenski intelektualci in gospodarstveniki. V tem obdobju so v
Trstu izhajali slovenski asopisi Jadranska zarja, Ilirski primorjan, Primorec, Tržaški
ljudomil. Po vzgledu na tržaško italnico so le-te za eli ustanavljati v zaledju Trsta.
Omogo ale so stik z novimi informacijami in svetom.

italnice so v ve ini delovale v

mestih, na Primorskem pa so bile razširjene tudi po vaseh. Ob koncu 19. stoletja so njihovo
kulturno poslanstvo prevzela mnoga pevsko-bralna društva. Demokratizacijo je prinesel
tudi zakon iz leta 1867, ki je omogo al javna zborovanja. Na taborih so se narodi v
monarhiji zavzemali za svoje politi ne pravice. V Istri je bil prvi tabor 1870. leta. Ena
glavnih zahtev je bila ustanovitev slovenske glavne šole v Kopru, ki bi u encem omogo ila
nadaljnje šolanje. Z novim državnim zakonom leta 1868 so bili ustanovljeni deželni šolski
sveti, ki naj bi poleg deželnega zbora zagotavljali lokalno avtonomijo. Deželni šolski sveti
so od cerkvenih oblasti prevzeli nadzor nad vzgojo, osnovnimi šolami in u iteljiš i (Žontar
v Kontestabile 2003).
Obdobje po revolucionarnem letu 1848, je torej bilo v znamenju hitrega gospodarskega
razvoja, kar je posledi no »zahtevalo« tudi im bolj množi no osnovno izobrazbo.
Vse bolj je tako postajalo pomembno tudi vprašanje, ki se je nanašalo na
uveljavljanje slovenš ine kot u nega jezika in kot u nega predmeta v šolah.
Slovenš ina kot u ni jezik bi tako imela tri funkcije: bila bi sredstvo za nravstveno7

versko vzgojo, za u enje nemš ine in pa kot sredstvo za izobraževanje (slovenš ina
kot u ni predmet). S tem bi slovenš ina izboljšala družbeno vlogo šol in pa
pospešila razvoj slovenske narodne zavesti (Schmidt 1988c). Žitko (1976) je glede
slovenš ine v šolah zapisal, da je slovenski narod spoznal, da se morajo odslej
uporabljati v slovenskih šolah tudi slovenske knjige, in e se slovenski u enci u ijo
nemškega jezika, se ga morajo u iti le na podlagi materinš ine.

1.2 ŠOLSTVO V

ASU AVSTRIJSKE OBLASTI

1.2.1 Šolska zakonodaja
1.2.1.1 Splošna šolska naredba
»V prizadevanju za posodobitev šolstva, ki je bilo po dekretu Marije Terezije iz leta 1770
»politicum«, to je stvar države, ki bi morala tudi prevzeti pobudo v njegovem razvoju, je
leta 1772 posegel Slovenec Blaž Kumerdej, profesor na dunajski Orientalski akademiji«
(Ciperle in Vovko 1987, str. 38). Že leta 1772, torej dve leti pred prvim avstrijskim
osnovnošolskim zakonom, so se tako kazale težnje, da je potrebno na podro ju šolstva
nekaj storiti. Iz osrednje slovenske dežele Kranjske je izšel predlog o organizaciji
slovenskih osnovnih šol na Kranjskem. Blaž Kumerdej je predlagal nedeljsko šolo, kjer naj
bi se nau ili brati in pisati v slovenskem jeziku. Osnovna šola bi tako bila kot
»izobraževalna ustanova, kot sredstvo za kulturni in gospodarski napredek slovenskega
delovnega loveka, kot orožje v boju proti zaostalosti« (Schmidt 1988a, str. 176). Nove
izobraževalne potrebe absolutisti ne države so kaj kmalu pokazale, da država potrebuje
bolj izobražene državljane na vseh podro jih. Spremenjene družbene razmere, potreba, da
bi vsaj minimalna splošna izobrazba postala

im bolj množi na, in pa prosvetljeni

avstrijski vladarji (Marija Terezija in Jožef II.) so tako torej botrovali prvemu avstrijskemu
šolskemu zakonu leta 1774 (Cenci 2004).
Glavni avtor Splošne šolske naredbe je Felbiger. Bil je opat avguštinskega samostana v
Saganu v Šleziji, ki je s težavo prenašal dejstvo, da pošiljajo katoliški starši svoje otroke v
protestantske šole, ker so te bile boljše. Iz tega razloga si je vneto prizadeval reformirati
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katoliško elementarno šolstvo. Sloves si je pridobil predvsem s pisanjem pedagoških del in
z organizacijo šolstva. Marija Terezija ga je povabila na Dunaj, kjer je od leta 1774 naprej
vodilno sodeloval pri projektiranju in izvajanju šolske reforme (Schmidt 1988a). »Cesarica
Marija Terezija je 6. decembra leta 1774 sprejela Splošni šolski zakon, ki je predvideval
šestletno splošno u no obveznost za fante in dekleta od 6. do 12. leta starosti. Glavni cilj te
reforme je bil posredovati osnovno znanje, branje, pisanje, ra unanje in verouk vsem, ne
glede na stan in spol« (Kontestabile 2003, str. 12). Za vajence po 12. letu starosti pa je
zakon priporo il tudi ponavljalni pouk ob nedeljah popoldne. Kot pravi Vilhar (1976), ta
zakon za Avstrijo pravzaprav predstavlja rojstvo osnovne šole.
Ker vsebina pouka na osnovnošolski stopnji ni bila za vse enotna, je zakon predvideval
ustanavljanje treh vrst šol:
• Trivialke, ki so bile v manjših mestih, trgih in na deželi. V njih naj bi pou evali
verouk, branje, pisanje, ra unstvo, posvetno moralko in osnovne pojme
gospodarstva v zvezi s

tivnom (Schmidt 1988a). Ustanovljene podeželske

osnovne šole, imenovane trivialke, so bile nepopolne in preproste šole. Imele
so eno u ilnico, en razred in enega u itelja. U itelj je pou eval vse u ence
hkrati ali pa jih je razporedil v dve polovici: v opoldansko in popoldansko
izmeno (Žerjav 1976a);
• Glavne šole, ki so bile v vsakem okrožju, z u nimi predmeti kot na trivialkah,
katerim pa bi dodali še kakšne predmet iz skupine predmetov, ki sodijo v normalko
(nemška slovnica in spisje, elementi latinš ine, prirodopisa – gospodarstva,
zgodovine in geografije, za etni pojmi geometrije, stavbarstva, mehanike ter
geometrijsko in prostoro no risanje) (Schmidt 1988a);
• Normalke, v glavnem mestu vsake dežele, ki bi poleg pou evanja zgoraj omenjenih
predmetov, dajale še normo, zgled, kako je potrebno pou evati. Usposabljale bi
torej u iteljske kandidate s poukom pedagoških predmetov (prav tam).
Poleg cilja posredovati osnovno znanje, branje, pisanje, ra unanje in verouk, ki si ga je
zastavil omenjeni zakon, pa se mi zdi za spoznanje pomembnejša predvidena šestletna
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splošna u na obveznost, ki je bila namenjena vsem, ne glede na stan in spol. Na tem mestu
se mi tako pojavi vprašanje, kakšno je bilo dejansko stanje v praksi s šolskim obiskom.
eprav je bil pouk na eloma obvezen za vse otroke, je zakon dopuš al veliko izjem in tudi
ni predvideval nobenih kazni, e otroci niso prihajali k pouku (Ciperle in Vovko 1987).
Torej je bila šolska obveznost bolj kot ne zgolj zaželena. Kot vzrok tega, zakaj otroci niso
prihajali k pouku, Kontestabile (2003) navaja, da je šolski obisk po asi naraš al, saj starši
niso bili naklonjeni šolski obveznosti, ker so otroci bili pomembna pomo na kmetih.
Vlada je tako dovolila od devet- do trinajstletnim otrokom na deželi obiskovati šolo samo v
zimskem asu. Poleti pa bi v šolo hodili samo od šest do devet let stari otroci, ker bi jim
bilo pozimi, zaradi slabega vremena, obiskovanje šole prenaporno (Schmidt 1988a).
Obisk je bil tako vsaj na za etku zelo nizek, vendar pa ni bilo vse odvisno zgolj od staršev.
Razlogi so bili tudi število šol in razpoložljivost u iteljev (Maruši 1995). Obstajala je tudi
možnost doma ega pouka, vendar samo pod vodstvom usposobljenih u iteljev. Seveda pa
je to bilo namenjeno otrokom višjih in bogatejših slojev prebivalstva, da jim ni bilo
potrebno hoditi v šolo skupaj z u enci nižjih stanov (Schmidt 1988a).

Slovenska Istra, ki je bila leta 1774 del Beneške republike, pa ni doživela terezijanskojožefinskih reform. Šole v Beneški republiki so bile predvsem v mestih in številnih
samostanih. V obdobju Ilirskih provinc je general Marmont skušal reorganizirati šolstvo,
vse ob ine bi morale ustanoviti osnovne šole v maternem jeziku, vendar šole niso zaživele
(Kontestabile 2003). Šele po odhodu Francozov in z ukinitvijo Ilirskih provinc so
avstrijske oblasti za ele ponovno uvajati in uveljavljati svojo zakonodajo tudi na šolskem
podro ju bivšega beneškega dela Istre, ki je pripadlo njim (Maruši 1995).

1.2.1.2 Drugi avstrijski šolski zakon
Leta 1805 so na Dunaju sprejeli nov šolski zakon z imenom »Politi na šolska
ustava«. V primerjavi s prvim osnovnošolskim zakonom predstavlja ta zakon
nazadovanja glede samostojnosti šolstva. »Ta razkriva, da so se državni poglavarji
zavedali, da je napredek v dobršni meri odvisen od šolskega izobraževanja, toda
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jamstvo za uspeh so videli predvsem v dobri organizaciji verske vzgoje. Osrednja
oseba v šolstvu ni u itelj-laik, ampak duhovnik« (Vilhar 1976, str. 5). Novi zakon je
tako nekoliko spremenil cilj šole, vsebino in vodstvo. Cilj je tako postala vzgoja
vernih, delovnih in vdanih državljanov enotne nemške fevdalne države. Vodstvo in
nadzorstvo je prišlo v cerkvene roke, vsebina pa je ostala skoraj nespremenjena.
Prav tako je ostala nespremenjena diferenciacija šol na normalke, glavne šole in
trivialke. Obstajale pa so tudi nedeljske šole, ki so se pri nas mo no razmahnile. Po
zakonu so bile ustanovljene za odraslo mladino do 18. leta kot nadaljevalne,
ponavljale šole, v praksi pa so bile velikokrat za etne, elementarne in edina oblika
opismenjevanja za veliko slovenskih otrok, ki med delovnikom niso mogli obiskati
šol zaradi zaposlenosti. Bile so bolj priljubljene kot državne šole predvsem zato, ker
so bile v nasprotju z nemškimi šolami v maternem jeziku. Na narodnostno mešanih
podro jih, kot je Primorska, pa so odigrale pomembno vlogo tudi pri uporabi
slovenš ine kot u nega jezika (Cenci 2004). Schmidt (1988) tu še ugotavlja, da so
bile najbolj slovenske osnovne šole na Primorskem. Kot sem že omenila, se je
slovenski jezik po asi uveljavljal predvsem z razvojem nedeljskih šol, saj je bil
pouk na njih povsod v slovenskem jeziku. In tako je tudi slovenš ina postopoma
dobila mesto v šolah. Kljub temu pa si slovenš ina šele utira pot v osnovne šole, in
sicer najprej na podeželske, nato pa tudi v mestne šole. U ni jezik je bil na nedeljskih
za etnih šolah povsod slovenski: na Kranjskem in Primorskem, pa tudi na slovenskem
ozemlju Štajerske in Koroške (Maruši 1995).

1.2.1.3 Spremembe v šolstvu in tretji osnovnošolski zakon
V šestdesetih letih 19. stoletja so tudi Avstrijo zajele velike gospodarske in
socialne spremembe. Daljnosežne posledice je imela zemljiška odveza. Kmet se je
rešil fevdalnih dajatev in služnosti. Dobil je tudi zemljo, vendar ne zastonj.
Postopoma jo je moral odpla evati. Pridružili so se še davki. Do denarja pa je
lahko prišel le, e je prodajal svoje pridelke. Moral se je torej vklju iti v sistem
kapitalisti nega blagovnega gospodarstva. S tem se je za ela pojavljati tudi
konkurenca in tisti, ki niso bili kos novemu na inu gospodarjenja, so propadli. V
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novonastalem položaju je izobrazba dobila takšno veljavo, kakršne do tedaj še ni
imela. Vsak preprost lovek se je po asi prikopal do spoznanja, da je ves njegov
napredek skupaj z gmotnim položajem v dobršni meri odvisen od njegove
izobrazbe (Vilhar 1976). Razvoj v tej smeri je našel svojo potrditev v avstrijski
ustavi z dne 21. decembra 1867. 19. len tega temeljnega državnega zakona se
glasi: »Vsi narodi imajo enake pravice in vsak posamezen narod ima neprekršljivo
pravico, da zadrži svojo narodnost in neguje svoj jezik« (Cenci 2004, str. 24-25).
Da bi lahko zadržali narodnost in negovali svoj jezik, pa so bile potrebne šole.
Avstrijska ustava iz leta 1867 je tako bila tudi posledica naraš anja nezadovoljstva
zatiranih narodov, saj je bila Avstrija v pogledu narodnostnega sestava pravi
mozaik (Vilhar 1976). Ustava iz leta 1867 je tako že pomenila pripravo za šolsko
reformo leta 1868 in leta 1869.
5. maja 1868 je bil sprejet verski zakon, ki je spremenil odnose med šolo in cerkvijo.
Država je prevzela nadzor nad šolstvom z deželnimi, okrajnimi in krajevnimi šolskimi
sveti. Zakon je uvedel javne šole, za pripadnike vseh veroizpovedi, kar je bilo v nasprotju s
prejšnjim stanjem, ko so bile šole le za pripadnike posameznih ver (Ciperle in Vovko
1987). Kljub temu pa je cerkev zadržala pomembno vlogo, saj je zakon dolo al, da je
pou evanje verstva v šoli nujno (Vilhar 1976).
14. maja 1869 je šolski zakon dobil še svoje dopolnilo, ko je avstrijska vlada sprejela
»Državni šolski zakon«. To je bil tretji šolski zakon (pred njim leta 1774 in 1805), ki je
pomenil v Avstriji veliko prelomnico za nadaljnji razvoj šolstva (prav tam).
Proti sprejetju novega šolskega zakona so bili vsi slovenski poslanci, ki so trdili, da se s
tem odvzema zasluge slovenski duhovš ini v narodnem gibanju in na šolskem podro ju, ki
je veliko storila za dvig pismenosti in splošne izobrazbe. Do novega šolskega zakona pa so
bili tudi nezaupljivi, ker so se bali germanizacije ter mislili, da bo novo državno šolstvo
bolj nemško, kot je bilo »staro« pod cerkvenim nadzorstvom. Novo šolo so ozna evali kot
brezversko, pa eprav ni zavrgla verouka pa tudi duhovš ine ni izklju ila iz šolskih svetov.
Je pa cerkev izgubila vodstvo in nadzorstvo nad šolstvom, ki je prišlo v državne roke –
laikom (Cenci 2004).
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Državni osnovnošolski zakon je opredelil šole kot državne in deželne ustanove in tako
glavno skrb za šole prenesel na državo. Uredil je še financiranje šol in pa pla evanje
u iteljev (Vilhar 1976). Istra je tako dobila prve državne šolske nadzornike za
ljudske in srednje šole (Žerjav 1976a).
Zakon je nadalje dolo al, da je treba ustanoviti osnovno šolo povsod, kjer je v razdalji ene
ure hoda po petletnem povpre ju ve kot 40 otrok, ki morajo obiskovati nad 4 km
oddaljeno šolo.

e bi otroci s tem še ne bili zajeti v redno šolanje, v goratih predelih z

raztresenimi zaselki, jih bodo po poznejši dolo bi pou evali potujo i u itelji. Zakon je
torej zahteval, naj bo osnovna šola geografsko dostopna vsem otrokom, in je vpeljal
splošno šolsko obveznost. Šestletna šolska obveznost je bila razširjena na osem let,
zajemala pa je otroke od zaklju enega šestega do kon anega štirinajstega leta. Posledi no
je to seveda zahtevalo ve šolskega prostora in ve u iteljev (Maruši 1995).
Po uvedbi novega zakona se je na Primorskem poslabšal tudi položaj u nega jezika. Glede
u nega jezika je zakon dolo al, naj o njem odlo ajo deželni šolski sveti po zaslišanju tistih,
ki šolo vzdržujejo, to je ob in (Ciperle in Vovko 1987). Zakon je tako dal prednost
gospodarsko mo nejšemu narodu pred števil nejšim, a gospodarsko šibkejšim narodom.
Tako pove ini jezik ni odražal pravega razmerja na narodnostno mešanem obmo ju
(Cenci 2004). Ker so imeli v istrskem deželnem zboru ve ino Italijani, je bil tudi šolski
svet italijanski. Slovenske in hrvaške šole v Istri so tako rasle precej po asi (Lešnik 1975).
Slovenš ina je sicer bila u ni jezik v vseh ljudskih šolah, kjer je prebivalo slovensko
prebivalstvo. Vendar pa so se morali na nekaterih mešanih obmo jih (Slovenci v
slovenskem delu in Hrvati v hrvaškem delu Istre) še vrsto let boriti za svoje šole, še
posebno v obrobnih krajih slovenskega ozemlja (Žerjav 1976a). In eprav je zakon dolo al,
da je slovenš ina u ni jezik v vseh ljudskih šolah, kjer prebivajo Slovenci, to še ni
pomenilo, da so slovenš ino kot u ni jezik vpeljali kar ez no .
Vendar pa menim, da je za Slovence zakon vseeno pomenil pridobitev. Nedvomno se je
izboljšal položaj šolstva. U iteljem so izboljšali prejemke, tako da jim ni bilo treba
ve opravljati cerkovniških del za preživljanje. Nova šolska zakonodaja je v veliki
meri dvignila u iteljev položaj in ugled. S tem v zvezi so tudi uresni ili u iteljsko
izobraževanje: namesto dvoletnih pedagoških te ajev in triletnih u iteljiš
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so

ustanovili štiriletna u iteljiš a s pripravnico. Zakon je bil torej dobra pobuda za
ustanavljanje 4-letnih u iteljiš ter s tem dvigniti izobrazbo u iteljstva (Žerjav 1976a).
V primerjavi z drugimi kraji na Slovenskem je tako v slovenski Istri ustanavljanje šol in
uveljavljanje slovenš ine v šoli potekalo nekoliko po asneje, ker ni bilo zadosti u iteljev
ter ker razpoložljivi šolski prostor ni zadoš al za vse šoloobvezne otroke (Maruši 1995).
Tako so v slovenskem delu Istre ukinili ve pomožnih šol, medtem ko so redne
ljudske šole po asneje ustanavljali. Po akati je bilo namre treba prve u itelje, ki
so kon ali slovensko u iteljiš e v Kopru, da bi zasedli razpisana mesta na našem
obmo ju. Med tem

asom so šolske oblasti izjemoma dovolile, da v tako

imenovanih zasilnih šolah (šolah za silo) še nekaj let pou ujejo duhovniki. V
rednih, javnih in splošnih ljudskih šolah pa je pou evalo nekaj slovenskih
u iteljev iz goriške, kranjske in štajerske dežele. Ljudske šole pri nas so bile
pove ini enorazrednice s celodnevnim ali poldnevnim poukom. Dvorazrednice so
bile tam, kjer je bil sedež ob in. Ker je število šoloobveznih otrok hitro naraš alo,
so tedanje šolske oblasti s asoma uvedle podružni ne in potovalne šole. V takih
primerih je u itelj mati ne šole pou eval trikrat v tednu na mati ni šoli in trikrat v
tednu na potovalni šoli. Razumljivo je, da je bil tak pouk precej okrnjen. Vendar
se je po letu 1900 ve ina podružni nih in potovalnih šol osamosvojila in dobila
lastno šolo in u itelja (Žerjav 1976a).
Leta 1870 je izšel še Šolski in u ni red, ki je dolo al za etek šolskega leta, u ni as, red in
disciplino, dolžnosti u iteljev, u iteljske konference, delitev u encev v razrede, u ne cilje
in izpite, vrste spri eval in u ila (Kontestabile 2003).
Kot sem že omenila, je bilo uvedeno obvezno šolanje od šestega do štirinajstega leta
starosti. Vendar pa je ta zakon dopuš al izjeme, kjer so razmere to nujno
zahtevale. Zato se je istrski deželni zbor odlo il za šestletno šolsko obveznost od
kon anega šestega do kon anega dvanajstega leta, dodal pa je ve erno
ponavljalno šolo do 14. leta (Žerjav 1976a).
Vsa navedena šolska zakonodaja, s poznejšimi majhnimi spremembami, je ostala
v veljavi ves as do razpada avstro-ogrske države.
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Pomemben prispevek k utrjevanju slovenske šole v Istri so po letu 1875 dali maturanti
slovenskega u iteljiš a v Kopru. Pred tem so na Primorskem sicer delovala kar tri moška
u iteljiš a: v Gorici, Trstu in Kopru. V Gorici je bilo v šolskem letu 1870/71 moško
u iteljiš e dvoletno, naslednje šolsko leto pa se je u iteljiš e spremenilo v triletno. V Trstu
so moško pripravnico za u itelje odprli že v šolskem letu 1864/65. S šolskim letom
1872/73 pa so v Kopru odprli še moško italijansko u iteljiš e. Po preureditvi primorskih
u iteljiš leta 1875 sta v Kopru poleg italijanskega u iteljiš a za eli delovati še slovensko
in hrvaško u iteljiš e (Cenci 2004).
Kot sem že omenila, je v tem asu tem krajem zelo primanjkovalo u iteljev. In prav
u iteljiš e naj bi zagotavljalo stalen priliv u iteljskega kadra.

Prav

zaradi

takega

pomena, ki ga je imelo slovensko moško u iteljiš e v Kopru, bom v nadaljevanju le-temu
namenila nekoliko ve pozornosti. V prvih letih delovanja je slovensko u iteljiš e dalo le
nekaj u iteljev, toda v naslednjih jih je iz šole prihajalo vedno ve . V 34 letih, do leta
1909, ko se je u iteljiš e po veliki stavki u iteljiš nikov preselilo v Gorico, je koprsko
u iteljiš e izobrazilo 426 slovenskih u iteljev, ki so postali na Primorskem in v Istri stebri
slovenske kulture. Prav ti u itelji imajo najve zaslug, da se je uspešno kon alo obdobje
našega narodnega preporoda. Število slovenskih ljudskih šol se od uveljavitve zakona do
1900 ni bistveno pove alo, vendar pa se je pove ala njihova vloga v oblikovanju slovenske
nacionalne zavesti, saj so postale del okolja, poleg tega pa je v njih potekal pouk v
slovenskem jeziku (Maruši 1995).

Avstrija je s tretjim osnovnošolskim zakonom takrat dobila enega najmodernejših sistemov
osnovnega šolstva. Cilj zakona je bil predvsem izboljšati obisk pouka in kurikularna
prenova ter podaljšanje šolske obveznosti. Razširila pa se je tudi vsebina pou evanja.
Poleg obveznega branja, pisanja, ra unanja in verouka so za eli pou evati še prirodopisje,
zemljepis, zgodovino, geometrijo, petje, telesno vzgojo in ro na dela za dekleta (Grimm v
Kontestabile 2003).
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1.2.2 Za etki izobraževanja u iteljstva

1.2.2.1 Skrb za vzdrževanje u iteljev
Do leta 1774 je za izobraževanje na sploh najve storila pravzaprav cerkev. Z ukinitvijo
jezuitskega reda leta 1773 pa je skrb za izobrazbo mladine prevzela država, ki naj bi tako
poskrbela tudi za bolj enotno izobrazbo u iteljev. Nove izobraževalne potrebe
absolutisti ne države so namre kazale, da država potrebuje bolj izobražene državljane na
vseh podro jih. Država je torej tudi morala poskrbeti za minimalno usposabljanje u iteljev
in pa za njihovo vzdrževanje (Cenci 2004). Vendar pa uspešno vzdrževanje ni bila ravno
praksa. Kramar (v Cenci 2004, str. 13) navaja, da bi u itelji, e bi živeli samo od
pou evanja, prej pomrli, kot pa bi bilo za njih poskrbljeno: »Dva u itelja suplenta sta se 4.
2. 1858 pritožila pri škofijskem konzistoriju v Trstu zaradi nerednega prejemanja pla e in
sta zagrozila, da bosta prenehala s poukom, e ne bosta dobila januarske pla e. Škofijski
konzistorij je ob ino obvestil, da suplenta lahko svobodno odpovesta službo, e ne dobita
pla e in da ob ina ne bo dobila drugih u iteljev. Z ob ine pa so odgovorili, da niso mogli
pravo asno izpla ati šolskega osebja, ker trtna uš že od leta 1852 uni uje vinograde, zaradi
neke bolezni pa da je v nevarnosti tudi tri etrtine olj nih nasadov. Konec oktobra 1858 je
škofijski konzistorij ponovno pozval ob ino, naj im prej priskrbi denar za u itelja.«
Poleg šolnine so se u itelji v mestih preživljali še s skromnim prispevkom iz mestne
blagajne, predvsem pa s postranskimi zaslužki, in sicer najve krat s cerkovniškimi in
orglarskimi pa tudi z vinoto i in muziciranjem po kr mah (Schmidt, 1988a). Kot edina
ugodnost za u itelja je navedena ta, da jim ni bilo treba služiti dolgoletne vojaške službe.
Vojaška obveznost je namre trajala kar sedem let (Slovensko šolstvo v eraj, danes, jutri
2007).

1.2.2.2 Prvi pedagoški te aji za bodo e u itelje
Za etek obveznega osnovnega šolstva je bil vsekakor pogoj za na rtno in postopno
pedagoško izobraževanje u iteljev. Zakon Splošna šolska naredba (1774) je dolo al, da so
v službi lahko ostali že nameš eni u itelji, vendar pa so se morali seznaniti s predpisanim
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novim na inom pou evanja. Sicer pa je bil predpogoj za obiskovanje pedagoških te ajev
pismenost (znanje branja in pisanja), pa eprav le za silo (Schmidt 1988a).
S tem, ko je šolanje postalo dostopnejše, se je pove alo tudi število mladine, ki je šolo
obiskovalo. »Za množi no izobraževanje pa je bila potrebna zahtevnejša didakti na
tehnika kot za slabo obiskovano fevdalno stanovsko šolo, kjer je bil še mogo individualni
pouk« (Schmidt 1988a, str. 200). Poleg tega je postala vse bolj pomembna uporabnost
znanja. Poudarjali so prakti ne naloge pouka ter to, da ne gre le za zapomnitev dolo ene
snovi. Pomembno je bilo, da je u enec u no snov razumel in se je ne zgolj nau il na pamet.
Za tak nov na in dela pa je bilo potrebno usposobiti tudi bodo e u ene mo i (Schmidt
1988a). Novo nameš eni u itelji so se tako morali seznaniti z novo u no metodo in
opraviti izpit na normalki. Tudi duhovniki, ki naj bi pou evali verouk in so bili najve krat
nadzorniki šol, so morali poznati »izboljšano u no metodo« (Cenci

2004). Glavna

zna ilnost »nove u ne metode« je bil kolektivni pouk. Tu so kandidati dobili navodila,
kako pou evati ve u encev hkrati. Ostale zna ilnosti nove metode pa so bile še skupno
branje, rkovna metoda u enja pisanja, tabele za nazorno podano ponovitev nove snovi in
razgovorna (spraševalna) metoda za spodbujanje razmišljanja in razumevanja ter za
razvijanje umskih sposobnosti u encev (Schmidt 1988a, str. 216-219).
Šolski zakon je dolo al, naj bi na normalkah pou evali u iteljske kandidate in jih seznanili
s poukom pedagoških predmetov in z »novo u no metodo« ter s hospitacijami in nastopi. Z
ustanovitvijo normalk je bil tako izpolnjen prvi pogoj za pedagoško izobraževanje
u iteljskih kandidatov, in sicer u iteljev trivialk in glavnih u iteljev, doma ih in privatnih
u iteljev ter duhovš ine (Cenci 2004).
Pedagoški te aji so trajali razli no dolgo, in sicer od nekaj dni do treh mesecev. »Najkrajši
so bili te aji za podeželske u itelje oz. za kandidate za to službo, daljši pa za doma e
u itelje in duhovnike« (Cenci 2004, str. 15).
Vsebina pedagoških te ajev je bila odvisna od prejšnje izobrazbe te ajnikov, od njihove
bodo e zaposlitve, od trajanja te aja pa tudi od razpoložljivih u nih mo i. U itelji in
duhovniki, ki so imeli dovolj splošne izobrazbe, so se seznanili predvsem s pedagogiko,
ostali u itelji in pa u itelji trivialk pa poleg pedagogike še z u nimi predmeti trivialk.
Hkrati so tako spoznali u ne predmete in njihovo specialno didaktiko. Te ajniki so se
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seznanili še z namenom reformne organizacije šolstva in z u iteljskimi pravicami in
dolžnostmi (Schmidt 1988a). Nadalje Schmidt (prav tam) piše tudi o privatnem
pedagoškem pouku, ki ga je v svojem stanovanju organiziral kakšen u itelj ali ravnatelj
normalke za doma e u itelje in podeželske u itelje ter za vse tiste, ki se niso utegnili ali
mogli udeležiti rednih te ajev. Veljalo je namre na elo, da kdor stopi na novo v u iteljsko
službo, naj dobi temeljitejšo izobrazbo v te aju na normalki ali glavni šoli, kdor pa je že
nameš en, pa naj se usposobi vsaj za silo.
Na te ajih naj bi se pripravljali v jeziku, v katerem bodo pou evali. Zaželeno je bilo, da bi
znali oba jezika (slovenski in nemški), na primorskem ozemlju pa tudi italijanski. Vendar
pa je bilo takih te ajnikov izredno malo, saj so bili te ajniki na za etku ve inoma Nemci
(Cenci 2004).
Ob prebiranju in brskanju po literaturi jasno zaznam, da je bilo javno pou evanje za
u itelje namenjeno izklju no moškim. Posledi no se mi je tako postavilo vprašanje,
kako je bilo z izobraževanjem bodo ih u iteljic.
Prvi predpisi o izobraževanju u iteljskega kadra, ki so omenjali tudi u iteljice,
sodijo v

as splošne šolske naredbe Marije Terezije in ustanavljanja dekliških

razredov v okviru ljudskih šol po letu 1774. Naredba je zahtevala od u iteljev in
u iteljic pedagoško izobrazbo. V obdobju pred sprejemom omenjenega zakona pa
lahko govorimo le o posami nem vstopanju žensk v u iteljski poklic. Po uvedbi
zakona je odstotek ženske delovne sile v osnovnih šolah za el hitro naraš ati (Serše
2005).
Cenci (2004) tu dodaja, da se tiste redke kandidatke za bodo e u iteljice niso
mogle udeležiti javnih pedagoških te ajev. Te aje so tako opravljale le v okviru
cerkvenih redov, ki so se ukvarjali tudi z izobraževanjem deklet. V Gorici so
uršulinke že leta 1672 odprle dekliško šolo, katera je leta 1778 dobila status
normalke. Pedagoški pouk je uršulinkam posredoval katehet ali kakšen u itelj
normalke ali pa so celo samo opravile izpit. Na tak na in so si pridobile pedagoško
izobrazbo tudi redke posvetne u iteljice dekliških šol.
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Kljub nekaterim pomanjkljivostim pedagoških te ajev je to bila prva na rtna in
sistemati na oblika pedagoškega usposabljanja za bodo e u itelje ter s tem pogoj, da bi
»u iteljevanje na osnovnih šolah prenehalo biti prehodna, postranska in zasilna zaposlitev
ter da bi postopoma postalo samostojni poklic« (Cenci 2004, str. 17).
Obdobje razsvetljenega absolutizma je na podro ju šolstva prineslo izreden napredek,
vendar pa je ustvarilo tudi pomanjkljivosti. eprav je bila osnovna šola namenjena vsem,
so šolanje lahko nadaljevali le u enci štiriletnih glavnih in realnih šol, ki so bile po navadi
v ve jih mestih. Uvedena je bila tudi šolnina, tako da je bilo revnim dijakom onemogo eno
šolanje. Velika ovira pa je bil tudi jezik na glavnih šolah, ki so pripravljale u ence za
nadaljnji študij, saj je pouk potekal v nemš ini (Kontestabile 2003).
eprav je bil razvoj šolstva v Avstriji zelo centraliziran, so pri razvoju osnovnega šolstva
imele veliko vlogo ob ine ter ob inski šolski sveti. U iteljev je bilo zelo malo. Izobrazbo
so pridobili na tromese nih te ajih na glavnih šolah v Rovinju, Piranu in Kopru, morali so
poznati nemš ino. Po enem letu pou evanja so opravljali strokovni izpit. Pla e u iteljev so
bile zelo nizke, za pokojnine pa sploh ni bilo poskrbljeno (Kontestabile 2003). Kot sem že
omenila, je bila edina prednost ta, da jim ni bilo potrebno v vojsko. Povsem upravi eno
lahko torej kot pomanjkljivost na tem mestu omenim to, da takratno u iteljstvo ni
imelo zadostne izobrazbe. Zadostovalo je, e je bil u itelj splošno izobražen ali pa je
kon al pedagoški te aj (Žerjav 1976a).
In eprav lahko samo idejo in pa zasnovo za nastanek splošnega šolstva v Avstriji ozna im
kot zelo napredno, so bili takratne materialne razmere za delovanje šole dale od idealnih.
Videli smo, da je primanjkovalo denarja za šolske stavbe, u iteljev je bilo malo in bili so
slabo izobraženi, še slabše pa pla ani. Poleg tega je v šolah imela prednost nemš ina, v
ve nacionalnih okoljih pa so bili gospodarsko mo nejši narodi tisti, ki so krojili usodo
šole.

1.2.2.3 Podaljšanje pedagoških te ajev na šest mesecev
eprav drugi avstrijski osnovnošolski zakon v primerjavi s prvim pomeni
nazadovanje glede samostojnosti šolstva, pa ta zakon pomeni napredovanje glede
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pedagoškega usposabljanja u iteljev. Tako naj bi bili za u itelje glavnih šol
pedagoški te aji šestmese ni, za u itelje trivialk pa trimese ni. Politi na šolska
ustava pa še vedno ni konkretno dolo ala poprejšnje izobrazbe za udeležence te aja.
Kandidate naj bi nau ili u no snov, ki jo bodo pou evali, dodali pa so še nekaj iz
didaktike in teorije moralne vzgoje, ni pa znanja iz zgodovine in naravoslovja
(Cenci 2004).

lena 115 in 117 sta v prilogi Politi ne šolske ustave navedla u ne

predmete na te aju, in sicer za trimese ne te aje: pedagogika, verouk, pisanje,
pravopis, pravore je, nemška slovnica, ra unstvo in pa še specialne metodike
spoznavanja rk, rkovanja in branja, lepopisa, pravopisa, pisanja po narekovanju,
nemške slovnice, ra unstva in verouka. Za šestmese ne te aje pa so bili poleg
navedenih predmetov predvideni še pisanje v latinici ter zemljepis s specialno
metodiko zemljepisnega pouka (Schmidt 1988b). Dolo ila so bila sicer zelo
natan na, vendar pa izvajanje ni bilo vedno dosledno. Predvsem zato, ker ni bilo
dovolj kandidatov ali pa usposobljenih u iteljev, ki bi lahko predavali pedagogiko
ali pri katerih bi lahko kandidati hospitirali. Razvoj pa je zaustavila tudi kratka
sprememba oblasti pod Francozi (1809-1813). Francoske ideje z obvezno, enotno in
brezpla no šolo ter splošno izobrazbo v maternem jeziku so bile sicer napredne,
vendar pa se niso uresni ile ne v Franciji, še manj pa v deželah pod francosko
oblastjo. Na našem ozemlju so tako veliko šol zaprli, predvsem zaradi tega, ker
u itelji niso dobili nobenega dohodka (Cenci 2004).
In kako je bilo s slovensko Istro? Slovenska Istra je bila do leta 1797 pod beneško
oblastjo, v asu Napoleona pa je životarila. Pod Avstrijci se je nato za ela hitreje
razvijati. »Gospodarski razmah je najbolj zajel mesto Trst, gospodarski in politi ni
pomen Kopra pa je upadel in je postal agrarno zaledje Trsta ter ostal nepomembno
pristaniš e za obalno plovbo. Slovenci v Istri so bili v glavnem kmetje in so po
izobrazbi mo no zaostajali za Italijani, ki so,

eprav maloštevilni, imeli najve

kapitala, v svojih rokah so držali tudi javno upravo in gospodarske pozicije ter
dosegli, da je bil v Istri uveden italijanski uradni jezik« (Cenci 2004, str. 20-21).
Glede na Politi no šolsko ustavo iz leta 1805 so se 3- do 6-mese ni pedagoški te aji
organizirali kot pripravniški razred (za u iteljske kandidate, ki bodo pou evali na
trivialkah in glavnih šolah). Na te aje so vklju ili dva nova predmeta, in sicer u enje
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kmetijstva in glasbo. Pedagoško izobrazbo pa so kandidati še vedno dobivali v
nemš ini. Te ajniki so tako poslušali metodiko nemškega za etnega branja in
pisanja, spoznavali nemške

rke,

rkovali in zlogovali so nemške zloge (ne

slovenskih), brali in pisali so nemške besede ter se seznanjali z nemškimi
aritmeti nimi izrazi (Brancati v Cenci 2004). Tukaj vidim veliko neskladje, saj se
je predpostavljalo, da bodo te ajniki, ko bodo stopili pred u ence, svoje znanje
prilagodili posebnostim slovenskega pouka. Vendar pa je precej o itno in
razumljivo, da tega ni mo dose i zgolj s prevajanjem. Goriški škof Balant in njegov
šolski nadzornik Stani

sta v ta namen želela, da bi postala slovenš ina na

pedagoških te ajih tudi u ni jezik, ker »bi se s tem izboljšala jezikovna in
pedagoška stran osnovnošolskega pouka« (Cenci 2004, str. 21).
Slovenš ino kot redni u ni predmet in specialno metodiko pouka slovenš ine so
uvedli le na te aju v Ljubljani. Ta pridobitev je bila povezana s stališ em avstrijske
vlade iz leta 1815, ki ni mogla povsem ignorirati slovenskih jezikovnih pridobitev v
asu francoske nadoblasti (Schmidt 1988b). »Tako je bila slovenš ina prvikrat
vklju ena v u iteljsko izobraževanje. To je bilo važno vsaj iz treh razlogov:
prispevalo je k oblikovanju narodne zavesti slovenskega u iteljstva, izboljševalo je
znanje slovenš ine osnovnošolskim u encem in prepre evalo, da bi postal u itelj,
kdor slovenš ine ni znal« (prav tam, str. 156).
V Kopru so se pedagoški te aji na glavni šoli za eli šele leta 1816. »Zaradi
programa je imela šola precejšnjo veljavo, saj so jo obiskovali tudi u enci iz
oddaljenih krajev. V šoli so pou evali verstvo, lepopis, ra unstvo, geometrijo,
stavbarstvo, stilistiko, nemško slovnico z vzporedno razlago italijanske, navtiko,
zemljepis avstrijskega cesarstva in risanje. Posebnost je bil predmet navtika, ki kaže,
da je šola upoštevala tudi specifi ne potrebe mesta Koper« (Vilhar 1976, str. 6).
Bodo i u itelji trivialk in glavnih šol so imeli v šoli poseben pripravniški razred. V
šoli je pou evalo kar nekaj slovenskih u iteljev. Najverjetneje zato, ker so dobro
obvladali vse tri jezike; uradni nemški jezik ter jezika narodnosti: slovenski in
italijanski. Pedagoški te aji so tako na glavni šoli v Kopru trajali šest mesecev
(Cenci 2004).
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1.2.2.4 Zametki u iteljiš
Socialne in gospodarske spremembe, ki so se odvijale že od leta 1848, so terjale tudi
spremembe avstrijskega šolstva. Nove u ne vsebine v osnovni šoli so tako zahtevale
bolje usposobljene u itelje, zato se je moral dotedanji na in njihovega izobraževanja
spremeniti. 23. marca 1848 je študijsko dvorno komisijo na Dunaju zamenjalo prvo
avstrijsko prosvetno ministrstvo, ki je pripravljalo na rt za reorganizacijo šolstva
»Osnutek temeljnih na el javnega pouka v Avstriji«. Osnutek je dolo al, naj bi v
vsakem glavnem mestu dežele odprli najprej dvoletne, nato pa triletne pedagoške
te aje, ki bi se kasneje postopoma razvili v u iteljiš a. V te aj bi bili sprejeti le tisti
u enci, ki bi kon ali oba letnika 4. razreda tedanje normalke, meš ansko šolo ali 4
gimnazijske razrede. Te aje bi vodil ravnatelj, ki bi hkrati tudi pou eval. Ostale
u ne mo i pa bi izbrali med najboljšimi u itelji v mestu, ki bi na te ajih pou evali
honorarno (Cenci 2004). Nedvomno bi to izboljšalo u iteljevo predizobrazbo, ki bi
jo na te ajih lahko izboljšali in poglobili.
Tak na rt reforme u iteljskega izobraževanja se ni popolnoma uresni il, vendar pa
se so dolo ene spremembe vseeno zgodile. Sprememba se je najprej pokazala v
trajanju in nazivu pedagoških te ajev. Podaljšanje u iteljske izobrazbe na dve leti je
tako postopoma izboljšalo kakovost in razširilo izobrazbo. Vendar pa še vedno za
vstop na u iteljsko izobraževanje niso predpisali stopnje znanja. Nekateri so kon ali
normalko ali glavno šolo, drugi so opravili tudi nekaj razredov srednje šole. Do
vpisa pa so marsikaj pozabili, saj so morali biti ob sprejemu na u iteljsko
izobraževanje stari vsaj 16 let (Cenci 2004).
Pedagoško izobraževanje bodo ih u iteljev je tako v 50. letih 19. stoletja še vedno
potekalo na normalkah ali glavnih šolah in kljub podaljšanju izobraževanja še ni
bilo samostojnih ustanov.
In kako je bilo sedaj z izobraževanjem ženskega kadra za bodo e u iteljice?
O sistemati ni izobrazbi žensk za u iteljice do druge polovice 19. stoletja še vedno
ne moremo govoriti, saj ni bilo ne javnih šol ne te ajev, ki bi pripravljala dekleta za
u iteljski poklic, in to kljub podaljšanemu u iteljskemu izobraževanju (Cenci
2004).
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Dekleta, ki so želela postati u iteljice, so znanje dobila v ženskih samostanih, v
zasebnih dekliških šolah ali pa doma s pomo jo doma ega u itelja. Izobraževanje je
bilo tako dostopno predvsem premožnejšim dekletom, katerih družine so najemale
u itelje ali pa so h ere pošiljale na tuje (Serše 2005). Na Slovenskem so torej te aje
še vedno prirejali le ženski cerkveni redovi, predvsem za lastne potrebe
samostanskih dekliških šol ter ob asno tudi za bodo e u iteljice zasebnih dekliških
šol ali mestnih šol ali za vzgojiteljice v družinah (Cenci 2004). Na primorskem
ozemlju sta pedagoške te aje prirejala cerkvena redova uršulink v Gorici in
benediktink v Trstu. Osnovnošolske predmete in ženska ro na dela so pou evale
redovnice same, pouk pedagogike pa je prevzel njihov katehet ali ravnatelj
normalke ali pa škofijski šolski nadzornik. Predpisano u no snov so lahko tudi same
predelale ter nato pri škofijskem šolskem nadzorniku opravile u iteljski izpit iz
pedagoških predmetov in iz splošno izobraževalne u ne snovi štirih razredov glavne
šole. Jezik na te ajih je bil nemški ali italijanski, dekleta pa so obvladala še kak tuj
jezik (navadno francoš ino). V splošnem so bile kandidatke za bodo e u iteljice
bolje izobražene kot moški kolegi, ker so se mo no razlikovale glede socialnega
statusa. Bile so namre

najpogosteje iz premožnejših uradniških družin, kjer so

ve jo pozornost posve ali intelektualni vzgoji svojih h era (prav tam).

S tem, ko je novo šolstvo s prvim avstrijskim zakonom leta 1774 predvidevalo
šestletno splošno u no obveznost, se je ob tem za ela kazati potreba oz. kar zahteva
po vsaj minimalno izobraženih u iteljih. Tako so se sprva ti usposabljali na kratkih,
nekajdnevnih pedagoških te ajih na normalkah ali glavnih šolah. Kasneje so se ti
nekajdnevni pedagoški te aji s Politi no šolsko ustavo podaljšali na trimese ne
oziroma šestmese ne. Politi ne in družbene spremembe, ki so kasneje sledile, so
vplivale tudi na spremembe v šolstvu. S temi pa je nastala tudi potreba bo
kakovostnejši u iteljski izobrazbi. Tako so se postopoma uveljavili dvoletni in
pozneje triletni pedagoški te aji. Še vedno pa te aji niso imeli svoje ustanove oz.
samostojnih zavodov.
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Predmetnik se v tem asu pravzaprav ni bistveno spremenil. Vklju eval je nemški
u ni jezik, ra unanje, risanje, petje ter verouk. Postopoma si je deželni jezik
»priboril« mesto u nega predmeta. Dodana sta bila še predmeta osnove kmetijstva
in glasba. Na glavni šoli v Kopru pa so uvedli še navtiko, ker je šola upoštevala
specifi ne potrebe mesta Koper.

1.2.2.5

Vpliv

tretjega

avstrijskega

osnovnošolskega

zakona

na

položaj u iteljev in njihovo izobraževanje
Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je za ela izumirati vrsta u iteljev »pokorni sluga« ter tako
nastopila doba ponosnih u iteljev, ki utijo svoje loveško dostojanstvo, svojo veljavo, a
tudi dolžnost do šole in do naroda (Kleinmayr v Cenci 2004). Ta nova podoba in
pokon na drža u iteljev je nedvomno posledica boljše in temeljitejše izobrazbe, ki so je
bili u itelji deležni, zanesljivih in rednih sredstev za preživljanje ter na sploh zavedanja
pomembnosti lastnega poklica. Temeljitejši izobrazbi so morali ustrezati stalni in boljši
dohodki, pa eprav je ostala povpre na u iteljska pla a še vedno nizka. Pomembno je
predvsem to, da so pla o dobivali za pedagoško delo in da je postalo u iteljevanje glavno
delo ter se s tem osamosvojilo od ostalih poklicev (Cenci 2004).
V zvezi s tem je Državni šolski zakon v 55. lenu zahteval:
»1. Najmanjši prejemki, izpod katerih ne sme nobena šolska ob ina iti na nižje, naj bodo
odmerjeni tako, da u itelji in podu itelji niso primorani truditi se s postranskimi opravili,
temve da lahko vso svojo mo obra ajo na svoj poklic, in da je u iteljem še tudi mogo e
svojo rodbino živeti primerno razmeram doti nega kraja.
2. u itelji naj dobivajo svoj službeni dohodek neposredno od šolskega oblastva ter se jim
ne sme izro ati, da bi dobivali šolnino…« (Državni zakon o ljudskih šolah 1906).
»Zakon je skrbel tudi za njihovo starost, saj jim je kot državnim uradnikom priznal pravico
do pokojnine, tako tudi u iteljskim vdovam, otrokom pa »vzgojni prispevek« do
kon anega 20. leta. Šolnina, ki ni upoštevala socialnega stanja, je bila odpravljena v letih
1871–1875. S tem so presegli fevdalni na in financiranja, ki je pla evanje u itelja nalagal
neposrednim uporabnikom – staršem otrok« (Schmidt 1970, str. 22).
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Položaj u iteljev se je izboljšal, vendar pa kljub temu pla e tudi po novem zakonu niso bile
najboljše. Ker so jih dolo ale deželni zakoni, so se med slovenskimi pokrajinami precej
razlikovale. Na za etku službovanja je u iteljska pla a komaj zadoš ala za najnujnejše
potrebe. S tem, ko so u iteljeve potrebe rasle, pa se pla e niso ve ale. Najslabše je bilo na
Primorskem. In eprav je šolski zakon dolo al, da mora imeti vsak u itelj vsaj tako pla o,
da lahko z njo preživlja sebe in družino, pa tega velikokrat še ni bilo mogo e dose i
(Cenci 2004).
Z zaklju nim izpitom na u iteljiš u se u iteljsko izobraževanje ni kon alo. Za to je
poskrbel predvsem državni zakon, ki je predpisal pedagoški tisk, u iteljske knjižnice,
u iteljske konference in nadaljevalne te aje (Državni zakon o ljudskih šolah 1906).
Novi šolski zakon je predstavljal tudi mejnik za enako u iteljsko izobraževanje žensk. Kot
smo že prej videli, pred njim za dekleta sploh ni bilo javnih pedagoških te ajev. »Pred njim
za dekleta sploh ni bilo javnih pedagoških te ajev. Tako pa se jim je odprla pot v edini
intelektualni poklic, ki je bil dekletom v tedanjem asu dostopen, eprav se je šolanje
žensk s kmetov le po asi uveljavljalo« (Cenci 2004, str. 39). Zakaj je bilo tako, pa Ribi i
(1965, str. 88) nazorno predstavi z besedami: »Tedaj ženske še niso študirale. Vsaj pri nas
ne. In doma je zalegla za celo deklo. Da bi tujo vzeli k hiši, za to ni bilo denarja.« Iz
navedenih besed je mogo e razumeti, da so bile ženske pri doma ih opravilih
nepogrešljive in bi, e bi se želele izobraževati, morali k hiši vzeti kako deklo, da bi
namesto nje opravljala doma a opravila. Za to pa jih ve ina ni imela denarja. Prvih
u iteljic je bilo zato, vsaj na za etku, malo. Uveljavljale so se po asi, vendar vztrajno.
Za eli so jih nameš ati tudi za pouk de kov v nižjih razredih osnovnih šol in ne samo v
dekliških šolah kot prej. Kljub vsem prednostim, ki jih je prinesel novi šolski zakon na
podro ju izobraževanja u iteljic, pa jim je bil nenaklonjen predvsem v tem, da je dolo al,
da se ne smejo poro iti, e ho ejo obdržati službo. U iteljice so za ele nasprotovati
celibatu precej pozno, poleg tega pa so si bile še neenotne. Nekatere so tako zahtevale
odpravo celibata, ker ta omejuje njihovo osebno svobodo, druge pa so še vedno menile, da
poro ene ne bi mogle kvalitetno opravljati svojega pedagoškega dela v šoli. S samim
celibatom pa je bila povezana tudi pla a u iteljic, saj so v primerjavi z u itelji prejemala za
enako delo manjše pla ilo (Serše 2005). U iteljice v Avstriji so dobivale le 80 % u iteljske
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pla e, ker jim ni bilo potrebno vzdrževati družine. In

e so se poro ile, so s tem

prostovoljno izstopile iz službe (Cenci 2004).
Šolski zakon pa ima pomembne zasluge tudi pri uzakonitvi u iteljiš . V tretjem delu
šolskega zakona iz leta 1869 so v lenih 26 in 42 postavili norme, ki so uzakonile štiriletna
u iteljiš a in opredeljevale njihovo organizacijo. Najpomembnejši deli šolskega zakona, ki
so temeljito reformirali u iteljsko izobraževanje in dvignili osnovnošolsko izobraževanje
ter tako vplivali na izobrazbeno raven vsega prebivalstva ter na kulturni dvig dežel, so:
-

»Potrebni u itelji in potrebne u iteljice se izu ujejo v u iteljiš ih lo enih po spolu«
(26. len);

-

»Da se gojenci lahko prakti no omikajo, je pri vsakem u iteljiš u po ena ljudska
šola kakor vadnica in vzornica, in pri ženskih u iteljiš ih tudi otroški vrtec. Za
pou evanje in za vajo v kmetijskih delih se odkaže vsakemu u iteljiš u kos zemlje
na pripravnem mestu in v primerni velikosti« (17. len).

-

»Izobraževalni te aj traja štiri leta« (28. len).

-

»V nobenem letniku ne sme biti nad 40 gojencev« (33. len) (Državni zakon o
ljudskih šolah 1906, str. 9-10).

V zvezi z 28. lenom je potrebno omeniti, da so gospodarsko manj razvite avstrijske
dežele, kamor spada tudi Istra, lahko trajanje u iteljskega izobraževanja prilagodile svojim
razmeram. To pa je, vsaj na za etku, pomenilo skrajšanje u iteljskega izobraževanja
(Cenci 2004).
Predvsem iz 17. lena je razvidno, da so poudarjali skrb za prakti no usposabljanje
dijakov, saj je bila z zakonom vsakemu u iteljiš u dodeljena ena ljudska šola za vadnico,
za ženska u iteljiš a pa še otroški vrtec. Prav tako pa je u iteljiš u pripadal tudi kos zemlje
za pou evanje kmetijstva.
Dejstvo je, da je tako bogat program prav gotovo zahteval temeljito reorganizacijo
izobraževanja osnovnošolskih u iteljev. Posamezni deli zakona so tako uzakonili nove
vzgojno-izobraževalne ustanove (u iteljiš a). Osebno vidim nov izobraževalni sistem
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bodo ih u iteljev zelo celostno zastavljen, saj je poskrbel tako za njihovo teoreti no kot
tudi prakti no usposabljanje.
Zakon pa je poskrbel tudi za pogoje za sprejem na u iteljiš a. V 32. lenu je tako
navedenih nekaj zahtev: telesno in duševno zdravje, nravstvena neopore nost, dopolnjeno
15. leto starosti, igranje na kakšen instrument ter ustrezna predizobrazba, ki so jo morali
kandidati dokazati s preizkušnjo pred sprejemom. Da bi kandidati lahko uspešno opravili
sprejem na u iteljiš a, so šolske oblasti odprle pripravljalne razrede – pripravnice (Državni
zakon o ljudskih šolah 1906, str. 9-10).
V za etku sedemdesetih let 19. stoletja so bila u iteljiš a le v deželnih glavnih mestih. V
Istri je bilo najprej ustanovljeno u iteljiš e v Rovinju, vendar pa je bil obisk zelo slab. Prav
tako pa je bil slab tudi obisk pouka, ki je zaostajal za evropskim povpre jem. Z
ustanovitvijo u iteljiš a v Kopru so oblasti skušale pove ati zanimanje za vpis.
Na tem mestu želim torej nekoliko ve

pozornosti posvetiti slovenskemu moškemu

u iteljiš u v Kopru, saj so, kot sem že omenila, pomemben prispevek k utrjevanju
slovenske šole v Istri po letu 1875 dali prav maturanti slovenskega u iteljiš a v Kopru.

1.2.3 Slovensko moško u iteljiš e v Kopru
1.2.3.1 Nastanek u iteljiš a kot posledica potrebe po u iteljih
Po uveljavitvi osnovnošolskega zakona leta 1869 so se v Istri in na Primorskem množi no
odpirale slovenske ljudske šole. Posledi no se je torej pojavila tudi velika potreba po
u iteljih, ki bi pou evali na novo nastalih šolah. Leta 1875 je bilo tako ustanovljeno
slovensko u iteljiš e z namenom, da bi zagotavljalo stalen priliv u iteljev, potrebnih v
novih šolah.

1.2.3.2 Ukinitev u iteljiš a v Rovinju
»Istrske Slovence je mo no motilo to, da nimajo niti ene šole, ki bi bila kaj ve kot
osnovna šola. Zato so na ljudskem taboru v Kubedu leta 1870 zahtevali, da se v koprskem
okraju odpre slovenska glavna šola; pri tem so morda mislili na šolo, ki bi bila sposobna
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šolati ljudske u itelje« (Vilhar 1976, str. 19). Tako so leta 1870 ustanovili u iteljiš e v
Rovinju (Žerjav 1976).
Šolski zakon iz leta 1869 je sicer zahteval, da mora imeti vsaka dežela svoje štiriletno
u iteljiš e, vendar so ponekod odpirali tudi triletna u iteljiš a. Med temi je bilo tudi
u iteljiš e v Rovinju.

eprav je u iteljev primanjkovalo, je bilo to u iteljiš e skoraj

prazno. Na osnovnih šolah v Istri je v omenjenem šolskem letu pou evalo 209 u iteljev,
toda med njimi je bilo 115 duhovnikov. Ker Istra ni imela dovolj u iteljev, so prihajali sem
predvsem u itelji s te ajev na goriški normalki. Mestni svet v Rovinju si je prizadeval, da
bi svoje šolstvo dvignil na višjo raven. Vendar se je kmalu pokazalo, da je bil ves trud
zaman. Višja oblast pa je še vedno upala, da bo postal Rovinj sedež u iteljiš a, ki bo
skrbelo, da bodo imele istrske šole dovolj u iteljev. Z ministrskim dekretom je bilo leta
1870 v Rovinju ustanovljeno 3-letno u iteljiš e. Ta šola naj bi dajala u itelje za italijanske
in hrvaške osnovne šole. e je dijak, ki so ga sprejeli na to šolo, izjavil, da želi pou evati v
osnovni šoli s hrvaškim u nim jezikom, je bila torej hrvaš ina zanj obvezni predmet. U ni
jezik na rovinjskem u iteljiš u pa je bil italijanski. Rovinjska glavna šola se je spremenila
v vadnico za u iteljiš nike. Ker so bila u iteljiš a drugod ve inoma štiriletna, je bilo treba
za rovinjsko u iteljiš e izdelati poseben u ni na rt. Dne 12. novembra 1870 se je pouk
za el s 1. letnikom, ki ga je obiskovalo 7 u iteljiš nikov. Jeseni 1871 je u iteljiš e prejelo
odlok, naj za ne šolsko leto 1871/72 samo z 2. letnikom, ker se bo preselilo v kako drugo
istrsko mesto. e bi se pa v 2. letnik vpisalo manj kot 3-5 kandidatov, pa naj se šola zapre.
Javili so se 4, in tako se je šola nadaljevala z 2. letnikom. Skupaj z vadnico je imelo
u iteljiš e 11 u nih mo i. Ko je že bil sprejet sklep, da se u iteljiš e izseli iz Rovinja, je
tekla razprava o tem, ali naj gre u iteljiš e v Pazin ali Koper. Kmalu se je pokazalo, da ima
ve prednosti Koper, kajti v tem mestu je že od leta 1858 delovala popolna italijanska
gimnazija. Kon no je bilo z ministrskim odlokom z dne 15. septembra 1872, št. 6157,
sklenjeno, da se s šolskim letom 1872/73 odpre u iteljiš e v Kopru, v Rovinj pa je bilo
sporo eno, da se tamkajšnje u iteljiš e ukine (Vilhar 1976).
Pet let po taboru v Kubedu je tako Koper le dobil u iteljiš e, ki naj bi skrbelo, da bi tudi
slovenska Istra imela dovolj u iteljev. »Ne mislimo re i, da je oblast upoštevala želje
istrskih Slovencev. Nanje najbrž sploh ni mislila. Res pa je vendarle, da so istrski Slovenci
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dobili šolo, ki je zaorala globoke brazde v njihovo ledino, jih preobrazila tako, da so postali
trden len v slovenskem narodnem telesu« (Vilhar 1976, str. 20).

1.2.3.3 Ustanovitev u iteljiš a v Kopru
»U iteljiš e v Kopru je bilo ustanovljeno z ministrskim odlokom št. 6157 z dne 15. 9.
1872. Z istim odlokom je bilo ukinjeno u iteljiš e v Rovinju in preneseno v Koper. Najprej
je prostore dobilo v mestni gimnaziji, danes v tej stavbi še vedno domuje italijanska
gimnazija. S poukom so za eli po obnovitvenih delih 2. januarja 1873« (Markelj v
Kontestabile 2003, str. 16). Tako je koprsko u iteljiš e z italijanskim u nim jezikom
za elo delovati s šolskim letom 1872/73, šolanje v njem pa je trajalo tri leta, in
sicer do preureditve primorskih u iteljiš v letu 1875 (Žerjav 1976a). Leta 1875 so
primorska u iteljiš a doživela prvo reorganizacijo. Koprsko u iteljiš e je v bistvu
združevalo dijake rovinjskega, tržaškega in goriškega moškega u iteljiš a (Bratina
1970). V šolskem letu 1874-75 so namre v avstrijskem Primorju obstajala tri u iteljiš a.
V Trstu je bilo u iteljiš e z italijanskim u nim jezikom, v Kopru je bilo ravno tako
u iteljiš e z u nim jezikom italijanš ino, v Gorici je bilo žensko in moško u iteljiš e z
italijanskim in slovenskim u nim jezikom. Na vseh treh u iteljiš ih je bil obisk nizek.
Šolsko ministrstvo na Dunaju se je tako odlo ilo za reorganizacijo u iteljiš , saj se jim je
zdelo vzdrževanje treh u iteljiš drago. Z odlokom št. 7252 z dne 10. julija 1875 so moški
u iteljiš i v Trstu in Gorici prenesli v Koper, kjer je bilo odslej edino moško u iteljiš e za
celotno avstrijsko Primorje (Kontestabile 2003). Dijaki prvih treh letnikov omenjenih
u iteljiš

so se preselili na novo u iteljiš e v Kopru. U iteljiš e je imelo tri

oddelke (slovenski, italijanski in hrvaški), ki so delovali bolj ali manj lo eno.
Imeli so tudi lo ene konference, vendar je bil na njih prisoten ravnatelj celotnega
u iteljiš a ali njegov namestnik (Cenci 2004, str. 47). Trojezi no u iteljiš e je
od tedaj dalje služilo vsej Primorski (Žerjav 1976a). Z odlokom c.k. (cesarjevega
kraljevega) namestnika je u iteljiš e dobilo prostore v minoritskem samostanu sv.
Fran iška.

eprav je bil ta odlok za asne narave, je u iteljiš e v prostorih današnje

slovenske gimnazije delovalo od leta 1876 do ukinitve leta 1923 (SI PAK KP 7).
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Koprsko trojezi no u iteljiš e je tako delovalo od leta 1875 do leta 1909, torej
nepretrgoma 34 let. Obiskovali so ga dijaki iz vse Primorske: primorski Slovenci,
istrski Hrvati (tudi z otokov in iz reškega okrožja), Italijani iz istrskih mest ter
Furlanije. V vseh teh 34 letih je bilo u iteljiš e nameš eno v starinskih,
neustreznih in nehigienskih prostorih (bivši samostan, sedaj adaptirana zgradba
slovenske gimnazije v Cankarjevi ulici) (Žerjav 1976a).

1.2.3.4 Pouk na u iteljiš u v štirih jezikih
U iteljiš e je imelo tri oddelke, in sicer italijanskega, slovenskega in ilirskega (hrvaškega).
Na u iteljiš u je tako pouk potekal v štirih jeziki, in sicer nemškem, slovenskem,
italijanskem in hrvaškem. (Kalc Furlani 2009). Dekret Pokrajinskega šolskega
sveta za Istro in Trst z dne 1. 12. 1875 je dolo al, da je u ni jezik nemški ter da je
nemš ina obvezna za poslovanje na u iteljiš u. Tako so npr. tudi konferen ne
zapiske pisali v nemškem jeziku in ne v jeziku dijakov oddelka (Cenci 2004, str.
47). Nemš ina je bila obvezen u ni predmet in deloma tudi u ni jezik. V
posameznih oddelkih pa so se nekateri predmeti pou evali v materinš ini, drugi
pa v nemš ini (Žerjav 1976a). V zadnjih letih so si slovenski profesorji in dijaki
vendarle priborili, da so se spri evala na vadnici in na u iteljiš u tiskala in
izdajala v slovenš ini (Vilhar 1976). Spri evala so bila tako za vse oddelke
dvojezi na: nemško-slovenska, nemško-italijanska ali nemško-hrvaška. Vsa
obvestila dijakom pa so bila v materinš ini (Kalc Furlani 2009).
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Dvojezi no maturitetno spri evalo na slovenskem u iteljiš u v Kopru (Vilhar 1976, str. 31)

Vseh predmetov pa niso predavali v materinš ini (jeziku obmo ij, od koder so
prihajali dijaki). Dijaki so se tako za eli boriti in celo stavkali leta 1908 pred
Pretorsko pala o.
Kot pozitivno stran ve jezi nosti lahko navedem to, da je ravnateljstvo organiziralo za
slovenske in hrvaške dijake te aj italijanš ine, za italijanske in slovenske dijake pa te aj
hrvaš ine. Tako so se dijaki poleg nemš ine tu nau ili še italijanš ino, hrvaš ino in
slovenš ino. Seveda je bil pouk v materinš ini bodisi v slovenš ini, hrvaš ini ali
italijanš ini odvisen od u nih mo i. Na u iteljiš u je delovalo petnajst profesorjev,
primanjkovalo jih je najmanj deset. Velikokrat so tako imeli predmete v nemškem jeziku
vsi trije oddelki skupaj (Vilhar 1976).

1.2.3.5 Pogoji za sprejem na u iteljiš e in u ni predmeti na
u iteljiš u
Kot na vseh u iteljiš ih, je bil tudi v Kopru prvi pogoj za sprejem na u iteljiš e dopolnjena
starost 15 let. Poleg tega je moral kandidat uspešno opraviti sprejemni izpit iz ra unstva in
slovenskega jezika. Sprejet pa je bil tudi, e je uspešno kon al enoletno pripravnico. Le v
izrednih primerih, ko je bilo število dijakov za prvi letnik prenizko, so vpisali dijake tudi
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brez predpisanih pogojev. To pa je povzro alo nesoglasja med stalnim u iteljstvom, saj je
bilo le-to prepri ano, da bodo taki dijaki premalo usposobljeni za u iteljski kader (Žerjav
1976a).
Predmeti na u iteljiš u so bili naslednji: verstvo, pedagogika, nemš ina, slovenš ina,
hrvaš ina, italijanš ina, geografija, zgodovina, aritmetika in geometrija, prirodoslovje,
prirodopis, kmetijstvo, lepopis, risanje, violina, telovadba (Kontestabile 2003). Poleg
obveznih predmetov sta bila še predmeta stenografija in slovenš ina za tiste u itelje, ki
bodo pou evali v slovenski osnovni šoli (Markelj v Kontestabile 2003). Nadalje
Kontestabile (2003) raz leni in opisuje, kaj je pouk posameznih predmetov obsegal:
-

Pouk u nega jezika je obsegal poznavanje slovnice, poznavanje svetovne literature
18. in 19. stoletja, sposobnosti pisnega izražanja, ustnega izražanja ter obvladanje
metodike jezikovnega pouka. Za pisno in ustno izražanje so bile predpisane šolske
in doma e vaje. Teme vaj so bile jezikovne, posebej v etrtem letniku pa velikokrat
didakti ne in pedagoške. Govorne vaje so bile v prvih letnikih predvsem razne
obnove, v etrtem letniku pa so bila to samostojno oblikovana predavanja.

-

Program pouka pedagogike je obsegal spoznavanje telesa in duševnosti, telesne in
duševne sposobnosti otrok in sredstva za njihovo razvijanje. Del pouka je bil
namenjen zgodovini pedagogike ter disciplini. V etrtem letniku pa so imeli tudi
prakti ne vaje v vadnicah.

-

Pri pouku zemljepisa so spoznavali zemljevid, globus in zemeljsko površino.
Poudarek je bil na geografiji Evrope.

-

Pouk zgodovine je obsegal grško in rimsko dobo ter zgodovino Avstrije. Obsegal je
tudi deželno zgodovino, kjer je bila poudarjena predvsem kulturna zgodovina.

-

Pouk aritmetike in geometrije je obsegal ustno in pisno ra unanje, elementarno
geometrijo in algebro. Geometrijsko in prostoro no risanje je obsegalo risanje po
predlogi, po naravi, obvladovanje perspektive, sen enja, modeliranje ter osnove
projiciranja in projektiranja.
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-

Pouk fizike in kemije je obsegal splošna znanja, potrebna za razumevanje industrije
in vsakodnevnih življenjskih pojavov. im ve fizikalnih in kemi nih pojavov naj
bi spoznavali po eksperimentalni poti.

-

Pri pouku prirodopisa so morali gojenci spoznati osnove botanike, zoologije in
mineralogije. Dijaki so morali poznati važnejše živalske vrste in zelo podrobno
loveka.

-

Pouk kmetijstva je dijake seznanil z osnovami krmljenja, vzreje, osnovami
ribogojništva, ebelarstva in sviloprejstva.

-

Glasbeni pouk je razvijal u encem glasbeni posluh ter glas. Gojenci so morali
poznati notni sistem, ljudske pesmi ter biti usposobljeni za vodenje ve glasnega
zbora. Pri pouku glasbenega instrumenta so na moških u iteljiš ih pou evali
predvsem violino (Kontestabile 2003, str. 17-18).

Uradni jezik u iteljiš a je bila nemš ina, vendar pa je bil u ni jezik v slovenskem oddelku
slovenski in nemški (prav tam).
Vilhar (1976) na tem mestu predstavi predmete, ki so potekali v slovenskem jeziku, in
tiste, ki so bili v nemškem jeziku:
V slovenskem jeziku:
-

V vseh štirih letnikih: verstvo, slovenš ina, prirodoslovje, prirodopis;

-

V prvih treh letnikih: matematika in geom. risanje, zgodovina in zemljepis; Pouk
omenjenih predmetov je v etrtem letniku potekal v nemš ini.

V nemškem jeziku:
-

V vseh štirih letnikih: nemški jezik, risanje, violina in telovadba;

-

V 2., 3. in 4. letniku: pouk pedagogike;

-

V 3. in 4. letniku: kmetijstvo, orgle;

-

V 1. in 2. letniku: klavir;

-

V 1. letniku: lepopis (Vilhar 1976).
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Dijaki so bili proti nemš ini zlasti pri pedagoških predmetih (Cenci 2004). Kar pa je
povsem razumljivo, saj jezika niso obvladali in so se tako najverjetneje snov u ili
predvsem na pamet. Tako znanje pa jim pozneje gotovo ni prav veliko koristilo.

1.2.3.6 Poleg u iteljiš a tudi vadnica
Leta 1875 so v Kopru poleg italijanske odprli še slovensko vadnico. U iteljiš e je tako
imelo štiri letnike z enorazredno vadnico od 1. do 4. razreda. Tega leta je vadnico
obiskovalo le pet u encev, a se je z leti njihovo število ve alo. Konec šolskega leta
1894/95 je bilo v slovenski vadnici že dvajset otrok. Tik pred razpustitvijo leta 1909 je
imela slovenska vadnica petinštirideset otrok. Po preselitvi u iteljiš a v Gorico so vadnico
ukinili in u enci so morali v italijansko osnovno šolo. Leta 1911 je Ciril-Metodova družba
ustanovila slovensko osnovno šolo v Kopru (Vilhar 1976).
Slovensko vadnico so obiskovali otroci slovenskih staršev, ki so tedaj prebivali v
Kopru. To so bili predvsem otroci stražarjev koprske kaznilnice, slovenskih
uradnikov na okrajnem sodiš u in drugih. K temu je treba prišteti še otroke
profesorjev na slovenskem u iteljiš u (Žerjav 1976a).
V vadniških razredih so u iteljiš niki 3. razreda (v I. polletju) hospitirali, v II. polletju pa
so za eli samostojno nastopati v posameznih razredih, da so se nau ili samostojno
nastopati v razredu. Dolo eno temo so morali doma pripraviti za nastop, naslednji dan pa
so v navzo nosti vadniškega u itelja izvedli nastop v vadniškem razredu. Nastop je moral
dijak pisno pripraviti ter ga nato še prakti no izvesti. Potekati je moral v pravilnem
knjižnem jeziku. Po nastopu je sledila še analiza, ki je potekala ob navzo nosti vadniškega
u itelja ali metodika in u itelja pedagogike. Pripombe so bile usmerjene predvsem v
napotke za uporabo sodobnih oblik pou evanja, napotke za ocenjevanje in preverjanje
znanja ter v preverjanje in pisanje doma ih nalog (Cenci 2005). Vse pripombe in opazke
so torej bile usmerjene h kvalitetnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu v u iteljiš u in pa
seveda posledi no tudi na obdobje po zaklju enem usposabljanju.
S takimi vajami so se izpopolnjevali v metodiki in didaktiki. Na vadnici so
navadno pou evali najboljši u itelji, vsak v svojem jeziku. V asih je tudi kak
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profesor z u iteljiš a prestopil na vadnico in obratno. Starši slovenskih otrok v
Kopru niso imeli druge izbire kakor pošiljati otroke v slovensko vadnico, saj v
mestu Koper ni bilo druge slovenske ljudske šole. Prebivalci italijanske
narodnosti v Kopru pa so imeli na razpolago ve ljudskih šol, petrazrednic, in še
ve , glavno ljudsko šolo in vadnico z italijanskim u nim jezikom. Zanimivo pa je
dejstvo, da so vsi takratni Kopr ani najrajši pošiljali otroke na vadnico, eš da se
tam boljše u ijo (Žerjav 1976a). Žerjav (prav tam) nadalje navaja pripravnice, ki
so na Primorskem delovale ve ali manj asa: za slovenske dijake v Kobaridu, v
Sežani, na Proseku, v Dolini, v Podgori pri Gorici in v Tolminu, za hrvaške dijake
v Kastvu, v Vrbniku (otok Krk) in v Žminju, za italijanske dijake v Pulju, v
Trži u (Monfalcone) in za kandidate furlanske narodnosti od leta 1881 v Gradiški
ob So i.

Šolsko spri evalo c.k. vadnice v Kopru (SI PAK 100)
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1.2.3.7 Zaklju ek šolanja
Usposabljanje se je kon alo z zrelostnim izpitom, ki je obsegal pisni, ustni in
prakti ni del. Pisno nalogo so sestavljali deli iz pedagogike, u nega jezika,
matematike, prirodopisa, naravoslovja, geografije in zgodovine. Iz omenjenih
predmetov so u enci opravljali tudi ustni izpit ter nato še samostojni u ni nastop
(Cenci 2005).
Po uspešno opravljenem zrelostnem izpitu so zasedli mesto podu itelja ali u itelja
pripravnika. To mesto je bilo za asno. Po dveh letih službovanja v dvorazrednici
so se lahko prijavili k izpitu u iteljske usposobljenosti, ki jim je dajal pravico, da
so se prijavili na razpis ali nate aj za prazna mesta stalno nameš enih u iteljev.
U itelj, ki je tri leta uspešno pou eval v dvo- ali ve razrednici, je postal
nadu itelj. Prvi u itelji pripravniki, ki so kon ali slovensko koprsko u iteljiš e, so
nastopili u iteljsko službo v šolskem letu 1876/77. Teh je bilo malo, in ker so bili
iz goriške dežele, so stopili v službo v rodnem kraju. V nadaljnjih šolskih letih je
izšlo s koprskega u iteljiš a precejšnje število u iteljev doma inov iz slovenske
Istre. Ti so službovali na slovenskih šolah koprskega okraja. Ti so bili Ivan Kuret
iz Ricmanj, Karel Mahni iz Dekanov, Jožef Pe ari iz Pobegov, Jože Bertok iz
Bertokov, Anton Tul iz Kort, Josip Valenti iz

ežarjev in drugi (Žerjav 1976a).

1.2.3.8 U iteljiš e, u iteljiš niki in profesorji ter narodna zavest
V vseh treh oddelkih u iteljiš a (slovenskem, hrvaškem, italijanskem) je pou evalo
ustrezno število profesorjev glede na narodnost. Kot smo videli, so pri u nih predmetih na
u iteljiš u tako v prvih letnikih predmete pou evali v jezikih dijakov, v etrtem letniku pa
so vse predmete (razen verouka) pou evali v nemš ini. A govorica slovenskih in hrvaških
dijakov je koprskim Italijanom, istrskemu deželnemu zboru in odboru precej hodila v nos.
Kramar o tem piše: »Najve nevše nosti so doživeli pedagogi slovenskega in hrvaškega
oddelka, ki so bili koprskim Italijanom vse prej kot dobrodošli. Študijska leta na koprskem
u iteljiš u so bila burna za slovenske in hrvaške dijake. Zanje so bile koprske ulice
neprijazne, ker je njihova govorica spreminjala videz italijanskega mesta« (Kramar 1991,
str. 301).
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U iteljiš e, u iteljiš niki in profesorji so bili tako vse bolj deležni raznih kritik in napadov.
Italijanski nacionalisti so se najprej znašali nad u iteljiš em, nato pa so za eli napadati še
dijake in profesorje. Prvi poskus raz leniti koprsko u iteljiš e na samostojne enote oziroma
u iteljiš a je bil na 8. seji deželnega zbora 21. 12. 1886. V takrat sprejeti resoluciji deželni
zbor

opozarja na ob utno pomanjkanje u iteljskih kandidatov v italijanski sekciji

koprskega u iteljiš a in predlaga za vzgojo u iteljev za Primorje ustanovitev ustreznega
u iteljiš a z italijanskim u nim jezikom. Nadalje so na seji deželnega zbora 31. 3. 1892
zahtevali razdelitev koprskega u iteljiš a na italijansko, hrvaško in slovensko samostojno
enoto, ker da je v Istri premalo italijanskih nadzornikov. Italijanski oblastniki so se vtikali
tudi v u ni program. Deželni zbor je 26. 2. 1898 razpravljal o pouku zgodovine na
u iteljiš u in zadevo predal deželnemu zboru z zahtevo, da obvesti ministra za bogo astje
in uk proti u itelju zgodovine. O itali so mu nekvalificiranost v politi no nacionalnem
pogledu in razpihovanje sovraštva in nestrpnosti do italijanskih dijakov (Kramar 1991).
Poenostavljeno lahko re em, da so vse zahteve in pritožbe imele en sam namen - da bi se
italijanski oddelek u iteljiš a povsem lo il in postal samostojen.
Poleg omenjenih poskusov, da bi raz lenili koprsko u iteljiš e, pa so bili po posledicah
nedvomno hujši napadi na slovenske in hrvaške dijake ter profesorje.
Do prvega ve jega napada na slovenske u iteljiš nike v Kopru je prišlo leta 1885. Pozneje
pa je bilo takih napadov vedno ve . O tem, kakšnih napadov so bili deležni u iteljiš niki,
pri ajo naslednji primeri:
• Skupina italijanskih dijakov z u iteljiš a in gimnazije se je 31. julija 1883 zbrala v
gostilni Miralanda, da bi proslavila konec šolskega leta. Za eli so demonstrirati in
kri ati: »Eviva l'Italia! Eviva Garibaldi!« Okrajno sodiš e je glede tega uvedlo
preiskavo. Zapisano je še, da našteti vzkliki sami po sebi ne bi bili hudi, e ne bi šlo
za ljudi, ki so bili vsak hip pripravljeni, da se znesejo nad slovenskimi in hrvaškimi
dijaki (Vilhar 1976, str. 42).
• Koprski župan Cobol se je z dopisom z dne 30. maja 1885 pritožil pri okrajnem
glavarju. Med drugim je bilo re eno tudi naslednje: »Medtem ko sem se sprehajal
skupaj z nekaterimi volivci, ki so bili izvoljeni v ob ini Ro , se je pripetilo, da sem
naletel v bližini Belvedera na skupino slovenskih in hrvaških dijakov iz c. kr.
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u iteljiš a, ki so, ko so nas sre ali, z izzivalnim in mo nim glasom v njihovem
nare ju izgovorili naslednje besede: Prekleti ljudje, prodani kot živina« (SI
PAK KP. Cobolovo pismo, naslovljeno na: Luigi Bosizio de Thurnberg,
I.R. capitano distrettuale, 30. 5. 1885).
• Profesor Šubic je dne 1. maja 1895 zaslišal dijaka Drufovko iz 2. letnika in
dijaka Toroša iz 4. letnika. Oba sta bila skupaj na sprehodu v Semedeli.
Povedala sta, da sta sre ala italijanskega gimnazijca Riosa, ki ju je
ozmerjal z besedami: »Porchi schiavi! (»Umazani sužnji!«). Italijanu se je
nato pridružil dijak Gambini. Brez vsakršnega povoda sta za ela skupaj
fizi no napadati slovenska dijaka (SI PAK KP. Protokol z dne 1. maj
1895).
Napadalnost italijanskih iredentistov v Kopru se je tako iz leta v leto vedno bolj
stopnjevala, sami napadi na slovenske in hrvaške dijake pa so se vedno bolj
množili. Napadov so bili deležni tudi profesorji, ki so branili u iteljiš nike.
Razbijali so jim stekla na oknu, napadali so jih s kamenjem, žvižgali za njimi… (Kramar
1991).
Vilhar (1976, str. 42) opisuje še en dogodek, ki se je zgodil leta 1895. V bližini u iteljiš a
je akal skrita tolpa in ko so prišli mimo slovenski in hrvaški dijaki, so za hrbtom udarili
nanje. Prišlo je do silovitega pretepa. Napadenci so se hoteli umakniti v stavbo u iteljiš a,
toda pred nosom so jim zapri vrata. Nanje so za eli padati vedno hujši udarci, toda k sre i
je takrat poseglo vmes orožništvo. Ve iredentistov so aretirali in odpeljali v zapore. Pred
okrožnim sodiš em v Trstu se je za elo zasliševanje aretiranih. Prišlo je do dokaj ostrih
obsodb iredentisti nih napadalcev. Bili so obsojeni na ve mesecev zapora, eden celo na
ve kot leto dni.
Skozi vse te napade so se nedvomno slovenski in hrvaški u iteljiš niki zavedali, da so
Slovenci in Hrvati v Istri bolj kot ne zapostavljeni. Upam si trditi, da jim je prav to dajalo
dodatni zagon, da so si tako ob raznih priložnostih »dajali duška« na vojaških naborih. Kot
nadalje navaja Vilhar, so na nabor v Koper prihajale velike skupine slovenskih fantov iz
okoliških vasi. Glasno so prepevali slovenske pesmi. In takoj, ko so jih slišali italijanski
iredentisti, že so drveli skupaj in bili pripravljeni na nov spopad (prav tam).
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eprav je prišlo leta 1895 tudi do obsodb iredentistov, je njihova napadalnost kljub temu
naraš ala. Po spopadih prve dni aprila 1897 so postajali napadi italijanskih iredentistov
tako pogosti in siloviti, da je Koper enostavno postal prenevaren za slovenske in hrvaške
dijake. Prav nikjer niso bili ve varni. Niti pri ljudeh, kjer so stanovali. Takrat so slovenski
in hrvaški dijaki sklenili, da bodo zapustili Koper. In ko je do tega dogodka tudi prišlo, je o
njem pisalo vse slovensko

asopisje. V U iteljskem tovarišu je pisalo: »Slovenski

u iteljiš niki v Kopru so dovolj okušali zadnje dni italijansko kulturo in svobodo. Napadali
so jih najeti lahonski fakini na poti iz šole in celo v stanovanjih. Pobegnili so tedaj vsi
slovensko-hrvaški dijaki peš iz Kopra v Trst, ker niso bili ve varni življenja. Ko bi
prebivalstvo kakega mesta tako surovo postopalo proti nemškim dijakom, to bi bil krik po
vsej rešeni in nerešeni Germaniji« (U iteljski tovariš 37/1897, str. 9).
Slovensko asopisje je tako poudarjalo, kako neznosno postaja življenje v Kopru za
slovenske in hrvaške dijake ter hkrati tudi zahtevalo, da oblast napravi konec
iredentisti nim izgredom. Ko so oblasti izjavile, da bodo stopile iredentistom v Kopru na
prste in dijake š itile pred fizi nimi napadi, so se ti po kakšnih 14 dneh odsotnosti vrnili v
Koper. Ravnateljstvo u iteljiš a je za ve ino dijakov predlagalo ostre kazni: neopravi ene
ure za ves as odsotnosti, ukinitev štipendij in celo eno izklju itev, vendar pa je pod
pritiskom javnega mnenja moralo popustiti. Dijaki tako niso doživeli hujših posledic
(Vilhar 1976).
A spopadi se s tem niso kon ali. Po vrnitvi dijakov v šolo je prišlo v Kopru do novih
spopadov. Ker pa se nemiri še niso povsem polegli, je skupina slovenskih in hrvaških
profesorjev zahtevala, da ravnateljstvo skli e izredno konferenco. Po konferenci so bili
zaslišani nekateri slovenski dijaki. Vsi so potrdili, da se je pri napadih italijanskim
iredentistom v Kopru pridružil tudi italijanski dijak Gladich. Poleg njega je bil znan
kot italijanski iredentist tudi italijanski u iteljiš nik Slama. Ta je bil prav v tistem
asu kaznovan na 30 kron globe, ker je v Lovranu žalil Rudolfa Mandi a z
besedami: »Porchi schiavi, porchi Croati, fuori con voi, questa e terra nostra, asini«
(»Umazani sužnji, umazani Hrvati, ven, to je naša zemlja, osli«) (SI PAK KP. C.k.
Kotarski sud u Voloskem z dne 15. september 1900).
Napad je doživel tudi slovenski u iteljiš nik Anton Gruntar, ki je šel skupaj s
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svakom in dijakoma Francem Jurjev i em in Muši em po

evljarski ulici.

Potihoma je pel neko pesmico. Ustavil ga je Giovanni Marsich in zakri al:
»Qua in Italia non si canta š avo!« Ker ga je Gruntar odrinil od sebe, se je Marsich
pritožil na sodiš u. Gruntar je bil obsojen na 20 kron globe oz. 48 ur zapora, Franc
Jurjev i pa na 10 kron globe. Pritožba na deželno sodiš e v Trstu je bila zavrnjena
(SI PAK KP. Protokol z dne 31. januarja 1901).
O tem, kako so koprske u iteljiš nike napadali italijanski iredentisti, pri a tudi
Josip Ribi i , nekdanji koprski u iteljiš nik. V svojih spominih pripoveduje, kako
se je skupaj s Sre kom Kumarjem in Poljšakom v Kopru udeležil prvomajske
socialisti ne manifestacije. Ker so jih zasledovali žandarji, so se skušali za hip
skriti v kavarno Loža. In res, za njimi v kavarno se žandarji niso upali. Vendar
takoj, ko so sedli za mizo in popili nekaj kapljic kave, so za utili od zadaj roke, ki
so jih grabile za vrat. Bili na bi trije ali štirje na enega ali celo dvanajst na tri.
Zvlekli so jih ven in zavalili po stopnicah (Ribi i 1965).
Tudi Hubert Mo nik se spominja napadov italijanskih nacionalistov. Tik pred
koncem šolskega leta 1908/9 je šel za kak dan domov pod

aven. V Koper se je

vrnil s šopkom planik za klobukom. Na Belvederu ga je obkrožila skupina
italijanskih nacionalistov, mu zbila klobuk z glave in ga pomendrala na tleh. Proti
njim je bil brez mo i. Uspelo mu je pograbiti klobuk in zbežati (Mo nik 1971).
Po vsem prebranem si upam trditi, da so, poleg slovenskega u nega jezika,
pravzaprav bili napadi italijanskih nacionalistov tisti, ki so v slovenskih in
hrvaških dijakih toliko intenzivneje prebudili in tudi krepili narodno zavest. Videli
smo, da so se znali postaviti zase in se braniti. Lahko bi kar rekli, da so se držali
na ela zob za zob. Odzivali pa so se tudi z raznimi provokacijami. Kramar (1991)
navaja, da so u iteljiš niki velikokrat zahajali v kr me in tam prepevali slovenske
pesmi. To razumem kot jasno sporo ilo – tukaj želimo govoriti slovensko in ne
italijansko. Ob vseh navedenih težkih razmerah bi lahko celo rekla, da presene a dejstvo,
koliko odli nih prosvetnih delavce, pisateljev, pesnikov, kulturnih delavcev je pravzaprav
»dalo« koprsko u iteljiš e … Menim, da jih je prav ta narodna ogroženost in na rtna
asimilacija, ki so je bili deležni v Kopru istrski Slovenci in tudi Hrvati, dala dodaten zagon,
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da so ohranjali svojo kulturo. Mladi u iteljiš niki so prav gotovo utili nujnost narodne
prebuje in so tako kasneje na službenih mestih postali narodni buditelji. Mnogi od njih so
kot u itelji službovali doma in poleg u iteljevanja ustanavljali in vodili razna kulturna in
prosvetna društva ter z njimi zelo veliko prispevali k prebujenju istrskih Slovencev.

1.2.3.9 Vsestransko aktivni in narodno zavedni u itelji
Slovensko u iteljiš e je dalo lepo število zaslužnih mož. Tako so v vrstah
profesorskega zbora delovali: dr. Franc Kos iz Selc pri Škofji Loki (zgodovinar),
Ivan Koštial (jezikoslovec), Viktor Bežek iz Postojne (pedagoški pisatelj), Saša
Šantel iz Gorice (slikar in skladatelj), Vjekoslav Spin i iz Kastava (dolgoletni
deželni poslanec in pripovednik), Vladimir Nazor (hrvaški književnik) in drugi. Iz
vrst slovenskih in hrvaških dijakov so se uveljavili: Hrabroslav Volari iz Kobarida
(skladatelj in zborovodja), Andrej Gabrš ek iz Kobarida (politik, novinar in
založnik), Jožef Kostanjevec iz Vipave (književnik in pedagog), Rihard Orel iz
Prva ine (etnograf), Franc Lo niškar iz Ljubljane (književnik), Ivo Grbec iz
Škednja (glasbenik), Karel Širok iz Šmartnega v Goriških Brdih (pisatelj), Ivo
Samec iz Trsta (pesnik), Ferdo Kleinmayr iz Kopra (pisatelj in šolnik), Franc
Venturini iz Boljunca (skladatelj), Josip Ribi i

iz Baške-otok Krk (mladinski

pisatelj), Sre ko Kumar iz Kojskega v Goriških Brdih (glasbenik), France Bevk iz
Zakojce pri Cerknem (pisatelj) - (dokon al slovensko u iteljiš e v Gorici), Josip
Pahor iz Sežane (književnik), Viktor Car Emin iz Lovrana pri Opatiji (hrvaški
književnik),

Ivo

Mateli -Ronjgov

iz

Ronjgov

pri

Kastavu

(glasbenik),

Ante Duki iz Jurjeni ev pri Kastavu (pesnik), France Barboli iz Baške (pedagog in
šolski nadzornik) in drugi (Žerjav 1976a).

1.2.3.10 Stavka u iteljiš nikov
Slovenske dijake in profesorje so nemški profesorji stalno zapostavljali in žalili. Ve krat je
moral nastopiti ravnatelj Bežek, ki je izzivajo e profesorje kaznoval z ukorom (Žerjav
1976a). Prej opisani neprijetni dogodki med slovenskimi dijaki in Kopr ani italijanske
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narodnosti so še poslabšali neprijetno vzdušje. Poleg proti italijanskim nacionalistom pa so
se u iteljiš niki zavedno bojevali tudi proti temu, da bi bilo koprsko u iteljiš e sredstvo za
germanizacijo nenemškega prebivalstva. Ob vsaki priložnosti so postavljali zahteve, da se
v šoli dosledno uvede za vse predmete slovenski in hrvaški u ni jezik (Penjak 2009).
Dejstvo, da so se zavzemali za ve jo veljavo materinš ine, razumem kot logi no
posledico tega, da je bilo nemš ini posve eno preve

pozornosti, pa

eprav

koprsko u iteljiš e ni imelo niti enega nemškega dijaka.
Tako je »neprestano prihajalo do konfliktnih situacij, saj so nemški profesorji
zapostavljali in žalili slovenske dijake in profesorje. Zaradi pretiranega oživljanja
nemš ine in omejevanja osebnih svoboš in so dijaki vseh treh narodnosti 2. marca
1908 organizirali stavko« (Lešnik 1991).
Na stavki so prebrali »Resolucijo«, sprejeto na shodu slovenskih in hrvaških
u iteljiš nikov 29. 2. 1908, v kateri so postavili naslednje zahteve:
»1. Predmeti, kakor zgodovina, zemljepis in pedagogika, ki so se do sedaj jemali
v nemškem jeziku, se naj odslej predavajo v slovenskem, t.j. v maternem jeziku.
To naj velja tudi pri zrelostni izkušnji.
2. Nikokor no emo biti navzo ni pri pridigah, pred ali po maši, ki niso v
materinem jeziku.
3. Zahtevamo u itelja risanja, ki bi nam razlagal tudi metodiko v umljivem jeziku.
4. Ho emo se prostejše gibati! Dopuš eno naj bo gojencem k pou nim zabavam,
bodisi v Trstu ali drugam. Vsaj višji te aji naj bi smeli iti v poštene lokale, do
dolo ene ure« (SI PAK KP, U iteljiš e Koper, facs.8, št. 86/1908). Stavka je bila
uspešna.
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Resolucija, ki so jo slovenski in hrvaški u iteljiš niki ob za etku stavke izro ili ravnatelju šole (SI
PAK KP, U iteljiš e Koper, facs.8, št. 86/1908).

Poleg omenjenega so dijaki zahtevali predvsem ve prakti nega pouka, saj so se mnogi
u itelji na enorazrednicah pritoževali, da imajo precejšnje težave ob nastopu službe in
pravzaprav ne vedo, kaj v razredu po eti kljub vsemu znanju iz pedagogike. Dijaki so tako
zahtevali ve prakti nih nasvetov, kako ravnati v šoli, da ne bi bili povsem nemo ni v
razredu. Pogrešali pa so tudi lastne nastope in izvedbe ur na enorazrednicah, saj so le-te
zahtevale druga en na in dela, kot so ga spoznali na vadnicah (Cenci 2004).
Torej kljub temu, da so dijaki imeli poleg teoreti nega znanja tudi prakti en pouk na
vadnicah, jim to ni zadoš alo, da bi lahko ob uspešnem dokon anju šolanja suvereno
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nastopali v razredu. Razumljivo je, da so si želeli imeti nastope in izvedbe ur tudi na
enorazrednicah, saj bi tako lahko prišli v stik z dejanskim stanjem v šoli. Vadnice pa so,
bolj kot ne, predstavljale nekakšno idealno situacijo, v kateri bodo i u itelji niso dobili
realnega ob utka glede na ina dela in pou evanja, ki jih bo akal, ko bodo zapustili šolske
klopi in za eli s pou evanjem.
Kljub znanju in vsem prakti nim vajam v asu študija se prav gotovo tudi danes mnogo
u iteljev sre uje s podobnimi težavami. Ko prvi stopijo pred u ence, se jih veliko ne
znajde povsem. Ker je potrebno na in dela nenehno prilagajati zahtevam dolo enega
razreda, lahko to za etnikom predstavlja zahtevno nalogo. In prav zato ve krat slišimo, da
je »kilometrina« tista, zaradi katere postajajo vse boljši in spretnejši.

1.2.3.11 Preselitev u iteljiš a v Gorico (1909)
Zaradi neprijetnih in konfliktnih situacij (ki so privedle tudi do stavke) pa zaradi
neustreznih in nehigienskih prostorov u iteljiš a ter nenazadnje ker Koper sam po
sebi ni bil veselo mesto, so dijaki zahtevali preselitev slovenskega u iteljiš a
(Žerjav 1976). Neustreznost prostorov u iteljiš a se je kazala tudi v tem, da je stavba s
starinskimi in vlažnimi zidovi zbujala neprijetne ob utke in tako nikakor ni bila primerna
za u iteljiš e (Cenci 2004). Poleg tega stavba ni bila vše dijakom, saj jih je spominjala
na kaznilnico (Ribi i 1965). »Nekdanji samostan so brez velikega truda spremenili v šolo,
tako da so podrli nekaj vmesnih sten samostanskih celic, vse ostalo, temne, z velikimi
kamni tlakovane hodnike ter obokane prehode na dvoriš ni strani pa pustili, kar je bilo iz
kulturnozgodovinskega stališ a prav, a mi smo le imeli ob utek, da prihajamo v
kaznilnico; pa v noge nas je zelo zeblo pozimi, ko smo hodili po teh hodnikih in je burja
prinašala zmrzal na kamnita tla« (prav tam, str. 201-202).
Mo nik (1971) v svojih spominih navaja, da je po raznih predlogih in pobudah najprej dr.
Tume leta 1891 in pozneje še deželnega šolskega nadzornika Matej i a, zahtev politi nih
skupin, asopisja in nenazadnje še dijaških stavk za uvedbo doma ega jezikovnega pouka
in premestitev u iteljiš iz Kopra po osemnajstih letih bojev avstrijsko ministrstvo kon no
izdalo dekrete o pouku v maternem jeziku vseh treh narodnosti: Hrvatov, Slovencev in
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Italijanov ter ugodilo zahtevi, da je hrvaški oddelek šel v Kastav, italijanski v Gradiško,
slovenski v Gorico. Do tega je prišlo poleti 1909 in tako je samostojno slovensko
u iteljiš e, kot prvi višji srednješolski slovenski zavod, za elo z rednim poukom septembra
v Gorici v domu Simona Gregor i a (Kontestabile 2003).
Gregor i ev dom je bil zgrajen leta 1908 v tihi želji, da se bo vanj preselilo
slovensko moško u iteljiš e (Bevk v Cenci 2004). Lahko torej sklepam, da so
bili prostori precej bolje urejeni in prijetnejši kot tisti v Kopru, saj je bila stavba
nova, poleg tega pa so jo gradili ravno z namenom, da bo v njej dobilo u iteljiš e
svoje mesto.
Leto poprej, torej 1908, se je že izselil hrvaški oddelek u iteljiš a v Kastav (okraj
Volosko) (Lešnik 1976). Ob selitvi obeh oddelkov se je vnela huda asopisna borba med
Italijani, Slovenci in Hrvati. Italijani so nasprotovali selitvi u iteljiš a iz Kopra, ravno tako
je goriški župan nasprotoval odprtju slovenskega u iteljiš a v Gorici. V Kopru je ostal
italijanski oddelek u iteljiš a do 1923. leta, ko je bil z Gentilejevo reformo pridružen
koprski italijanski gimnaziji (Kontestabile 2003).

1.2.3.12 Skrb za u iteljiš nike
Posebnih domov oz. zavodov za nastanitev u iteljiš nikov v Kopru ni bilo.
U iteljiš niki so se zato nastanili pri slovenskih družinah v mestu, predvsem pri
družinah slovenskih stražarjev koprske kaznilnice; nekaj pa jih je stanovalo pri
italijanskih družinah. Pomembno se mi zdi na tem mestu omeniti še, da so
koprske u iteljiš nike štipendirale ve inoma ob ine, kjer so imeli stalno bivanje,
pozneje okraji in od leta 1893 dalje tudi podružnica Ciril-Metodove družbe v
Kopru. Štipendiranje je tako zagotovilo vedno zadostno število slovenskih
u iteljiš nikov (Žerjav 1976a).
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1.2.3.13 Disciplinski red u iteljiš a
Življenje v u iteljiš u je dolo al disciplinski red, ki so se ga morali u iteljiš niki strogo
držati. 1. len je za dijake dolo al zelo strogo in dosledno izvajanje verskih obveznosti.
Izogibanje maši v cerkvi je veljalo za zelo hud prestopek. Vse obiske javnih prireditev jim
je lahko dovolil le ravnatelj. Tako si je dijak, ki je hotel npr. obiskati kakšno javno
prireditev (ples, koncert, predavanje), moral priskrbeti ravnateljevo dovoljenje. Manjše
olajšave so veljale le za gledališke predstave, za katere je bilo potrebno le razrednikovo
dovoljenje. Dijakom je bilo zelo strogo prepovedano zahajati v javne lokale (gostilne,
kavarne) v mestu in okolici. Ob osmih zve er so morali biti obvezno doma – nekaj olajšav
je bilo le proti koncu šolskega leta.

e so dijaki kršili disciplinski red, so bili kaznovani.

Bilo je dolo enih osem vrst kazni, ki so se za ele z ukorom, kon ale pa z izklju itvijo iz
vseh šolskih zavodov (Vilhar 1976, str. 31).
Vsako delovanje in društveno zbiranje jim je bilo prepovedano. In eprav so se v šoli u ili
igranja na violino in klavir, se sami s tem niso smeli ukvarjati (Cenci 2004). »Ko smo
izven šole in skrivaj ustanovili orkester z vsemi potrebnimi inštrumenti na lok, pa še pevski
zbor, nam je ravnatelj zaplenil vse inštrumente razen violin in pevski zbor prepovedal«
(Ribi i 1965, str. 209). Kljub oviram pa so se dijaki shajali pri enem ali drugem,
razpravljali, peli, igrali in recitirali pesmi. Ustanovili so tudi ilegalni literarni krožek, ker
jim šolska knjižnica ni nudila ni novosti. Imeli so še svoje orkestre in pevske zbore ter
nastopali, pa eprav za to niso imeli dovoljenja (Cenci 2004).

1.2.3.14 Kulturno življenje na u iteljiš u
Poleg ve jezi nosti je u iteljiš e dijake pripravljalo na kulturno življenje. Ob državnih
praznikih so prirejali bogate kulturne programe, ki so potekali v štirih jezikih, u ili so se
igranja violine, klavirja in orgel. Imeli so svoj tamburaški orkester. Leta 1907 je bilo
ustanovljeno Tamburaško pevsko društvo Zvezda, leto pozneje pa Dramsko društvo Istra,
katerega je vodil u itelj Ivan Vouk. Obe društvi sta s svojimi nastopi in gostovanji
razgibali kulturno življenje Kopra in okolice. Žal je selitev slovenskega oddelka u iteljiš a
v Gorico okrnila društveno delovanje (Kontestabile 2003).
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Pri razvoju slovenskega šolstva v Istri ima velike zasluge tudi Ciril-Metodova družba
(CMD). Ustanovljena je bila 5. junija 1886 v Ljubljani. Njen glavni namen je bil
skrbeti za slovenske šole v tistih krajih, ki so bili najbolj izpostavljeni nemškemu
in italijanskemu pritisku (Maruši 1995). Na narodnostno mešanih ozemljih je
tako za ela ustanavljati šole in vrtce, da bi slovenski otroci v ljudski šoli lahko
uporabljali svoj materni jezik, ki ga v javnih šolah niso mogli (Slovensko šolstvo
v eraj, danes, jutri 2007). Z denarnim skladom, s katerim je razpolagala, je dajala
nekaterim revnim šolam podpore in opremljala razrede s pohištvom in u ili. Ko pa
je bila 24. decembra 1893 v Opatiji ustanovljena Ciril-Metodova družba samo za
Istro, je ta prevzela skrb za slovenske in hrvaške zasebne ljudske šole in otroške
vrtce v krajih, kjer jih ni bilo. V slovenski Istri je Ciril-Metodova družba imela
podružnice v Kopru, Dekanih in Sv. Barbari (Korošcih). Leta 1908 je zgradila
slovensko šolo v Rakitovcu pri Buzetu, leta 1910 pa slovensko šolo v Sv. Barbari
v Miljskih hribih (Žerjav 1976a). Ko se je leta 1909 slovensko u iteljiš e iz Kopra
preselilo v Gorico in je bila ukinjena enorazredna vadnica, so koprski Slovenci ostali brez
ljudske šole. Zato je v šolskem letu 1911/12 Ciril-Metodova družba v Kopru odprla
slovensko zasebno šolo (Maruši 1995). CMD je leta 1912 zgradila slovensko šolo
za ogrožene slovenske otroke v Luciji pri Portorožu. Zaradi ustanovitve te šole so
italijanski iredentisti iz Pirana požgali dve hiši, v katerih so stanovali zavedni
Slovenci. Da bi zaš itili tamkajšnje slovenske prebivalce in njihove šole, so
takratni istrski deželni poslanci, vsi lani prvega odbora Ciril-Metodove družbe za
Istro, vložili ostro interpelacijo na ministrskega predsednika na Dunaj. Kljub
velikemu nasprotovanju italijanskih nacionalistov pa je šola delovala do leta
1918. Le nekaterim Ciril-Metodovim šolam, kot na primer v Sv. Barbari, je bila
priznana pravica javnosti. Šole so šele leta 1916 postale javne ljudske šole (Žerjav
1976a).
»Obdobje prehoda 19. v 20. stoletje je bil as najplodnejšega razvoja slovenske kulture in
nacionalne zavesti Primorcev v okviru avstrijske države. Primorski Slovenci takih pravic,
kot so si jih izbojevali v tem obdobju, niso ve dosegli do ustanovitve nove Jugoslavije«
(Cenci 2004, str. 85). V povezavi z u iteljskim izobraževanjem smo dobili državne
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ustanove - štiriletna u iteljiš a. Predmetnik pa je u iteljem nudil kar solidno pedagoško
izobrazbo, saj je bila ta tako teoreti na kot tudi prakti na.

2.

SLOVENSKA ISTRA PO PRIKLJU ITVI K ITALIJI

2.1 ITALIJANSKA OKUPACIJA JULIJSKE KRAJINE

V zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno se je politi no življenje na Primorskem in v
Istri razvijalo v znamenju nasprotja med italijansko ter slovensko-hrvaško skupnostjo.
Italijani so prevladovali v Trstu, v mestih na zahodu Istre in v nekaj naseljih v notranjosti
Istre. Slovensko in hrvaško prebivalstvo je pripadalo ve inoma kme kemu sloju,
italijansko pa višjemu meš anskemu sloju (Kacin-Wohinz 1972, str. 13). Kljub Trojni
zvezi, ki jo je Italija 1882 sklenila z avstro-ogrsko monarhijo in Nem ijo, se je na za etku
prve svetovne vojne postavila v položaj nevtralnosti (Hmelak 1968). V naslednjih mesecih
se je pogajala na obeh straneh, na strani antante in na strani centralnih sil, da bi za
sodelovanje v vojni iztržila im ve (Kacin-Wohinz in Pirjevec 2000, str. 21). Po hujših
vojaških porazih so antantne sile 26. 4. 1915 sklenile z Italijo londonski pakt. Z njim so
Italiji obljubile Trentino, Gornje Poadižje, osrednjo Dalmacijo in otoke, GoriškoGradiš ansko, Trst, Istro in del Notranjske do razvodja med

rnim in Sredozemskim

morjem. Le Reka, ki je pripadala ogrski polovici habsburške monarhije, je bila izvzeta. Ta
meja, ki je odvzemala slovenskemu narodu dobro etrtino prebivalstva in tretjino vsega
slovenskega etni nega ozemlja, je imela izrazit strateški zna aj in je bila sad italijanskih
imperialisti nih teženj, ne pa posledica boja za italijanske nacionalne meje (Kacin-Wohinz
1972, str. 15). Maja 1915 je Italija napovedala vojno avstro-ogrski monarhiji. Na
slovenskem etni nem ozemlju je frontna linija potekala ob reki So i in se kon ala zahodno
od izliva reke Timav v morje (Kacin-Wohinz in Pirjevec 2000).
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Avgusta 1918 je bil v Ljubljani z združitvijo slovenskih politi nih strank ustanovljen
Narodni svet za Slovenijo, oktobra 1918 pa še Narodno ve e Slovencev, Hrvatov in Srbov
v Zagrebu, ki je 29. oktobra 1918 razglasilo ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in
Srbov na ozemlju bivše avstro-ogrske monarhije, kjer so živeli prebivalci teh narodov
(Kacin-Wohinz 1972, str. 19-20). Država SHS se je 1. decembra 1918 združila s Srbijo in
rno goro v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kacin-Wohinz in Pirjevec 2000, str.
25).
Premirje med Antanto in avstroogrsko armado je bilo sklenjeno 3. novembra 1918. S
premirjem so antantne države pooblastile Italijo, da zasede avstroogrsko ozemlje do rte,
dolo ene z londonskim sporazumom (Kacin-Wohinz in Pirjevec 2000).
General Diaz, vrhovni poveljnik italijanskih armad, je 4. novembra 1918 v dnevni
zapovedi zapisal naslednje besede: »Vojna proti Avstro-Ogrski, katero je, pod visokim
vodstvom Njegovega Veli anstva kralja, vrhovnega vodje, italijanska vojska, šibkejša po
številu in opremi, za ela 24. maja 1915 in jo vodila z nezlomljivo voljo in zagrizeno
hrabrostjo brez prestanka in srdito 41 mesecev, je dobljena…« (Hmelak 1968, str. 9).
Konec prve svetovne vojne je tako prinesel veliko sprememb. Avstrija je razpadla in
za rtale so se nove meje. Ve ina avstrijskega primorja je bila priklju ena k Italiji. Odnosi
in razmere so se z razsulom Avstro-Ogrske mo no poslabšale. Namesto pri akovane
združitve vseh Slovencev je italijanska vojska zasedla velik del slovenskega narodnega
ozemlja, ki je bilo obljubljeno Italiji z londonskim paktom 26. aprila 1915 kot pla ilo
Francije in Velike Britanije za njen vstop v vojno na strani antante. Na podlagi rapalske
pogodbe je bilo to ozemlje, za katero se je uveljavilo ime Julijska krajina (Venezia Giulia),
priklju eno k Italiji (Cenci 1997).

2.1.1 Julijska krajina
Leta 1920 je bil v Rapallu sklenjen sporazum med tedanjo Kraljevino SHS in Italijo. Tako
je Italiji pripadla celotna tedanja Goriško-Gradiš anska, mesto Trst z okolico, Istra (brez
dela ob ine Kastav in otoka Krk, ki sta pripadli Jugoslaviji), od Kranjske politi ni okraj
Postojna ter od politi nega okraja Logatec sodni okraj Idrija (brez ob ine Žiri) ter manjši
deli ob in Gr arevec, Planina in Logatec. Kanalska dolina (politi ni okraj Trbiž in del
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ob ine Podklošter) pa se je od Koroške priklju ila Italiji že 10. septembra leta 1919
( ermelj 1965, str. 11). Ime »Julijska krajina« se je na italijanski strani udoma ilo že prej,
vendar ni ustrezalo nobeni dolo eni geografski ali politi no-upravni opredelitvi. Z njim so
ozna evali »deželo«, ki je postala sestavni del Italije. Meje te dežele pa so se spreminjale s
politi nimi dogodki ( ermelj 1965, str. 12). »Tako je ostalo pod Italijo 400 000 Slovencev.
Za vse te Slovence in še ez 100.000 Hrvatov pomeni zasedba za etek konca vseh
narodnostnih pravic« (Cenci 1997, str. 18). Te meje pa so seveda vplivale tudi na šolstvo.

2.1.2 Za etek zatiranja
Sprva je kazalo, da bo vse ostalo po starem, saj so na plakatih prebivalcem obljubljali
pravice in svoboš ine, in to še veliko ve , kot so jih imeli pod Avstrijo. Vojaški guverner
Petitti Di Roveto je celo izdal razglas za slovensko prebivalstvo: »Slovenci! Italija je
velika država svobode, dala vam bo iste pravice kakor drugim državljanom. Dala vam bo
šole v vašem jeziku, še ve , kakor vam jih je dala Avstrija.

uvana bo vaša vera, kajti

katoliška vera je vera vse Italije. Slovenci, bodite prepri ani, da bo velika, zmagovita
Italija skrbela za svoje državljane ne glede na njihovo narodnost« (Cenci 1997, str. 19).
A prav kmalu se je pri elo preganjanje in zatiranje. 29. novembra 1918 je podlago zanj dal
Odlok vojaškega guvernerja, ki je dolo al, da se vsako dejanje proti interesom, nastalim z
okupacijo, kaznuje (žalitev simbolov ali oseb z besedo ali dejanjem). In ta odlok so prav
radi uporabljali in zlorabljali proti Slovencem. Februarja 1919 so okupacijske oblasti celo
za ele sistemati ne aretacije vodilnih slovenskih osebnosti, zlasti izobražencev, in jih
odvažali v Italijo. Med številnimi deportirancimi je bilo 36 u iteljev, 35 duhovnikov, 45
državnih uradnikov… (Cenci 1997). Odvzete so jim bile tako najosnovnejše narodnostne
pravice.
Asimilacijske težnje pa so se še stopnjevale po letu 1922, ko je na oblast prišla Narodna
fašisti na stranka. Leta 1926 so bile z razpustitvijo dnevnega in periodi nega tiska ter
politi nih strank in sindikatov ukinjene vse obljubljene svoboš ine. Italija je postala
totalitarna država z diktaturo fašisti ne stranke. Zaradi imperialisti nih teženj je država
veliko pozornosti namenila vojaški organiziranosti državljanov. Na elu vlade in fašisti ne
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stranke je trdno stal Benito Mussolini. Poudarjal je pomen države in nacionalnosti za
posameznika ter trdno verjel v nujnost avtoritarnega vodenja ljudskih množic (Fatur 2002).
»Sledi najbolj mra no obdobje v zgodovini primorskih in istrskih Slovencev, obdobje
fašizma. V tem obdobju so ukinili vse, kar je bilo slovenskega« (Kontestabile 2003, str. 9).
Vse slovenske šole so bile zaprte. Ves trud in naporno delo vseh u iteljev je bilo v kratkem
uni eno. Zavedne u itelje in duhovnike so italijanske oblasti izgnale. Ljudje so s tem poleg
kulturne svobode izgubili tudi veliko premoženja (Kontestabile 2003).

Od leta 1919 je Julijski krajini na eloval civilni komisar. Italija je sicer ohranila prvotno
upravno delitev, je pa zelo posegla v avtonomijo. V slovenskih ob inah so odstavili župane
in postavili tuje komisarje. Šole so ostajale zaprte, civilni komisar je prepre eval sklic
deželnega šolskega sveta. Zasedeno ozemlje je pod Avstro-Ogrsko imelo visoko stopnjo
deželne in ob inske avtonomije, sedaj pa italijanska uprava take avtonomije ni poznala
(prav tam).

2.1.3 Raznarodovalna politika Italije v Julijski krajini
2.1.3.1 Uni evanje jezika in kulture
Že takoj po okupaciji je Italija prelomila vse svoje obljube. Z nastopom fašisti ne vlade pa
so bile sploh pozabljene vse obljube po ohranjanju jezika in kulture manjšinskega
prebivalstva, saj je bil že obstoj nacionalnih manjšin nezdružljiv s fašisti no doktrino.
Fašisti na politika je poveli evala italijanski narod in zanikala obstoj drugih narodnosti v
mejah Italije.
Eden poglavitnih ciljev oblasti je bil izriniti slovenš ino iz javnega in zasebnega življenja
ter uni iti slovensko kulturo, »da bi bili brez jasne vizije, brez kulture in lastnega
prepri anja Slovenci obsojeni, da ostanejo v nevednosti, podrejeni mo nejšemu in bi tako
izginili po sili zgodovinskega procesa« (Cenci 1997, str. 23).
Šola je vcepljala otrokom italijansko nacionalno zavest in sovraštvo do vsega, kar je
slovansko. Tone Peruško (v Fatur 2002) je zapisal, da so v asimilacijski vzgoji glavnega
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pomena emocije, saj raznarodovanje lahko ste e le preko ustev. Zato je postavljala
fašisti na šola na prvo mesto zastave, vojaške organizacije, uniforme, nagrade, petje,
deklamacije, izlete, tekmovanja in proslave (Fatur 2002, str. 31).

2.1.3.2 Društva
Prosvetna društva, ki so delovala že v avstrijskih asih, so bila po vojni obnovljena in so
izjemno živahno delovala. Njihova gonilna sila so bili po ve ini u itelji pa tudi talentirani
kme ki fantje. Vendar pa je vsa ta »prebujena« društva akal skorajšnji konec. Napadalne
fašisti ne enote so se takoj ob ustanovitvi, ko so bile dejavne v Trstu in Istri, znesle nad
slovensko kulturo (Cenci 1997). »V ve ernih urah 13. julija 1920 so pod vodstvom
Francesca Giunta požgali narodni dom v Trstu, kjer je bil sedež številnih kulturnih in
gospodarskih organizacij. Tako so uni ili gledališko in kinodvorano, ogromno
knjižnico, sedež Glasbene matice, hotel Balkan z restavracijami in kavarno, slovensko
kreditno banko, sedež sokolskega, dijaškega in planinskega društva, sedež
delavskopodpornega društva, drugo kulturno imovino in zasebna stanovanja« (Cenci
1997, str. 26). Uni evanje je prva leta potekalo brez zakonske podlage, vendar pa je
kljub temu ostalo nekaznovano in pri oblasteh sprejeto celo s »simpatijo in
odobravanjem« (prav tam, str. 26).
Po zmagi fašizma v Italiji pa se je za elo zakonito zatiranje, ki je dobivalo v praksi
nezakonite oblike nasilja in uni evanja. Cenci (1997, str. 27) navaja: »Tako je v
plamenih izginjala slovenska kulturna dediš ina, ki so si jo zgradili ljudje iz ljubezni
do naroda, iz želje po svojem obstoju.«
Kljub vsemu pa je ljudstvo uspešno kljubovalo vsem tem težkim razmeram. In tako so se
mnoga društva ponovno ustanavljala ter se obnavljala, vse dokler niso bila z zakonom
prepovedana.
29. junija 1927 je izšel zakon o odpravi društev. V nekaj mesecih, do konca leta 1927, so
bila vsa društva razpuš ena in imetje zaplenjeno. Tako je prepoved vsakršne narodne
dejavnosti prisilila kulturne in politi ne delavce, da so zapustili Primorsko. Fašisti so
nemudoma namesto tradicionalnega kulturnega življenja ponujali svoje. Na vse
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pretege so si prizadevali pritegniti ljudi v popoldanske (»dopolavoro«) zabavne,
kulturne in gostinske prostore, kjer so »ponujali« tujo kulturo in fašisti no ideologijo
(Cenci 1997).

2.1.3.3 Slovenski tisk
Udarec, ki je bil zadan prosvetnemu delu in šolstvu, je doletel tudi slovenski tisk. Za elo se
je z italijansko vojaško okupacijo in trajalo do leta 1930, ko je bilo s silo in zakoni skoraj
vse zatrto. Na za etku, ko je formalno še trajala jezikovna prostost, je bilo zna ilno
pustošenje in napadanje slovenskih tiskarn. Takšno ravnanje je trajalo do zakonitega
zatiranja tiska, pa tudi potem.
Sistemati no preganjanje se je za elo marca 1927 s pozivom fašisti nega glasila Il Popolo
di Trieste: »Uni imo jugoslovanski tisk… Ožgimo z žare im železom gnojni tvor in
režimo ga brez usmiljenja!« Temu pozivu so sledili še nadaljnji, dokler niso do za etka leta
1929 izgini skoraj vsi slovenski asopisi. Slovenci, ki po ve ini niso znali italijanš ine, so
tako ostali brez vsakih vesti o dogodkih doma in v tujini. Vendar pa so si kljub temu ljudje
pomagali na razli ne na ine. Ilegalno so širili tisk po vaseh in ga, željni slovenske besede,
prebirali (Cenci 1997).

2.1.3.4 Mladinske fašisti ne organizacije
Šola ni bila edino mesto, ki si je prizadevala za oblikovanje fašisti ne osebnosti. Država je
vedno bolj stopnjevala svoje težnje po nadzoru mladine. Fašisti ne mladinske organizacije
so želele zapolniti ves otrokov prosti as od predšolske do odrasle dobe. Takoj ko je otrok
za el hoditi v šolo, je bilo nujno ali vsaj zelo zaželeno, da je postal lan fašisti nih
mladinskih organizacij. Tako je bila staršem odvzeta pravica, da odlo ajo o vzgoji svojih
otrok. Ta pravica je pripadala samo državi, ki nadzoruje vzgojo mladine.
Fašisti ne organizacije so se delile po generacijski pripadnosti in spolu. Ženska je bila v
ideologiji fašizma podrejeno bitje, dolo eno zgolj za ustvarjanje družine, zato so se ženske
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organizacije ukvarjale z gospodinjstvom ter socialnim skrbstvom in ne s politiko (KacinWohinz 1990, str. 99).
Pomembno vlogo pri asimilacijskih težnjah je imela Narodna ustanova Balilla (Ballila je
bilo ime nekega italijanskega de ka, ki je kot vzor junaštva, nacionalne zavesti in odpora
stopil v italijansko zgodovino). Namen organizacije je bil telesni in moralni razvoj
mladine. Prizadevali so si vsaditi ut discipline v otroke, s predvojaško vzgojo vcepiti
militaristi nega duha, s športom in telovadbo fizi no kondicijo, s te aji in krožki pripraviti
otroke za poklic in dati zlasti tehni no izobrazbo (Kacin-wohinz 1990). Otroke je delila po
spolu in starosti. Vklju evala je mladino od 6. do 21. leta starosti. Fantje od 6. do 14. leta
so se imenovali fantje Balilla, od 14. do 18. leta so bili Avantgardisti, od 18. do 21. leta pa
Mladi fašisti. Tedaj so se vklju ili v Narodno fašisti no stranko ali v Prostovoljno milico
za nacionalno varnost. Deklice od 6. do 14. leta so se imenovale Male Italijanke. Od 18. do
21. leta pa Mlade fašistke. Z 21. letom so se lahko priklju ile ženskim fašistkam. Leta
1937 se je organizacija preimenovala v Italijansko liktorsko mladino (GIL – Gioventu'
Italiana del Littorio). Vanjo so bili sprejeti še predšolski otroci – Sinovi in h ere volkulje
(Fatur 2002).
lani organizacij so bili praviloma uniformirani. Tako so pri telovadbi dekleta nosila rno
krilo in belo bluzo s fašisti nim znakom, kar je bila tudi uniforma Malih Italijank.
Uniformo de ka Ballila pa so predstavljale zelene hla e, rna srajca in miniaturna puška.
Glede verske vzgoje je bilo lanom mladinskih organizacij svetovano, da se vsako nedeljo
udeležijo cerkvenih obredov. Prav tako so imeli lani mladinske organizacije pravico do
brezpla nega zdravstvenega zavarovanja in zdravniške oskrbe, kar je med revnim
ljudstvom veliko pomenilo. Organizacije niso preverjale otrokovega obnašanja in statusa
ter svetovnonazorskih prepri anj družine, saj je fašizem verjel v mo svoje vzgoje. Edino,
kar je bilo pomembno, da otrok vstopi v organizacijo, je bilo njegovo zdravje. Vzorce
vedenja in stališ a naj bi že postopoma prevzel. Mladino so izobraževali u itelji in rezervni
oficirji (prav tam).
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2.2

ŠOLSTVO PO PRIHODU ITALIJANOV

2.2.1 Postopno ukinjanje slovenskega šolstva
Takoj po prihodu Italijanov v naše kraje so šolske oblasti za ele razmišljati, kako bi se
lotile raznarodovanja slovenske šole. Za slovensko manjšino je tako postalo življenjskega
pomena vprašanje šolske avtonomije. Pomembno vlogo je takrat odigral Virgilij Š ek,
poslanec slovenske manjšine v Rimu, ki je bil izbran na prvih volitvah po kon ani prvi
svetovni vojni. Od italijanskega šolskega ministra je zahteval avtonomijo slovenskih in
hrvaških šol. Minister je avtonomijo sicer odobril, vendar pa je hkrati zahteval, da jo potrdi
še centralni urad za nove pokrajine, esar pa ta ni storil (Goriška straža, 9. avgust 1922 v
Kontestabile 2003). Slovenske šole so tako po kon ani prvi svetovni vojni ostajale zaprte.
Na ta problem so ve krat in konstantno opozarjali, vendar zaman. »Slovenski poslanci, ki
so bili na volitvah leta 1921 izvoljeni v rimski parlament, so vlado stalno opozarjali na ta
problem. V novembru leta 1921 so vložili interpelacijo za vsako šolo posebej, saj se vlada
na splošna opozorila ni odzivala. Virgilij Š ek je italijansko vlado opozoril, naj spoštuje
osmi len Rapalske pogodbe, kjer so bile slovenski manjšini priznane šole, ki so delovale
pod Avstrijo. Zahteval je odpravo prepovedi za ponovno odprtje slovenskih privatnih šol in
vrtcev. Oblast je zavla evala z odgovori na interpelacije, dokler te niso zastarale«
(Kontestabile 2003, str. 25). V decembru so poslanci vložili interpelacije za vse ukinjene
slovenske in hrvaške ljudske šole v Istri. Šole so bile zaprte v Gažonu, Pu ah, Rižani,
Dragucu, Ro kem polju, Ra icah, Koštaboni, Krkav ah, Sergaših, Boljunu, Borutu, Pazu,
Šušujevici, Vranjah, U ki, Brestu, Rabcu, Golovici, Novakih in Kaldirju. Vendar pa
interpelacije niso prinesle veliko uspeha (Kontestabile 2003).
Za razliko od goriškega okrožja je bil pritisk na Slovence in Hrvate v Istri ve ji. Odnos do
slovenske in hrvaške manjšine je postajal vse bolj obremenilen. S prihodom fašistov na
oblast po letu 1922 se je stanje v šolstvu zelo poslabšalo. Mo na centralisti na oblast je
priznavala le italijansko kulturo in je ukinila vse slovensko šolstvo. Leta 1923 je bila
sprejeta zloglasna Gentilejeva reforma.
Do prve svetovne vojne so na Goriškem, v Trstu in Istri imeli Slovenci dokaj zadovoljivo
osnovno in tudi srednje šolstvo. Po uradni statistiki, ki je izšla leta 1919, naj bi bilo leto
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pred vojno (1913) v Julijski krajini (brez Reke) 321 osnovnih slovenskih šol s 677 razredi.
Slovenskih u encev je bilo 46.671, u iteljev pa 1007. Omenja pa se tudi, da je bilo tedaj v
Istri še najmanj 10.000 slovenskih in hrvaških otrok, ki niso obiskovali šole, saj je deželni
zbor, v katerem so Italijani imeli ve ino, nasprotoval ustanovitvi novih in potrebnih
slovenskih in hrvaških šol. Leta 1918 pa je na tem ozemlju bilo le 285 slovenskih šol in
48.160 u encev. Poglavitni vzrok za to vsekakor ni ta, da je bilo nekaj šol med vojno
uni enih. Gre za narodno-politi en vzrok, saj je kljub obljubi vojaškega guvernerja, da bo
Italija dala Slovanom ve šol, kot so jih imeli pod Avstrijo, okupacijska oblast že od
prvega dne za ela odpravljati slovanske šole v Istri ( ermelj 1965, str. 47). In kljub temu,
da so prvi slovanski poslanci v rimski zbornici leta 1921 protestirali proti zaprtju
slovenskih in hrvaških šol, jim je pristojni minister odgovoril, da so to pa »posledice nove
strukture prebivalstva v Julijski krajini, kakršna je nastala na osnovi mirovnega in
rapalskega dogovora« ( ermelj 1965, str 48).
Na tistih slovenskih in hrvaških šolah, ki so smele še naprej obstajati in edini slovenski
zasebni šoli v Trstu, je že takoj na za etku postala italijanš ina obvezen u ni predmet. Na
teh šolah so pou evali u itelji, ki niso znali jezika u encev in pogosto niso imeli niti
potrebne pedagoške izobrazbe ter so za svoje raznarodovalno delo prejemali posebno
nagrado. V starih u nih na rtnih so spremenili pouk zemljepisa in zgodovine tako, da so
dali poudarek italijanskemu zemljepisu in zgodovini (Cenci 2004).

2.2.1.1 Gentilejeva šolska reforma
Smrtni udarec slovenskim in hrvaškim šolam je prinesla šolska naredba, znana pod
imenom Gentilejeva šolska reforma. Poimenovali so jo po njenemu nosilcu, filozofu in
tedanjemu ministru Giovanniju Gentileju, urejala pa je podro je osnovnega šolstva (Mala
splošna enciklopedija 1975, str. 543). Uzakonjena je bila 1. oktobra 1923 pod št. 2185 in
objavljena v uradnem listu Gazzetta ufficiale, št. 250 z dne 24. oktobra 1923 (Pahor 1970,
str. 323).
Prosvetni minister v italijanski vladi Giovanni Gentile je proteste slovenskih in hrvaških
poslancev zaradi diskriminacije slovenskega šolstva zavra al kot neutemeljene. V odgovor
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poslancu Karlu Podgorniku je minister 18. februarja 1923 napovedal bližnjo objavo
svojega zakona in napoved sklenil z besedami: »Italija terja od državljanov, da govorijo
državni jezik, in z upravi enim ponosom vas opozarjam, da je italijanska kultura v vseh
asih svetilnik civilizacije ter ast in ponos našega ljudstva« (Pahor 1984, str. 5).
Ustanavljanje šol
Na podlagi zakona so bile osnovne šole razdeljene na klasificirane in neklasificirane
(provizori ne ali podpirane). Šolske ob ine so ustanavljale in vzdrževale klasificirane šole,
imele pa naj bi med 40 in 60 u encev. Provizori ne šole so ustanavljali tam, kjer ni bilo
možnosti za klasificirane šole. Upravljale so jih kulturne ustanove, pooblaš ene od države.
Organizirali naj bi jih tam, kjer je bilo število šoloobveznih otrok pod 40 in ne manj kot 15.
Lahko so jih ustanavljali tudi zasebniki tam, kjer ni bilo druge šole. Delno jih je financirala
država.
Šolska obveznost
Po Gentilejevi šolski reformi je šolska obveznost trajala od 6. do 14. leta. Ker pa je imela
osnovna šola pet razredov, so jo u enci obiskovali od 6. do 11. leta. Za u ence, ki se po
petem razredu ne bi vpisali na srednjo šolo, so bile v mestu predvidene obrtne nadaljevalne
šole, na vasi pa razni kmetijski te aji do dopolnjenega 14. leta. V primeru, da te oblike
šolanja ne bi bile organizirane, naj bi u enci ponavljali zadnji razred osnovne šole (Fatur
2002).
Nadalje Fatur (2002, str. 19) navaja pri anje Marije Požar, tedanje u enke, ki se spominja,
da je za ela hoditi v šolo s 6. leti in jo kon ala z 11. leti. V vasi nato ni bilo organiziranih
drugih te ajev, v katere bi se otroci vklju ili. Šele leta 1941 ali 1942 je tedanji u itelj
organiziral ve erni ponavljalni te aj italijanskega jezika. Obiskovali so ga 17 in 18 let stari
vaš ani. Pouk je potekal dva- do trikrat tedensko. Ob koncu te aja so dobili potrdilo, ki je
veljalo kot uspešno opravljen šesti razred ljudske šole.
Šolska uprava
Najve jo novost Gentilejeve šolske reforme je na upravnem podro ju predstavlja uvedba
šolskih okrožij, ki so nadomestila šolske okraje. Na elo šolskih okrožij so bili postavljeni
didakti ni ravnatelji, ki so bili zadolženi za ve sosednjih šol. Ti so bili podrejeni šolskim
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nadzornikom, nadzirali so šole in sestavljali poro ila o u iteljstvu, odrejali u iteljem
razrede, organizirali koledar prireditev in urnik dela ter dneve preizkusov, medtem ko so
šolski nadzorniki bdeli nad poukom v svojem okrožju, odrejali ustanavljanje šol, skrbeli za
nadomeš anje didakti nih ravnateljev in izdajali službena spri evala za u itelje (prav tam).
U ni jezik
Šolska naredba, znana pod imenom Gentilejeva šolska reforma, je postopno odpravila
slovenš ino kot u ni jezik v vseh slovenskih šolah. Na slovenske šole se namre nanašata
4. in 17. len te naredbe.
etrti len dolo a, da se v vseh šolah kraljevine pou uje v državnem jeziku. Ob meji, kjer
se obi ajno govori drug jezik, se bo ta jezik u il kot predmet v dodatnih urah. Pouk
drugega jezika je obvezen za drugorodne u ence, za katere so v za etku leta prosili za vpis
njihovi starši ali zakoniti zastopniki (Maruši 1995). Postopno odmiranje slovenske šole pa
je dolo il 17. len: Z za etkom šolskega leta 1923/24 bo uvedena v vseh prvih razredih
tujejezi nih osnovnih šol italijanš ina kot u ni jezik. V šolskem letu 1924/25 se bo tudi v
drugih razredih omenjenih šol pou evalo v italijanš ini. V naslednjih šolskih letih se bo
ravnalo enako z naslednjimi razredi, dokler se ne bo v vseh razredih osnovnih in
meš anskih šol pou evalo v italijanš ini (Cottone 1938, str. 155).
Slovenš ino je tako v osnovnih in drugih šolah nadomestila italijanš ina. Gentilijeva
reforma je sicer predvidevala pouk tujega jezika (v našem primeru slovenskega) v dodatnih
urah, toda ta pouk je ostal samo na papirju. Starši naj bi za tak pouk vložili posebno pisno
prošnjo, vendar je bilo to pod fašisti nim režimom zelo tvegano. Poleg tega pa v ve ini
primerih oblasti sploh niso upoštevale teh vlog. Kjer pa so omogo ili tak pouk, so dolo ili
tak as, da se ga u enci niso mogli udeleževati. Pouk je smel biti samo usten, brez knjig in
pisane besede ( ermelj 1965, str. 51).
eprav je zakon dolo al postopno uvajanje italijanskega jezika v slovenske šole, so
krajevne oblasti še pospeševale poitalijan evanje slovenskih šol. Na nekaterih niže
organiziranih šolah so že prvo leto uvedli pouk v italijanš ini tudi v naslednjih razredih, ki
so bili združeni v skupnem oddelku s prvim razredom (Bratuli v Maruši 1995). Toda
uradno, v skladu z zakonom, so bile slovenske šole dokon no odpravljene ob koncu
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šolskega leta 1928/29. »Zgodilo se je tako, kot je dolo il Rim - Roma locuta, causa finita«
(Maruši 1995, str. 33).
Druge šole
V asu Gentilejeve reforme so bili organizirani tudi otroški vrtci, poljedelske šole in
splošnoizobraževalni te aji. V letu 1933/34 so za eli z ustanavljanjem poljedelskih šol za
u ence, ki so kon ali peti razred. Delovale so v zimskem asu in se delile na dva te aja:
nižji (trajal je 3 leta, pou evali so kemijo, fiziko, ekonomsko geografijo, risanje,
ra unarstvo, zemljepis in kulturo fašizma), višji (trajal je 2 leti, pou evali so osnove
gospodarstva, zoologijo, agrarno pravo, gospodarsko ra unanje s knjigovodstvom in
kulturo fašizma. Obstajale so tudi strokovne šole razli nih usmeritev (Avviamento
professionale), namenjene so bile šoloobveznim u encem in so nadomestile meš anske
šole. Trajale so od enega do treh let (Pahor 1984). Splošnoizobraževalni te aji so se
ustanavljali za odrasle, podobni pa so bili te ajem italijanskega jezika.
Šolske oblasti so se zavedale, da bodo z uveljavljanjem šolske reforme na Primorskem
naletele tudi na odpor. Prefekti so bili zadolženi, da pripravijo prebivalstvo na reformo in
da izvedejo vse ukrepe, ki so potrebni za uresni itev reformnega na rta. O tem so morali
poro ati ministrstvu v Rim. Koprski podprefekt v poro ilu 4. januarja 1924 št: 4012336
pravi, da na njegovem podro ju uvedba šolske reforme ni povzro ila pomembnih
spopadov, vendar ugotavlja, da te spremembe (postopno uvajanje italijanskega u nega
jezika) niso dobro sprejeli. In to ne samo »obi ajni iredentisti ni voditelji in agitatorji,
ampak tudi ve ina kme kega prebivalstva, ki se sploh ne ukvarja s politiko in ki je, sicer ne
z zanesljivo lojalnostjo, vendar vsaj z dobrohotno ravnodušnostjo, sprejela novi režim.
Drugojezi no prebivalstvo ne odklanja italijanš ine, nasprotno, to cenijo in želijo, vendar
je splošna želja o etov, da bi njihove otroke pou evali v materinš ini« (Bratuli v Maruši
1995, str. 32-33).
Svoj protestni nastop proti ukinitvi dodatnih ur slovenš ine je v rimskem parlamentu leta
1926 slovenski poslanec dr. Engelbert Besednjak kon al z znamenitimi besedami: »... Vi
lahko zahtevate od Slovencev in Hrvatov Julijske krajine, da bodo pošteni in bodo ubogali
državne zakone in v tem boste tudi uspeli. Ali nikakor ne boste uspeli iztrebiti našega
jezika in naše slovanske zavesti. Ko bodo vse naše šole odpravljene in u itelji odstavljeni,
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se bo spremenila vsaka slovanska družina v šolo in vsi starši bodo postali u itelji, ki bodo
prenašali iz roda v rod naš jezik in narodno zavest...« (Cenci 2004, str. 109-110).
Skrb za ohranjanje maternega jezika so tako prevzeli starši ali pa razne slovenske
organizacije. V ve jih skupinah pa pouk ni potekal, saj so se bali, da jih odkrijejo, ker je bil
tajni pouk protizakonit (Cenci 2004).
eprav je Italija ob prihodu na Primorsko obljubljala, da bo dala Slovencem enake pravice
kot drugim svojim državljanom - šole v maternem jeziku in še ve , kot je dala Avstrija - je
v petih letih odpravila ve kot stoletno last Slovencev, slovenske šole. Vzeli so eno
temeljnih lovekovih pravic opismeniti se in komunicirati v maternem jeziku, spoznavati
zgodovino in kulturo svojega naroda, kar je pomemben pogoj za razvijanje in krepitev
nacionalne zavesti.
In kot pravi E. Adami (v Maruši 1995, str. 33): »Vzeti ljudem jezik pomeni uni iti
narod, umetniški izraz in izobrazbeno u inkovitost njegovih lanov. Raznarodovanje pa i
lovekovo naravo, bega dušo in pohablja lovekov zna aj. Zato ni odve trditev, da narod
obglaviš, e mu vzameš jezik, jezik pa mu vzameš, e mu vzameš šolo. Zato bi lahko
Gentilejevo reformo imenovali jezikovni genocid, gotovo brez primere v takratni
zgodovini politi ne Evrope.« Maruši

(prav tam) nadalje navaja: »Šola je vez med

sedanjost jo in preteklostjo in hkrati smisel za prihodnost. Takratne italijanske oblasti so se
z ukinjanjem slovenskih šol zavedale, kako pomembna sta jezik in programska vsebina
šole za otrokov osebnostni razvoj. Zato ni vseeno, ali otroku v tem asu ponujamo Prešerna
ali Danteja, Župan i a ali Carduccija, Cankarja ali.... Kdor ni spoznal svojih narodnih
korenin je lahek plen raznarodovanja in asimilacije. In prav to so želeli tujci, ki so prišli na
Primorsko ponujat svojo kulturo.«

2.2.2 Pritisk na slovenske u itelje
Poseben problem za italijanske oblasti pa je predstavljalo tudi slovenski u itelji, na katere
so za eli izvajati pritiske. »Nova oblast je namre za ela preganjati slovenske u itelje, saj
je še pred reformo odpustila kar 200 slovenskih in hrvaških u iteljev« ( ermelj 1965, str.
60). Kasneje je vlada 22. novembra 1925 izdala zakon št. 2191, s katerim je omogo ila
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slovenskim u iteljem, da so bili to leto še v službi, da bi opravili v dveh letih poseben izpit,
ki bi jim dal pravico pou evanja na italijanskih šolah. Z ministrskimi odloki 1927, 1928,
1929 so bili razpisani trije izpitni roki (Cottone 1938, str. 157). »Toda kmalu so se
zavedali, da bi bila italijanska šola brez italijanskih u iteljev neuspešna, in e jih nima, bi
bilo bolje, da bi bila zaprta (Maruši 1995, str. 34). »Fašisti ni zakonodajalci so z zakonom
št. 2300 z dne 24. decembra 1925 uveljavili pravico, da preženejo nezaželene državne
uslužbence z doma ih tal. Z zakonom so pooblastili vlado, da lahko odpusti civilne in
vojaške uslužbence, e pri opravljanju svojega dela ne dajejo zadostnega jamstva za
lojalno izpolnjevanje svojih dolžnosti ali e njihovo vedenje ni v skladu s splošnimi
politi nimi navodili vlade« ( ermelj 1965, str. 61). Šolske oblasti so na podlagi tega
zakona za ele odpuš ati slovenske u itelje ali pa jih premeš ati v notranjost države. V
kratkem asu so zdesetkali vrste slovenskega u iteljstva. Toda skrb za slovensko besedo se
je preselila v cerkev in slovenski dom (Maruši 1995).
Tako naravnana šolska fašisti na reforma je torej veliko u iteljev »prisilila«, da so se
odselili v notranjost. Za tiste, ki pa so še ostali, so se nadaljevali pritiski preganjanja zaradi
udeležbe pri izvenšolskem ljudskoprosvetnem delu. »Slovenskim u iteljem so prepovedali,
da vodijo slovenske pevske zbore, ker bi s tem omadeževali ast in sloves svojega poklica,
saj je petje eden od najvažnejših didakti nih dejavnikov pri vzgoji mladine« (Vremec
1976b, str. 114-115). Izvajali so tudi razne disciplinske in hišne preiskave ter ostale
podobne nesmiselne in neutemeljene postopke. Kot odgovor na omenjen pritisk so se
slovenski in hrvaški u itelji organizirali in 19. novembra 1919 ustanovili Zvezo slovanskih
u iteljskih društev v Trstu. Predvsem so se želeli združiti in braniti kot narodna manjšina,
ki je bila brez varstva in izpostavljena pritiskom. Razmeroma uspešno je tako Zveza
delovala le do za etka šolske reforme, ko so za eli njeno delo sistemati no ovirati.
Odpusti, prestavljanja, upokojitve, torej vsi možni na ini onemogo anja slovenskih
u iteljev, so vplivali na pomanjkanje u iteljstva na vzhodu italijanske države. Primanjkljaj
je italijanska oblast skušala zapolniti z italijanskimi u itelji, vendar pa nekateri niso zdržali
v šoli, kjer jih u enci niso razumeli in so odšli (Cenci 2004). Kljub temu pa je veliko
italijanskih u iteljev in u iteljic ostalo, eprav njihovo delo ni bilo preve u inkovito, še
manj pa lahko. Težava je bila predvsem v tem, ker niso poznali jezika in ker so bili od
doma inov sovražno sprejeti (Pahor 1970).
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2.2.2.1 Slovensko u iteljsko izobraževanje takoj po priklju itvi k
Italiji
Slovenci na Primorskem so pred 1. svetovno vojno, v primerjavi s trenutnim stanjem,
dosegli kar zavidljivo stopnjo slovenskega osnovnega in srednjega šolstva. Slovenskih
srednjih šol je bilo najve v Gorici (slovenska klasi na gimnazija, slovensko moško
u iteljiš e, en oddelek ženskega u iteljiš a, ženska obrtna šola), v Trstu pa je delovala
zasebna slovenska dvorazredna trgovska šola. (Cenci 2004). Povojna situacija pa je bila
povsem druga na. Italijani niso hoteli odpreti slovenskih šol in tako so dijaki ostali brez
vsakršne možnosti nadaljevati in dokon ati študij. Takoj po prevzemu oblasti nova
italijanska oblast ni kazala nikakršnega namena, da bi poskrbela za slovenske dijake (prav
tam). » e je bila Avstrija je a narodov, država, ki je na papirju proglašala enakopravnost
narodov in jezikov, v resnici pa do zadnjega privilegirala Nemce in nemš ino, država, ki je
v glavnem ravnodušno dopuš ala, da so Italijani, kjerkoli so imeli na osnovi deželne
avtonomije in volilnega sistema oblast v svojih rokah, kršili temeljne državne zakone na
škodo Slovencev, je bila še vedno pravi raj v primerjavi s stanjem, ki ga je omogo ila
vzpostaviti italijanska vojaška zasedba« (Pahor 1986, str. 68).
Slovenski dijaki so se po vojni morali organizirati sami (Cenci 2004). V Trstu so
profesorji in u itelji organizirali pouk tako, da so dijake višjih letnikov pou evali sami,
pouk dijakov nižjih razredov pa so prepustili dijakom višjih letnikov. Tako je pouk potekal
brez vednosti in dovoljenja italijanskih oblasti. Požrtvovalni u itelji so tako skrbeli, da je
pouk kljub vsemu potekal, pa eprav so bili »raztreseni« po vseh mogo ih prostorih v
Trstu, v

italnici, v sokolski telovadnici, v Glasbeni šoli, itd. ( ermelj 1965). Ob koncu

šolskega leta pa so dijaki dobili spri evala z ocenami in opombo, da »dijak dobi pozneje
redno spri evalo« (Pahor 1986, str. 68).
Kot sem že prej omenila, je bil slovenski oddelek moškega u iteljiš a v Kopru leta 1909
preseljen v Gorico, in sicer v nov Gregor i ev dom, v Kopru pa je tako ostala le še
italijanska sekcija in ponovno uveljavila italijanski jezik kot u ni jezik.
V jeseni 1918 je prišel v Gorico ravnatelj slovenskega moškega u iteljiš a Viktor Bežek in
slovenske dijake tolažil, da se bo odprlo moško u iteljiš e. Vendar pa je obnovitev
slovenskega u iteljiš a onemogo ila nova oblast.
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eprav je slovensko društvo na lastne

stroške (ne da bi akalo vojno odškodnino) popravilo dom, so ga namesto slovenskih šol
zasedle italijanske mestne ljudske šole. Pouk se je zaradi »zmede« tako za el šele po
novem letu 1919 in trajal do konca šolskega leta. Kmalu po letu 1919 pa se je za el
nekakšen ilegalni te aj u iteljiš a, na katerem so v glavnem predelali matematiko,
pedagogiko, metodiko. Konec septembra 1919 in spomladi ter poleti 1920 so v Gorici
potekali »zrelostni izpiti« za dijake nekdanjega u iteljiš a in gimnazije. Izpiti so potekali v
slovenskem u nem jeziku po nekdanjem avstrijskem u nem na rtu, namesto nemš ine pa
je bil obvezni u ni predmet italijanš ina. Izpitni komisiji je predsedoval italijanski u itelj.
Prijavljenih je bilo 25 kandidatov in 13 kandidatk, »zrelih« pa jih je bilo le 6 kandidatov in
8 kandidatk. Ponavljalne izpite iz enega predmeta so imele 4 kandidatke, iz dveh
predmetov 10 kandidatov in 3 kandidatke, zavrnjenih pa je bilo 5 kandidatov, 2 kandidatki
pa sta odstopili (Cenci 2004, str. 110-111). Odgovora na vprašanje, zakaj so bili rezultati
tako slabi, nisem našla. Lahko torej le domnevam, da so bili kandidati res nepripravljeni ali
pa jim je morda bila komisija nenaklonjena.
Koprsko moško u iteljiš e je šolskega leta 1915-1916 izjemoma sprejelo 22 žensk, leta
1918 pa jih je bilo že 46. Šolsko leto 1918-1919 se je tako v Kopru za elo normalno,
vendar pa se je pouk prekinil, ko so italijanske ete novembra zasedle nekatere prostore v
u iteljiš u. Kasneje, 17. 12. 1918, je general Petitti, guverner za Julijsko Bene ijo, izdal
dovoljenje, da se je pouk nadaljeval že januarja 1919. Ena izmed poglavitnih sprememb je
bila ta, da sta postala na u iteljiš u v Kopru slovenski in hrvaški jezik »fakultativna
jezika.« Leta 1922 je kralj Viktor Emanuel III. preimenoval Kraljevsko u iteljiš e v Kopru
v U iteljiš e Nazario Sauro (Bratina 1970, str. 25).
Gentilejeva šolska reforma, ki je leta 1923 za ela veljati tudi v Istri, je tako popolnoma
prekinila z avstrijskim tipom u iteljiš a ter osnovala novega.

2.2.2.2 Vpliv Gentilejeve reforme na u iteljiš a
Gentilejeva reforma je hkrati s spremembo osnovnega šolstva spremenila tudi srednje
šolstvo. Šolski zakon je srednje šole razdelil na dva nivoja, in sicer na nižji in višji. Zakon
je poudaril, da traja u iteljiš e 7 let: štiri razrede nižjega (corso inferiore) u iteljiš a in tri
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razrede višjega (corso superiore) u iteljiš a. Nižje u iteljiš e bi služilo za pridobitev
splošne humanisti ne izobrazbe, višje pa za pridobitev razširjene humanisti ne pa tudi
nekaj strokovne izobrazbe. Zakon je tudi dolo al, da ne sme imeti noben oddelek ve kot
35 dijakov. To dolo ilo ocenjujem za izredno pozitivno, ker so v primerjavi z avstrijskimi
srednjimi šolami, ki so imele tudi po 40 dijakov, tako postali oddelki manjši (Cenci
2004). Uzakonjena je bila tudi koedukacija (skupno šolanje deklet in fantov), kar avstrijska
šolska zakonodaja ni prakticirala. V primerjavi z avstrijskim predmetnikom je italijanski
predmetnik u iteljsko izobraževanje podaljšal na ra un splošne izobrazbe, saj italijanska
osnovna šola ni bila osemletna, ampak le petletna (prav tam).
Predmetnik reformiranega italijanskega u iteljiš a (Cenci 2004, str 118):
NIŽJI TE AJ (obvezni predmeti):
I.

razred

II. razred

III. razred

IV. razred

Italijanski jezik

8 ur/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

Latinski jezik

/

6 ur/teden

6 ur/teden

6 ur/teden

Zgodovina in geografija

4 ure/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

Matematika

3 ure/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

3 ure/teden

Nemški jezik

/

4 ure/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

Risanje

3 ure/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

Elementi glasbe in petja

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

2 uri/teden

VIŠJI TE AJ (obvezni predmeti):
I.

razred

II. razred

III. razred

Italijanski jezik in literatura

4 ure/teden

5 ur/teden

4 ure/teden

Latinski jezik in literatura

5 ur/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

Filozofija in pedagogika

4 ure/teden

5 ur/teden

6 ur/teden

Zgodovina

3 ure/teden

4 ure/teden

4 ure/teden
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Matematika in fizika

3 ure/teden

4 ure/teden

4 ure/teden

Naravne znanosti, zemljepis higiena

3 ure/teden

2 uri/teden

3 ure/teden

Glasba in koralno petje

2 uri/teden

1 ura/teden

1 ura/teden

Risanje

2 uri/teden

1 ura/teden

1 ura/teden

Usmeritev italijanskega šolstva pod vplivom pedagoga in filozofa Gentileja, ki je bil
duhovno, religiozno, filozofsko in nacionalno usmerjen, se je lepo kazala na predmetniku.
Iz njega lahko jasno razberemo, da je bil poudarek na jezikih (posebno italijanskem in
latinskem) ter na zgodovini in geografiji Italije. Naravoslovju so se posvetili šele v višjem
te aju. V nižjem te aju je to predstavljala le matematika, v višjem pa so z matematiko
združili še fiziko ter v okviru naravoslovnih ved obravnavali še kemijo in biologijo.
Pedagogika je izgubila svoj prakti ni del in postala podrejena filozofiji. Poudarjali so
namre , da se pedagogika ne da priu iti, da je umetnost, ki jo je treba duhovno bogatiti,
puš ati spontanost in razvijati spontano vzgojo, to pa zato, ker po mišljenju tedanjih
italijanskih pedagogov, pedagogika ne ustvari u itelja, ampak se izraža v njegovi
spontanosti in svobodni iniciativi (Cenci 2004, str. 116). Vendar pa se je kaj kmalu
izkazalo, da je precej »nevarno« nadomeš ati že preizkušeno z nepreizkušenim. Pokazalo
se je, da je študij latinš ine na u iteljiš ih precej površen, poln pomanjkljivosti in
preobremenjen s predmeti, da bi lahko oblikoval dušo u itelja. Popolna odprava vsakega
študija pedagoških predmetov ni prispevala k oblikovanju tistega poznavanja vzgojnih
problemov, ki je osnova za oblikovanje dobrega u itelja. Leta 1939 je tako minister
Giuseppe Bottai naredil reformo Na rt šole (Carta della Scuola). V njej je predvidel enotno
nižjo srednjo šolo. Na rtoval je u iteljiš a, ki »naj bi združila potrebe po humanizaciji
(študij latinš ine, zgodovine, literature) in profesionalizaciji, z razvijanjem ljubezni in
interesa za otroški svet« (prav tam, str. 117). Bližajo a vojna je prepre ila celotno reformo.
Uveljavila se je samo enotna nižja srednja šola. Poleg omenjenega je po novem zakonu
ustanavljanje šol, šolska uprava in u ni jezik ostalo urejeno na isti na in, kakršen je bil v
veljavi od leta 1923. Le šolska obveznost se je glede na tedanjo podaljšala navzdol. Trajala
je od 4. do 14. leta starosti in je po novem vklju evala tudi otroške vrtce, preimenovane v
materinske šole (Steiner 1942).
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Ob spremembi oblasti, ki je tako vplivala na spremenjene družbenopoliti ne razmere in
seveda na šolstvo, ne morem brez kratke primerjave med šolsko zakonodajo na podro ju
ljudskih šol v asu avstro-ogrske vladavine in v asu fašisti ne Italije. Vedeli smo, da sta
obe (tako avstro-ogrska zakonodaja kot italijanska) uzakonili geografsko dostopnost šole
za vse otroke. V obdobje Avstro-ogrske so to uresni evali s potujo imi u itelji, in ne toliko
z ustanavljanjem novih šol. Upravi eno je vprašanje, koliko je bila pri tem dosledna V asu
vladavine fašisti ne Italije pa so to uresni evali z odpiranjem zasebnih šol, saj so
italijanske oblasti bolj kot izobraževalni cilji zanimale raznarodovalne koristi. Gotovo je
bil prav to razlog, da so bile ljudske šole ustanovljene v vsakem najmanjšem kraju. Oba
zakona, tako avstro-ogrski šolski zakon kot tudi Gentilejeva šolska reforma, sta
uzakonjevala osemletno šolsko obveznost (od 6. do 14. leta starosti). V Istri so v glavnem
izvajali šestletno šolsko obveznost in ponavljalne šole, v asu fašisti ne Italije pa petletno
šolsko obveznost. To je za Italijo pomenilo ob uten napredek. Za kraje v Julijski krajini,
kjer se je pod avstro-ogrsko upravo izvajala osem- ali vsaj šestletna u na obveznost, pa
nazadovanje. V Istri je bil u ni jezik slovenski, hrvaški ali italijanski, fašisti na Italija pa je
uzakonila italijanski jezik kot u ni jezik in je tako, glede na prejšnje stanje, odvzela
pravico izobraževanja v materinskem jeziku. Vendar pa osebno vidim v tem pritisku in pa
prepovedi narodnega šolstva drobec pozitivnega, saj menim, da je ravno to spodbudilo
samoizobraževanje tako v neformalnih, ilegalnih organizacijah, društvih in nenazadnje v
družinah.

ermelj (1965, str. 8) v zvezi s tem pravi: »Celotna zgodovina primorskih

Slovencev med obema vojnama je primer, kako tudi najbolj premišljena in sistemati na
raznarodovalna politika, kot je bila italijanska proti Slovencem na Primorskem, kljub vsem
pritiskom in ponižanjem ne more pripeljati do zaželenega cilja, e je v zatiranem narodu
želja in trdna volja, da se ohrani.«
Slovenci v Julijski krajini so tako polnih dvajset let ostali brez svojih šol, in sicer vse do
ustanovitve prvih partizanskih šol leta 1943. Vse zavedne u itelje in duhovnike je
fašisti na oblast izgnala. Slovenci v Italiji so postajali državljani drugega reda, saj jim je
bilo onemogo eno in oteženo šolanje, italijanš ine pa niso obvladali. Iz tega razloga se je
širila nepismenost, eprav je bila ob priklju itvi k Italiji Julijska krajina po pismenosti na
prvem mestu. Poleg izgubljene kulturne samostojnosti je mnogo posameznikov ostalo tudi
brez svojih hranilnic in premoženja (Kontestabile 2003).
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Glede u iteljskega izobraževanje je nedvomno bila ena ve jih pomanjkljivosti Gentilejeve
humanisti no usmerjene reforme ta, da so v asu šolanja ukinili prakti ni del u iteljskega
izobraževanja. To so kmalu opazili tudi italijanski pedagogi in pripravili reformo, ki bi
prakti no usposabljanje med šolanjem nadomestila z enoletno obvezno prakso po
kon anem šolanju v osnovnih šolah (Cenci 2004). Povsem razumljivo je, da izobrazba, ki
temelji zgolj na teoretiziranju, ne more prinesti kakovostnejše izobrazbe. Seveda mora biti
u itelj dobro teoreti no podkovan, vendar pa mora imeti tudi dolo ene spretnosti za
pou evanje, ki pa si jih lahko pridobi zgolj s prakti nim poukom. A kot smo videli, je
bližajo a vojna prepre ila reformo.

3.

OBDOBJE PO KAPITULACIJI ITALIJE

3.1 RAZMERE PO KAPITULACIJI ITALIJE

3.1.1 Kapitulacija Italije in splošna ljudska vstaja v slovenski Istri
Kapitulacija Italije je pokazala italijansko vojaško in politi no slabost. Vest o premirju je
bila razglašena 8. septembra 1943, kar je pomenilo, da je bil eden izmed fašisti nih
agresorjev premagan (Dolenc in Gabri 2002). Na Primorskem je prišlo do prave ljudske
vstaje, saj je poraz priznala sila, ki je tu etrt stoletja zatirala slovensko narodno življenje.
Dogodki v slovenski Istri so se tako odvijali izredno hitro. Istrsko slovensko prebivalstvo
je planilo proti svojim zatiralcem. Splošna vstaja je zajela istrske vasi in zaselke kot
»nezadržen val«. V njej so sodelovali vsi. Moški, ženske in celo komaj odrasli otroci. Med
ljudstvom je zavladalo nepopisno navdušenje. Vse je bilo v znamenju pravega
zmagoslavja (Vremec 1976a, str. 345).
OF je prevzela oblast tudi v skoraj vsem slovenskem Primorju in slovenski Istri. Spri o
tega, da je bilo skoraj vse prebivalstvo privrženo OF, je ta lahko takoj za ela uresni evati
ljudsko oblast. Temeljni organi ljudske oblasti so bili ob inski in vaški zbori vseh
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prebivalcev, demokrati no izvoljeni ob inski odbori in vaški pododbori pa njihovi izvršilni
organi. Odgovornost za urejanje vseh vprašanj narodnoosvobodilnega boja primorskega
ljudstva in za urejanje njegove ljudske oblasti je prevzel Narodnoosvobodilni svet za
Primorsko Slovenijo, ki je bil ustanovljen 11. septembra 1943 (Ferenc 1985, str. 28).
Širok razmah osvobodilnega gibanja in oboroženega boja kakor tudi obsežno osvobojeno
ozemlje v slovenskem Primorju in Istri so onemogo ili ali vsaj precej otežili
komunikacijske zveze nemških sil med Lombardijo, jugoslovanskim bojiš em in vzhodno
fronto. Pomen tega obmo ja je za nemške sile izredno narasel, saj je bila od obvladovanja
tega ozemlja v marsi em odvisna tudi zasedba Italije in Balkana (Vojna enciklopedija
1974, str. 710). Za zavarovanje teh komunikacij in prepre itev morebitnega izkrcanja
anglo-ameriških enot na obalah severnega Jadrana je Hitler sredi septembra 1943 ukazal,
naj se to obsežno obmo je im prej radikalno o isti (Ferenc 1967, str. 377-378).
Nemška ofenziva se je v slovenski Istri za ela v za etku oktobra 1943. Okupator je skoraj
popolnoma razbil narodnoosvobodilno vojsko v Istri, kajti veliko število prostovoljcev in
mobilizirancev še ni bilo še ni bilo razporejenih v organizirane enote. Odpor in umikanje
mladih in neizkušenih partizanskih enot pa sta bila neorganizirana (Klanjš ek 1978).
Vojaško oblast na ozemlju Primorske in Istre je prevzela nemška vojska. Nemci so del
civilne uprave zaradi takti nih razlogov prepustili Slovencem. Tako so primorski Slovenci
v narodnostno popolnoma slovenskih delih dobili slovenske župane. Lahko so tudi znova
odpirali slovenske osnovne šole in gimnazije. Ozemlje Primorske in Istre, na katerem je
nacisti na Nem ija oblikovala tako imenovano operacijsko cono Jadransko primorje, je
pravnoformalno ostalo del Italije (Troha v Žužek 2008).

3.2. ŠOLSTVO IN U ITELJSKO IZOBRAŽEVANJE PO KAPITULCIJI
ITALIJE

3.2.1 Pluralnost šolstva takoj po kapitulaciji Italije
Uradno je italijanski šolski sistem ostal nespremenjen tudi po kapitulaciji Italije. Šole naj
bi se nadaljevale in delovale z istimi programi in u itelji. Vendar pa so nekateri fašisti ni
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u itelji, predvsem iz strahu pred sankcijami, zbežali v notranjost Italije in tako marsikje
pustili šole prazne. Za Primorce je bilo to zelo ugodno, saj so tako lahko za eli sami brez
kakršnihkoli pobud odpirati šole. Razgledani ljudje in sposobna mladina so tako po 25 letih
fašisti nega zatiranja ponovno za eli oživljati slovensko besedo. Nekatere slovenske šole
so tako nastale na pobudo doma ega prebivalstva skoraj mimo vsake organizacije.
Pojavila se je tako pluralnost razli nih vrst neformalnih oblik organiziranja šolstva. Vendar
pa so za ele šole s slovenskim poukom skromno in ob asno (Cenci 2004). Do tega je
prišlo »samohotno« in med razli nimi pedagoškimi te aji in krožki pa ni bilo povezave
(Pahor 1974).
Šole so ustanavljali tudi župniki ali župni upravitelji, ki so se s starši zmenili, da prenesejo
(kjer je bilo mogo e) verski pouk iz cerkvenih prostorov v šolska poslopja. Poiskali so še
nekaj sodelavcev, in sicer bivših u iteljev ali u iteljic pa tudi dijakov, in za eli z rednim
šolskim poukom (Plahuta 2003). Takih šol je bilo kar nekaj, saj so jih ljudje dobro sprejeli
predvsem zaradi tega, ker so zaupali duhovnikom (Cenci 2004). Eden izmed župnikov je
bil Alojzij Novak, ki je o pripravah na slovensko šolo zapisal v svoj dnevnik slede e:
»Seveda bo to zasilna krparija, ker ni u nih sredstev. Kak študent bo moral u iti, e ne bo
šel sam v ljudsko šolo. Za danes popoldne sem sklical bodo i »profesorski« zbor te šole:
enega dijaka in tri absolvirane u enke trgovske šole v Gorici, da pripravimo na rt za
u enje. Knjig nimamo slovenskih, to bo najve ja ovira pouka, bo treba le vse pisati, da se
bodo u ili. Zaenkrat imam v na rtu le itanje, pisanje, ra unstvo… Danes sem po 14 letih
spet prvi šel v šolo u it krš anski nauk. Iz šole so nas pognali Lahi v letu 1929. Pozneje
so nas spet vabili z obljubami in grožnjami, naj stopimo spet v šolo u it po laško nauk. A
smo se vsi odlo no upirali. Danes sem ga u il po slovensko brez dovoljenja enih in drugih
oblasti…« (Jakomin 1986, str. 117).

3.2.2 Partizansko šolstvo
Kapitulacija Italije leta 1943 je za Slovence v Istri in na Goriškem pomenila konec
represivne italijanske politike do slovenskega prebivalstva, ki je trajala vse od leta 1918.
Po zlomu Italije 1943 je Primorsko zajela vsesplošna vstaja (Kontestabile 2003). Takoj po
kapitulaciji Italije se je na Primorskem za elo, kjer je bilo le mogo e, obnavljanje kulturnih
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institucij in šole s slovenskim u nim jezikom. Ljudje so prav kmalu za eli samoiniciativno
obnavljati pouk v slovenskem jeziku v tako imenovanih partizanskih šolah. Prva šolska
nadzornica je bila Breda Preinfalk. V šolah je po dan ali dva v tednu pou evala slovenski
jezik. Na njeno pobudo so po vaseh za eli ustanavljali ve erne te aje. Te aji so bili dvakrat
ali trikrat na teden za mladino v starosti od 14. leta dalje in za odrasle. Kraji, ki so jih
Nemci zasedli ali stalno nadzirali, so ostali brez partizanskih šol. Popolna obnovitev
odpravljenih šol se za enja po osvoboditvi, oktobra 1945 (Maruši 1995, str. 34-37).
Narodnoosvobodilni svet za slovensko Primorje je v zvezi z razvojem partizanskega
šolstva izdal ve odlokov in okrožnic, s katerimi je zakonsko utemeljil partizanski šolski
sistem. Odlok z dne 22. oktobra 1943 je dolo al ustanavljanje partizanskih šol na
Primorskem. Podpisal ga je referent za prosveto in propagando F. Bevk. Z njim je okrožne
NOO pozival, naj v vaseh za nejo odpirati šole in naj zanje poiš ejo primerne u itelje,
organizirajo ve erne te aje za odraslo mladino in te aje za u itelje (Plahuta 2003, str. 16).
Drugi odlok z dne 9. novembra 1943 je dolo al, da mora biti pouk v partizanskih šolah
obvezen do 14. leta starosti in da je potrebno vse poklicne u itelje namestiti v partizanske
šole. Tretji odlok iz 17. decembra 1943 je priporo al okrožnim narodno osvobodilnim
odborom, naj ustanovijo tajne u ne krožke v tistih krajih, kjer ni bilo mogo e odpreti javne
šole, torej v krajih, kjer je imel sovražnik svoje postojanke.

etrti odlok z dne 20.

decembra 1943 je objavil imenovanje prvih šolskih nadzornikov za okrožja, okraje in
rajone. Peti odlok iz 12. marca 1944 pa je obveš al, da se je pri SNOS (Slovenski
narodnoosvobodilni svet) ustanovil odsek za prosveto (Cenci 2004, str. 131).
Tudi na Primorskem so po kapitulaciji Italije nastajale partizanske šole. Najbolje so
delovale na osvobojenem ozemlju, a ker je bil njegov obseg nestalen, je to vplivalo tudi na
šole. Šole so tako morale biti veš e v improvizaciji. Ve ina šol je bila majhnih (do 4.
razreda), to pa predvsem zato, da niso postale tar a sovražnikovih napadov. Vzrok pa je bil
tudi ta, da ni bilo u encev, ki bi lahko obiskovali višje razrede, saj so prej obiskovali le
italijanske šole. Primanjkovalo je tudi u iteljev in u nih pripomo kov. Pou evanje je bilo
tako nestalno in priložnostno. Prav tako je primanjkovalo tudi pravih šolskih prostorov.
Zato so pouk imeli v zidanicah, kme kih hišah, gostilnah, senikih itd. Šolsko delo je bilo
osredoto eno predvsem na jezikovni pouk. Brali so slovenske knjige in asopise, letake ter
propagandno gradivo. Velik poudarek so dali domovinski vzgoji. Šola je bila postavljena v
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boj za osvoboditev in je tako odkrito vzgajala za boj proti okupatorju. Obisk partizanskih
šol pa ni bil velik, saj so se starši zaradi upadov okupatorja bali za svoje otroke. To se je
spremenilo šele proti koncu vojne. Njihov pomen je narasel in postale so prevladujo a
oblika nacionalnega izobraževanja (Cenci 2004).
V Istri so partizanske šole delovale s prekinitvami ob sovražnikovih vdorih do
osvoboditve. Maruši (1995, str. 35) navaja, da je iz poro ila šolske nadzornice Brede
Preinfalk ob koncu šolskega leta 1943/44 razvidno, da je v istrskem okrožju delovalo 30
šol, v katerih je bilo 1100 u encev in 33 u iteljev (1 kvalificiran in 32 nekvalificiranih).

3.2.2.1 U beniki in pouk v partizanskih šolah
Partizansko šolstvo na Primorskem se je obnavljalo in razvijalo v zelo težkih razmerah.
Poleg posledic vojne, ki so se pri u encih in u iteljih poznale tako v nestalnosti pri šolskem
delu kot tudi v strahu, se je šolstvo moralo soo iti tudi s posledicami, ki jih je povzro ila
prekinitev pouka slovenskega šolstva po Gentilejevi šolski reformi leta 1923. Ker so otroci
med obema vojnama obiskovali italijansko šolo se je to poznalo v njihovem šibkem
neobvladovanju slovenskega jezika. Bevk je v ta namen izdal navodila za pouk v
partizanskih šolah, ki so poudarjala posebno skrb za pouk slovenskega jezika in predlagala
postopno prilagajanje razmeram v slovenskem šolstvu (Plahuta 2003).
Kot pomembno zna ilnost pouka v partizanskih šolah bi izpostavila to, da u encem ni bilo
mogo e zagotoviti enotnih u benikov za skupinski pouk. Skoraj dvajsetletna prekinitev
slovenskega šolstva je namre mo no razred ila število slovenskih knjig. »U enci in
u itelji so uporabljali u benike, ki so jih med obema vojnama izdajale primorske knjižne
založbe za družinski pouk pisanja in branja v slovenš ini in so skrite preživele fašisti no
zatiranje« (Plahuta 2003, str. 21). Poleg omenjenega so uporabljali še slovenske šolske
knjige, ki so jih izdajali v Kraljevini Jugoslaviji. Najbolj razširjene pa so bile publikacije,
ki so jih izdajale partizanske oblasti. Mladi so uporabljali tudi druge publikacije, ki so bile
namenjene ve ernim te ajem in množi nim kulturnim dejavnostim (Plahuta 2003). Lahko
torej ugotovimo, da je bila uporaba u benikov res zelo raznolika. Vsa ta neenotnost pa se
je odražala tudi v neenotnem pouku po raznih šolah. Kljub neenotnosti pa sta bila težiš e
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šolskega dela jezikovni pouk in politi na vzgoja. In eprav so bile jezikovne težave
precejšnje, so po šolah izredno veliko brali in pisali. Zna ilen je bil narek. S tem so se
u enci navajali na slovenski pravopis, na slovensko pisanje in izgovorjavo glasov. Taka
oblika dela pa naj bi bila u iteljem s šibkim jezikovnim in didakti nim predznanjem tudi
najlažje izvedljiva (prav tam).

3.2.2.2 Partizanski u itelji in njihovo izobraževanje
Za slovenske šole so potrebovali v slovenskem jeziku izobražene u itelje, ki pa se na
Primorskem v tem jeziku niso izobraževali že 25 let. Tako je slovenskih u iteljev mo no
primanjkovalo. Mnogi od njih so se šolali v italijanskih u iteljiš ih, kar je bil tudi vzrok za
to, da je bilo njihovo poznavanje knjižne slovenš ine pomanjkljivo (Plahuta 2003, str. 20).
Partizanski u itelji so zato hodili tudi z vojsko od kraja do kraja in pou evali, kjer se je
enota ustavila. Pou evanja so se ponovno lotili tudi pred vojno upokojene u iteljice in
u itelji ter lani bivših kulturnih društev, ki so preživeli fašisti no nasilje (Cenci 2004).
Zaradi pomanjkanja slovenskih u iteljev so v šole vklju ili tudi neusposobljene fante in
dekleta, ki so sestavljali pomožno u iteljstvo. »Takoj po italijanski kapitulaciji je postalo
jasno, da pri organizaciji šolstva ne bo mogo e napredovati, e bi se opirali samo na
kvalificirani u ni kader, kolikor ga je bilo. U iteljev je esto primanjkovalo. Moški so odšli
v vojsko, mnogi na politi no delo in podobno je bilo z nekaterimi u iteljicami« (Winker v
Cenci 2004, str. 135).
Pomanjkanje u iteljev so reševali z nameš anje pomožnih u iteljev, z ljudmi z razli nimi
poklici, ki so imeli veselje do pou evanja in so obvladali slovenski jezik (Plahuta 2003).
Pomožnimi u itelji so bili predvsem mlada kme ka dekleta in žene, v manjšem številu
mladi fantje, ki so razen redkih izjem imeli le pet do šest razredov italijanske osnovne šole.
U iteljstva brez ustrezne izobrazbe je tako bilo na Primorskem od 75 do 80 % in se je z
neprestanim porastom števila šol njihov delež še pove eval. Do pomožnih u iteljev so
prebivalci imeli razli en odnos. e so jih sami izbrali iz svojih vrst, so jih kljub neustrezni
izobrazbi podpirali pri delu in svoje otroke pošiljali v šolo. Tiste pomožne u itelje, ki pa so
zaposlili brez privolitve doma inov, ljudstvo ni hotelo sprejeti in je zahtevalo strokovno
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usposobljene u itelje. Nezaupanje je izhajalo ravno iz njihove majhne strokovne
usposobljenosti (Cenci 2004).
Pestro strukturo u iteljstva na partizanskih šolah je pogojevala predvsem premišljena
ideološka izbira kandidatov. 22. januarja 1945 je tako predsedstvo SNOS za pomožne
u itelje odobrilo predlog, da se u iteljstvo, ki je vstopilo v službo med NOB in je imelo
nepopolno izobrazbo, izena i z ostalim u iteljstvom zaradi zaslug in dela v najhujših asih
naše borbe. V petih letih po osvoboditvi pa morajo opraviti izpit o usposobljenosti, ki ga
bo izdalo Predsedstvo SNOS (prav tam, str. 136).
U itelji so v tistem asu delali in živeli v zelo težkih razmerah. Pla niso prejemali,
primanjkovalo je živil pa tudi najnujnejših u nih potrebš in. Poleg tega so od u iteljstva
zahtevali vojaško disciplino in pokorš ino. »Bili so res asi, ko je u itelj životaril, ko mu je
bil poklic nekaka sramota, ko so ga dali študirati zato, da je prej prilezel do kruha, ni pa
imel niti najmanjšega smisla za u iteljevanje. Vsakdo se je bal hribovskih šol, posebej
mlajši so hrepeneli po tem, da bi prišli nazaj v mesto. Danes takega u iteljstva no emo!
Danes naj se vsak u itelj zaveda, da je prav tako potreben v zadnji hribovski vasi, kakor v
bolj obljudenem kraju. Povsod so naši otroci, povsod so praznine, ki jih je treba zamašiti; v
borbo stopiš tja, kjer si najbolj potreben. Staro pravilo pa je: kdor nima veselja do
u iteljskega poklica, bo gotovo ve škodoval kakor pa koristil. Biti u itelj, res pravi u itelj
z dušo in telesom, ni lahko. Lahko je upravljati uradniški posel, ukvarjati se z mrtvo
tvarino, toda oblikovati živo silo, ki kipi in iš e poti v življenju, to je posel, ki ni za
vsakogar« (Janoš v Cenci 2004, str. 137).
S postopnim naraš anjem skrbi za strokovnost pouka se je pojavila tudi zahteva po vedno
bolj usposobljenih u iteljih.
U iteljev je najbolj primanjkovalo na Primorskem. Oddelek za šolstvo pri Predsedstvu
SNOS je zato razpisal pedagoške te aje, da bi vse tiste, ki so imeli veselje do u iteljskega
poklica in so do tedaj predstavljali »pomožni kader«, dobili osnovne smernice in z
nadaljnjimi te aji ter s samoizobraževanjem razvijali znanje. Izobrazbo bi sklenili z maturo
na rednih u iteljiš ih. 16. in 17. decembra 1944 so na pokrajinski konferenci prosvetnih
odsekov v slovenskem Primorju sprejeli predloge in sklepe, da se vsem pomožnim
u iteljicam in u iteljem, ki so sodelovali pri snovanju slovenskega šolstva na Primorskem
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in se želijo posvetiti u iteljskemu poklicu, pa tudi borcem, ki nimajo u iteljske
kvalifikacije, da možnost, da se na državne stroške usposobijo za u iteljski poklic (Cenci
2004, str. 142-143).
Raznih te ajev in drugih oblik usposabljanja je bilo veliko. Pomožnim u iteljem so nudili
predvsem prakti ne nasvete o na inu pou evanja in u ni snovi. Te aje so pripravljala
okrožja, bili pa so daljši ali krajši (tritedenski). Pri krajših te ajih so skupini u iteljev dajali
le navodila za pou evanje in vodenje, usmerjeni so bili torej na konkretno šolsko delo.
Poleg te ajev je bilo tudi veliko strokovnih sre anj oz. enodnevnih te ajev (prav tam).
Pojavile pa so se tudi druge oblike usposabljanja, kot na primer razne u iteljske
konference, ki so obravnavale organizacijska vprašanja, težiš e pa je bilo na pedagoškem
delu. Pojavili so se tudi strokovni krožki, ki so jih vodile usposobljene u iteljice, in pa
hospitacije pomožnega u iteljstva pri poklicnih u iteljih (Pahor 1974). Ker pa so te aji dali
le skromne zapiske, literature pa je mo no primanjkovalo, so bili pomožni u itelji zelo
veseli vsakega napotka in nasveta, da bi si le olajšali svoje delo (Cenci 2004). Pomožnim
u iteljem so torej vse te oblike u iteljskega izobraževanje in usposabljanja nudile prakti ne
nasvete in napotke, kako organizirati in voditi šolsko delo, ter jih seznanile z zna ilnostmi
pouka in jim predvsem pomagale pri prakti nem dela.

3.3

POVOJNO OBDOBJE IN USTANOVITEV CONE A IN CONE B

Razmere v Julijski krajini so se po letu 1943 skrajno zaostrile, saj je bilo to obdobje v
znamenju boja za meje. Razmere za partizanski boj v Istri so se slabšale zaradi krepitve
sovražnih sil, gradnje obalnih utrdb in obrambnih rt, ker so v deželi pri akovali izkrcanje
zavezniških sil. Vse ve je je bilo tudi nasilje okupatorja, v katerem so sodelovale tudi
italijanske fašisti ne mili niške enote. Po osvoboditvi Istre in Trsta konec aprila in v
za etku maja 1945 se je za el diplomatski boj, po katerem je vsa Istra (razen ob in Milje in
Dolina) prišla pod Jugoslavijo. Trst je bil za kratek
jugoslovanske armade (Darovec 1992).
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as do 12. junija pod upravo

9. junija 1945 je bil v Beogradu sklenjen sporazum vlad ZDA, Velike Britanije in
Jugoslavije o za asni vojaški upravi v Julijski krajini in Trstu (Pirjevec 1985).
Jugoslovanska vojska je morala zapustiti Trst in del Julijske krajine zahodno od
Morganove rte. Po devinskem sporazumu (20. 6. 1945) so Julijsko krajino razdelili v cono
A in cono B. V coni A so uvedli zavezniško vojaško upravo, cona B pa je pripadla upravi
Jugoslovanske armade. V coni B se je javno življenje urejalo kot na obmo ju Slovenije (v
skladu s pridobitvami NOB), zavezniki v coni A pa so vpeljali italijansko zakonodajo,
vendar so dopuš ali možnost razvoja osnovnega in srednjega šolstva tudi v slovenskem
jeziku. Dolgotrajna pogajanja med Italijo in Jugoslavijo so se deloma kon ala 10. 2. 1947 v
Parizu s podpisom mirovne pogodbe. Ta je slovensko Primorje in Istro priklju ila
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, Trst z okolico pa je postal Svobodno tržaško
ozemlje (STO) (Cenci 2004). Imelo je svoboden mednarodni status, bilo je pod zaš ito
Varnostnega sveta OZN. Delilo se je na cono A, ki je obsegala Trst z ožjo okolico,
upravljala pa jo je zavezniška vojaška uprava, in na cono B, ki je segala je do Novigrada in
jo je upravljala jugoslovanska vojaška uprava (Kontestabile 2003). Kon ni rezultat
pogajanja je bil londonski memorandum (5. 10. 1954), ki so ga podpisale Italija,
Jugoslavija, Velika Britanija in ZDA. Z majhnimi spremembami se je potrdila meja med
cono A in cono B. nekaj vasi iz cone A so prepustili Jugoslaviji, ukinili vojno upravo v
obeh conah ter coni izro ili civilni upravi Italije oz. Jugoslavije. Tako je STO prenehalo
obstajati in je bilo razdeljeno med Jugoslavijo in Italijo (Cenci 2004).

3.3.1 Šole po osvoboditvi in usposabljanje u iteljev
Takoj po kon ani drugi svetovni vojni so narodnoosvobodilni odbori za eli ustanavljati
slovenske šole povsod tam, kjer so bile pod Italijo ukinjene. Slovenske šole so obnavljali v
slovenski krajih in v krajih, kjer živijo tudi Slovenci. Jeseni 1945, od 1. oktobra dalje, so
bile obnovljene slovenske šole na celotnem obmo ju koprskega okraja, v mestih in na
podeželju. Delovati so za ele tudi slovenske srednje šole in posebna šola v Portorožu
(Maruši 1995, str. 37).
V coni A je nad šolsko politiko bedela zavezniška uprava. Sprejemala je u ne na rte in
u benike ter potrjevala u itelje (Kontestabile 2003). Avgusta 1945 je zavezniška vojaška
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uprava (ZVU) dolo ila, da se bodo odprle šole s slovenski jezikom, kjer bo potrebno, in v
tistih krajih, kjer so delovale pred 1. svetovno vojno, ter v tistih krajih, kjer je v obsegu 4
km najmanj 25 šoloobveznih otrok, ki so želeli v slovenske šole. U ni na rt je bil prikrojen
po italijanskem, le da je potekal v slovenskem u nem jeziku in s slovenš ino kot u nim
predmetom ter z enakim številom ur, kot jih je imela italijanš ina. Zato je bilo v slovenskih
šolah število tedenskih ur pove ano no na ra un slovenskega jezika. Odprtje slovenskih
šol, eprav po italijanskem u nem na rtu, je zahtevalo u itelje z znanjem slovenskega
jezika in književnosti, a z italijansko usmeritvijo. Da bi im hitreje zadostili potrebam po
slovenskih u iteljih, je zavezniška vojaška uprava v šolskem letu 1945/46 v Gorici
organizirala kar dva »usposabljalna« te aja. Prvi je bil šestmese ni te aj za vse tiste
kandidate, ki so že imeli dolo eno predizobrazbo, z namenom da bi dosegli u iteljsko
maturo. Drugi, dvomese ni te aj, pa je bil obvezen za vse tiste, ki so v šolskem letu
1945/46 pou evali na slovenskih šolah, pa niso imeli usposobljenostnega potrdila, ki ga je
izdalo neslovensko u iteljiš e ali srednja šola, ter za tiste, ki so leta 1942/43 prejeli
diplomo tolminskega u iteljiš a ali diplomo po letu 1923, pa niso opravili izpita na
slovenskem u iteljiš u. To so bili le dopolnilni izpiti za pou evanje na slovenskih šolah
(Cenci 2004, str. 160-163).

PREDMETI

ŠTEVILO UR

Slovenska slovnica z ustnimi in pisnimi vajami

6

Zgodovina slovenskega slovstva

4

Slovenska zgodovina

3

Zemljepis

2

Didaktika

5

Splošna zgodovina in pedagogika

4

Program te aja (Geržini 1983, str. 99)
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Te aj ni usmerjen prakti no. Najverjetneje je vzrok v tem, da je te aj skušal le izpopolniti
znanje u iteljev za pou evanje na slovenskih osnovnih šolah. Nudil jim je namre dodatno
znanje iz slovenske zgodovine, slovenskega jezika, zemljepisa in pa iz pedagoške
teoreti ne izobrazbe.
V šolskem letu 1945/46 so organizirali slovensko šolstvo mimo in proti na elom PNOO.
Tako so prišli zavezniki v spor s PNOO, ki si je prizadeval ohraniti slovensko šolo kot
pridobitev NOB in se je bil za te cilje pripravljen bojevati tudi proti zaveznikom. V za etku
so poskušali delati, kot da so samostojni, neodvisni in niso priznali zavezniške vojaške
uprave. Zato sta v coni A v nekaterih vaseh delovali po dve osnovni šoli; eno je priznavala
in vzdrževala zavezniška vojaška uprava, drugo PNOO. Takšno stanje pa je trajalo le
kratek as, le še v šolskem letu 1946/47 (Kreti v Cenci 2004, str. 160). Nezakonit šolski
sistem, ki je predstavljal nadaljevanje partizanskega šolstva, se je moral umakniti. Šolska
organizacija pod zavezniško vojaško upravo je oživela italijanske zakone in u ni na rt,
italijanske u ne knjige, pouk italijanskega jezika, italijanski duh in odvisnost od Rima
(Geržini 1983, str. 42). Italijanski šolski sistem je vklju eval petletno osnovno šolo in
triletno enotno srednjo šolo, ki sta bili obvezni, ter višjo srednjo šolo. Šolski programi so
ostali taki, kot jih je sestavil Gentile. Zavezniška vojaška komisija je leta 1945 iz
programov rtala le tista poglavja, ki so bila izrecno povezana z ideologijo fašisti nega
režima (Cenci 2004, str. 160-161).
Obdobje osvoboditve je za ostalo slovensko ozemlje pomenilo nadaljevanje razvoja, ki se
je za el med 2. svetovno vojno. Z ustanovitvijo ministrstva za prosveto, ki ga je ustanovila
prva slovenska vlada Ljudske republike Slovenije (LRS), so Slovenci za eli samostojno
upravljati svoje šolstvo v skladu z novo ideološko usmeritvijo. Leta 1945 je izšel odlok o
organizaciji osnovnih in srednjih šol, ki je v skladu z na elom lo itve cerkve od države
podržavil zasebne šole, ki so jih prej lahko upravljali tudi cerkveni redovi. Verski pouk je
še ostal šolski predmet, a neobvezen in so zanj morali starši otroke posebej prijaviti. 11.
junija 1946 je izšel temeljni zakon o sedemletnem obveznem šolanju, ki je uvedel obvezno
sedemletno šolanje. To je bil za del Slovencev korak nazaj, vendar pa vse slovensko
ozemlje še ni poznalo osemletnega šolanja. Mo no je tudi primanjkovalo u iteljev (Cenci
2004). V coni B je bilo tako kar 83 šol (27 %) brez u iteljev (Kontestabile 2003, str. 27).
Sedemletne osnovne šole so bile sestavljene iz štirih razredov osnovne in treh razredov
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višje osnovne šole. Namesto višjih razredov osnovne šole so lahko obiskovali tudi tri nižje
razrede gimnazije, ker sta bila u ni na rt in predmetnik za vse enaka. Leta 1950 so
ponovno uvedli osemletno šolsko obveznost, 1953 pa so izdali odlok, ki je uzakonil šolsko
obveznost od sedmega do petnajstega leta starosti (Cenci 2004).
eprav je vsega primanjkovalo, so poskušali odpreti im ve slovenskih šol. »Dolgoletna
želja primorskega loveka po slovenski šoli je rodila šole po mnogih vasicah, kjer jih
nikoli ni bilo in jih tudi danes ni ve « (Kreti v Cenci 2004, str. 161).
To je žalostna usoda majhnih slovenskih hribovskih vasi, ki so med NOB nudile hrano,
preno iš a in varnost mnogim partizanom in njihovim sodelavcem. Takoj po vojni smo še
znali ceniti njihov trud, požrtvovalnost in kulturni pomen za razvoj kraja, potem pa je
pomen šole v majhnih vaseh postopoma tonil upadal, ker so stopili v ospredje ekonomski
razlogi, pa tudi ljudje so se s podeželja množi no selili v mesta, saj je postalo delo delavca
bolj cenjeno kot delo kmeta (Cenci 2004, str. 161).
Na Koprskem je 95 u iteljev pou evalo kar 2.825 otrok. Obnovljeno slovensko šolstvo je
se spopadalo s hudimi finan nimi težavami ter s pomanjkanjem u nih sredstev in
nastanitvenih možnostih. Premajhno število u iteljev so skušali rešiti z odprtjem
tolminskega u iteljiš a. Gojenci so morali opraviti sprejemni izpit iz slovenš ine,
zgodovine in matematike. U iteljiš u je primanjkovalo u nih mo i, predvsem za
slovenš ino in prirodoslovne vede ter zgodovino in geografijo (Kontestabile 2003, str. 27).
Maruši (1995, str. 37-40) nazorno predstavi (v tabeli) podatke o šolah, in sicer kdaj so
obnovili pouk, kakšno je bilo število u encev, koliko je bilo oddelkov, koliko u iteljev…
Iz podatkov je razvidno slede e:
eprav je bil 1. oktober dolo en za uradni za etek pouka, je ve kot 40 šol (predvidenih za
obnovitev) zaradi šolskega prostora, u iteljev in pomanjkanja seznamov šoloobveznih
otrok zamujalo z za etkom rednega šolskega dela.
V šoli so u ili najve štirje u itelji, eprav je bilo v razredih 166 u encev. eprav so šolske
oblasti 1945 obnovile 50 osnovnih šol s slovenskih u nim jezikom, je bilo število
vklju enih u encev v primerjavi s šolskim letom 1918/19 za etrtino manjše.
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Glede na to, da so šoloobvezni otroci, kjer niso delovale partizanske šole (in teh krajev je
bilo ve kot polovica), ostali brez pouka, so morali u itelji oddelku za prosveto poro ati
tudi o pismenosti u encev. V poro ilih so zapisali naslednje: branje in pisanje zadovoljivo,
pomanjkljivo, slabo in celo obupno.
U itelji so morali za obnovljene šole oskrbeti šolske prostore, opremo, šolske potrebš ine,
popisati šoloobvezne otroke, otroke, ki so »pozabili« na šolo, ugotavljati stopno pismenosti
in razvrš ati u ence po razredih, prilagajati pouk pismenosti in (ne)znanju; obenem je
u itelj moral skrbeti še za kulturno-prosvetno in drugo delo na vasi.

3.3.2 Te aji in te ajniki
Leta 1945 so organizirali prve pedagoške te aje po osvoboditvi. Prve pedagoške povojne
te aje so organizirali za u itelje pripravnike z nepopolno izobrazbo, ki so pou evali že med
vojno in so se že med vojno izobraževali ter bili aktivisti OF. »Obdobje, ki je sledilo, je
bilo morda v izobraževanju u iteljev najbolj plodno, razgibano in je pomenilo preporod
slovenske šole in u iteljstva na Primorskem in v Istri« (Kontestabile 2003, str. 9).
Na Primorskem se je v vrste slovenskih u iteljev vklju evalo tudi precej tistih, ki so imeli
opravljeno katero od italijanskih u iteljiš . Za nostrifikacijo spri evala oziroma za to, da bi
bili primerni za pou evanje na slovenskih šolah, so morali na posebnih te ajih izpopolniti
znanje iz slovenskega jezika in pa iz zgodovine NOB ter družbenega sistema (Plahuta
2003).

3.3.2.1 Maturitetni in zaklju ni te aji v Portorožu
Ekspozitura tolminskega u iteljiš a v Portorožu je januarja 1947 organizirala maturitetne
in zaklju ne te aje, in sicer za vse tiste, ki so že prej opravili dva te aja in so se odlo ili za
u iteljski poklic. Te aj je trajal od 26. 1. do 8. 2. 1947 in se kon al z višjim te ajnim
izpitom. Do 13. 1. 1947 se je zbralo že 131 te ajnikov, vendar pa je pozneje število upadlo
na 90 te ajnikov. Pouk so te ajniki imeli vsak dan pet ur dopoldne in tri ure popoldne,
razen nedelje, ko so imeli na urniku le tri dopoldanske ure (Cenci 2004, str. 168).
Te ajniki in njihovi profesorji so z u enjem za eli v najskromnejših materialnih in
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prostorskih razmerah. Zbornica je postala zve er spalnica. Pohištva pa skoraj ni bilo.
Prehrana je bila pomanjkljiva, saj je bila preskrba motena (Kontestabile 2003). »A mladost
in veselje ob osvoboditvi sta dijake in u itelje napolnila z zanosom in delovnim poletom,
tako da so kljub nemogo im razmeram zaorali ledino obnovljene slovenske šole« (prav
tam, str. 28).
Hospitacije so imeli vsak dan, razen ob nedeljah. Za hospitacijami so imeli naslednjo uro
metodiko. Popoldne so imeli obi ajno povpre no po dve uri pedagogike na dan. Sam te aj
je bil izrazito prakti no usmerjen. Predzadnji dan te aja so poslušali predavanja o
specialnem šolstvu (o skrbništvu, pouku slepih, gluhonemih in govorno motenih).
PREDMET

ŠTEVILO UR

1.

Pedagogika

12

2.

Slovenš ina

10

3.

Hospitacije

6

4.

Metodika

6

5.

Matematika

5

6.

Zgodovina

4

7.

Zemljepis

2

8.

Fizika

2

9.

Prirodopis

1

10.

Petje

1

11.

Italijanš ina

1

SKUPAJ

50

Predmeti višjega te aja v Portorožu (Cenci 2004, str. 168)

Te aj naj bi tako v kratkem asu strnil in zaokrožil znanje u iteljev in jim nadomestil
redno izobraževanje na u iteljiš ih. Usposobil pa bi jih tudi za pou evanje v coni A, zato
so imeli v predmetniku tudi italijanš ino. 4. 2. 1947 so te ajniki opravljali pisne
maturitetne naloge iz slovenskega jezika, pedagogike in matematike. Izpit je opravilo le
66 te ajnikov. Po uspešno opravljenem izpitu so dobili diplomo o u iteljskem diplomskem
izpitu. V diplomi so bili navedeni in ocenjeni naslednji predmeti: pedagoška skupina,
šolsko delo, slovenski jezik, italijanski jezik, zgodovina, šolska organizacija in
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administracija, narodna ekonomija z osnovami sociologije, prirodopis, fizika, kemija s
tehnologijo, matematika, higiena, risanje, petje ter telovadba (Cenci 2004, str. 170). Izpit
pravzaprav ni bil zahteven, saj so pri pisni nalogi npr. pisali prosti spis s šolskega podro ja,
pri katerem so ocenjevali hkrati znanje iz slovenskega jezika in pa pedagogike, vendar pa
je kljub temu bil osip velik (prav tam). Nedvomno je bil vzrok v tem, da jim je mo no
primanjkovalo predizobrazbe.
Geržini (1983, str. 119) piše, da nasprotniki nove Jugoslavije niso z navdušenjem gledali
na ta bodo i u iteljski naraš aj, izobražen po hitrem postopku. V povezavi s tem navaja
Baragovo poro ilo o stanju šolstva: »Februarja so v Portorožu odprli podružnico
tolminskega u iteljiš a. Tja so poslali vse tiste u itelje, ki imajo ljudskošolsko izobrazbo in
so bili v hribih, so sedaj zanesljivi aktivisti, in tem so dali maturo. Bilo jih je samo iz cone
A okrog 100; namestili so jih v šole, ki bodo prišle pod svobodno ozemlje. Bodo a šolska
uprava bo morala zelo paziti, da ne bo priznala teh spri eval, ki jih sedaj izdajajo
komunisti v coni B. Jasno je, da nobeden teh u iteljev, ki imajo spri evalo iz Portoroža, ne
more postati u itelj na svobodnem teritoriju, e ho e šola biti šola. Bodo a šolska uprava
bo morala vse dokumente u iteljstva pregledati in nekvalificirane odpustiti. Pa tudi mnogi
u enci nimajo rednega študija, temve so jim razne komisije izdale spri evala na podlagi
nekakšnih izpitov.«

3.3.2.2 Slovensko u iteljiš e Portorož-Koper
Višji u iteljski te aj v Portorožu je dal dober temelj za novo u iteljiš e v slovenskem
Primorju na ozemlju cone B. Z odlokom št. 574, objavljenim v Uradnem listu
Poverjeništva pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za slovensko Primorje je bilo
15. januarja 1947 ustanovljeno slovensko u iteljiš e v Portorožu. Poleg u iteljiš a je
oddelek za prosveto pri PNOO za Primorsko vzporedno s prvim letnikom u iteljiš a odprl
enkratni dveletni u iteljski te aj za dijake, ki so zaradi vojne izgubili eno ali ve šolskih let
in so imeli zadostno predznanje. Absolventom dvoletnega te aja je bila priznana polna
kvalifikacija. Prvi letnik dvoletnega te aja je bil podoben prvemu letniku u iteljiš a, s tem
da so u encem dodali še dodatne ure fizike, ob e pedagogike, psihologije in metodike s
prakti nimi vajami. Dijaki so opravili dvanajst hospitacij na portoroški vadnici. Septembra
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1948 so se dijaki dvoletnega u iteljskega te aja za eli pripravljati na razredne izpite. Po
kon anih razrednih izpitih je sledil u iteljski diplomski izpit. Razredni izpit je obsegal
znanje iz italijanskega jezika (pisno in ustno), matematiko (pisno in ustno), zgodovino
pedagogike, administracijo in šolsko organizacijo, fiziko, prirodopis, petje, risanje,
telovadbo, slovenski jezik (pisno in ustno), ruski jezik (pisno in ustno), pedagoško skupino
predmetov (pisno in ustno) ter metodiko s pisno pripravo za prakti ni nastop in prakti ni
nastop, zgodovino novejše dobe, pregled slovenske in slovanske zgodovine, zemljepis
Slovenije, Jugoslavije, STO-ja in sosednih držav (Kontestabile 2003).
Septembra 1947 se je na u iteljiš u za elo drugo šolsko leto. Šola je dobila prostore v vili
Marija, kjer so bile štiri u ilnice. U ilnice so za silo usposobili s skromno izposojeno
opremo. Zaradi pomanjkanja opreme je bil pouk otežen (Cenci 2004). U il ni bilo, nekaj
so si jih izposodili ali sami izdelali, ravno tako je primanjkovalo u benikov. Ob koncu
prvega šolskega leta je bilo na rednem študiju u iteljiš a v prvem letniku 6, v drugem 15 in
v tretjem letniku 10 dijakov. Da bi pridobili im ve dijakov in pritegnili mlade, ki niso
imeli ustreznega predznanja za sprejemni izpit, so decembra 1948 ustanovili pri u iteljiš u
pripravljalnico, v katero so vpisali 22 dijakov. Zaradi pripravljalnice je bilo pomanjkanje
u nih mo i še bolj pere e. Delno so problem omilili s pomo jo gimnazijskih profesorjev.
U iteljiš e je imelo strokovno in podporno knjižnico. Dijaki so pripravljali kulturne
programe ob proslavah v šoli in tudi širši okolici (Kontestabile 2003, str. 29).
Septembra 1954 se je u iteljiš e iz Portoroža preselilo v Koper. Kot že vemo, je tu
u iteljiš e delovalo že pod Avstrijo. Ob preselitvi iz Portoroža je bilo u iteljiš e najprej
nameš eno v spodnjih prostorih italijanske gimnazije. Leta 1955 se je preselilo v današnjo
osnovno šolo Janka Premrla - Vojka, kjer je delovalo poleg osnovne šole. Osnovna šola je
postala vadnica u iteljiš a, u itelji pa mentorji u iteljiš nikom (Maruši 1995).
Po 38 letih, leta 1947, je bilo tako obnovljeno slovensko u iteljiš e, najprej v Portorožu,
nato v Kopru.
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SKLEP
Skozi diplomsko delo smo lahko povzeli, da je bilo u iteljsko izobraževanje vselej
povezano z dolo enim družbenim dogajanjem in družbenopoliti nim sistemom ter se je
posledi no glede na to tudi spreminjalo in razvijalo.
Ko je po dekretu Marije Terezije iz leta 1770 šolstvo postalo stvar države (politicum), je ta
morala poskrbeti za razvoj šolstva in za ustrezno u iteljsko izobraževanje. S prvim
avstrijskim zakonom iz leta 1774, ki je predvideval šestletno splošno u no obveznost,
se je hkrati za ela kazati tudi potreba oz. kar zahteva po vsaj minimalno izobraženih
u iteljih. Ti so se sprva usposabljali na kratkih, nekajdnevnih pedagoških te ajih na
normalkah ali glavnih šolah. Pozneje so se ti nekajdnevni pedagoški te aji z
uveljavitvijo Politi ne šolske ustave iz leta 1805 podaljšali na trimese ne oz.
šestmese ne. Dolžina te ajev je bila posledica diferenciacije šol na trivialke, glavne šole
in normalke. Posledi no se je tako diferenciralo tudi izobraževanje u iteljev. Najkrajši
u iteljski te aji so bili namenjeni u iteljem trivialk, najdaljši pa u iteljem normalk in
glavnih šol ter privatnim u iteljem. Kasnejše politi ne in družbene spremembeso
vplivale tudi na spremembe v šolstvu. Pokazala se je potreba po kakovostnejši
u iteljski izobrazbi. Postopoma so se uveljavili dvoletni in pozneje triletni
pedagoški te aji. Kljub temu pa te aji še vedno niso imeli svoje ustanove oz.
samostojnih zavodov. Tretji avstrijski šolski zakon iz leta 1869 je poleg
splošnoizobraževalne osemletne ljudske šole prinesel še enotno u iteljsko izobraževanje na
štiriletnih u iteljiš ih. Izobraževanje u iteljev je tako dobilo svoje mesto v za to
namenjenih ustanovah. S tem ko se je obvezno osnovno šolstvo podaljšalo, se je pokazala
tudi potreba po obsežnejši u iteljski izobrazbi. Lahko re em, da je ta prelomnica
nedvomno pomenila kvalitetnejšo izobraževanje u iteljev. Predmetnik u iteljiš se je od
prejšnjih osnov nemškega jezika, branja, pisanja, ra unanja, verouka, glasbe in pedagogike
razširil na nadaljevanje in poglabljanje tega znanja ter dopolnil z naravoslovnimi predmeti
in metodi nimi vajami. Poglobljena u iteljska izobrazba je tako vplivala tudi na
vsestranski razvoj u iteljev ter na vse ve jo veljavo, ki so si jo pridobili v družbi. Glede na
potrebe je država, za tedanji as, skušala u itelje solidno izobraziti, in sicer tako teoreti no
kot prakti no. Prakti ne vaje so potekale v vadnicah (vadniških razredih) na u iteljiš ih.
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Nedvomno so bile ve kot dobrodošle, a glede na to, da so vadnice predstavljale neko
idealizirano u no situacijo, je upravi eno vprašanje, koliko so pravzaprav koristile
bodo im u iteljem. Ti so se namre nato znašli v enorazrednicah, v katerih velikokrat niso
vedeli, kaj po eti s svojim teoreti nim in prakti nim znanjem. Pri tem ni mogo e prezreti
pomembnosti slovenskega oddelka moškega u iteljiš a. Kot smo pri doti nem poglavju
videli, je le-to odigralo pomembno vlogo pri samem prebujanju in ohranjanju narodne
zavesti Slovencev v Istri. Na eni strani je pri tem odigralo pomembno vlogo slovensko
moško u iteljiš e v Kopru, saj je bila to prva srednja šola, kjer je del pouka potekal tudi v
slovenskem jeziku (kar smo lahko videli predvsem na predmetniku), na drugi strani pa so
»zasluge« za to imeli tudi pritiski in napadi italijanskih nacionalistov. Ti so se namre
nenehno znašali tako na slovenske kot na hrvaške dijake, ki pa so se uspešno upirali in
borili za svojo kulturo in jezik. Lahko bi celo rekla, da jim je to, da so dobili šolo, kjer je
pouk potekal tudi v maternem jeziku, dalo ob utek ve je pomembnosti in so se tako še
toliko odlo neje borili proti vsem napadom. Na vprašanje, ali so slovenski u itelji in
slovenska šola v Istri odigrali pomembno vlogo pri prebujanju in ohranjanju narodne
zavesti ter ali je pomembno vlogo odigralo tudi slovensko moško u iteljiš e v Kopru,
lahko torej odgovorim pritrdilno. U iteljiš e s tem, ko je omogo alo del pouka tudi v
slovenskem u nem jeziku, u iteljiš niki in profesorji pa s tem, ko so se uspešno in
zavestno upirali napadom italijanskih nacionalistov, ter s tem, ko so bili poleg u iteljev še
kulturniki in ustanovitelji raznih prosvetnih društev.
Velik negativen pe at je kasneje, po I. svetovni vojni, pustila fašisti na okupacija.
Primorski Slovenci so namre

izpod avstrijske oblasti prešli pod italijansko. Z

raznarodovalno politiko in s širjenjem fašizma so si le-ti podredili posameznike –
Slovence,

tako

na

družbenem

kot

tudi

individualnem

nivoju.

Spremembe

družbenopoliti nih razmer po I. svetovni vojni so tako vplivale tudi na šolstvo. Slovensko
šolstvo in kulturno delovanje je bilo v tem obdobju zatrto. U iteljsko izobraževanje je
lahko potekalo le v italijanš ini in po italijanskih programih.

V predmetniku je bil

poudarek na jezikih (predvsem italijanskem in latinskem) ter na zgodovini in geografiji
Italije. S tem je bilo slovensko u iteljsko izobraževanje povsem prekinjeno. Prepoved
slovenskega jezika v šolah in pa ukinjeno u iteljsko izobraževanje do kapitulacije Italije
leta 1943 sta pustila hude posledice pri znanju slovenš ine. A upam si trditi, da je bila
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zaradi asimilacijskih teženj, trdna volja in želja pri Slovencih, da ohranijo svoj jezik, tako
še ve ja.
Tako so se po kapitulaciji Italije, povsod kjer je bilo le mogo e, ustanavljale partizanske
šole s slovenskim u nim jezikom. Kljub težavam s predhodno izobrazbo u iteljev, saj se
le-ti 25 let niso izobraževali v svojem jeziku, so te šole bile ve kot dobrodošle, saj so bile
odraz dolgo želenih teženj po šoli ter po izobraževanju v slovenskem jeziku. Popolnoma se
strinjam z besedami, ki jih je zapisala Cenci : »Zato ne smemo prezreti in omalovaževati
samoniklega ustanavljanja slovenskih šol in njihovih pobudnikov, ki so v težkih razmerah
znali in zmogli organizirati narodno osnovnošolsko izobraževanje« (Cenci 2004, str. 157).
Konec druge svetovne vojne je za Primorce pomenil težko pri akovano osvoboditev, a so
bili tudi tu lo eni na dve državi z razli no družbenopoliti no ureditvijo. Po devinskem
sporazumu (20.6.1945) so Julijsko krajino razdelili v cono A in cono B. V coni A so uvedli
zavezniško vojaško upravo, cona B pa je pripadla upravi Jugoslovanske armade. V coni B
se je javno življenje urejalo kot na obmo ju Slovenije (v skladu s pridobitvami NOB),
zavezniki v coni A pa so vpeljali italijansko zakonodajo, vendar so dopuš ali možnost
razvoja osnovnega in srednjega šolstva tudi v slovenskem jeziku (Cenci

2004). V coni A

je nad šolsko politiko bedela zavezniška uprava, ki je dolo ila, da se bodo odprle šole s
slovenski jezikom, kjer bo potrebno in v tistih krajih, kjer so delovale pred 1. svetovno
vojno, ter v tistih krajih, kjer je v obsegu 4 km najmanj 25 šoloobveznih otrok, ki so želeli
v slovenske šole. U ni na rt je bil prikrojen po italijanskem, s to razliko, da je potekal v
slovenskem u nem jeziku in s slovenš ino kot u nim predmetom. Slovenske šole, eprav
po italijanskem u nem na rtu, so zahtevale u itelje z znanjem slovenskega jezika, vendar z
italijansko usmeritvijo. V ta namen je zavezniška vojaška uprava organizirala
»usposabljalne« te aje. Leta 1945 so tako organizirali prve pedagoške te aje po
osvoboditvi. Namenjeni so bili u iteljem pripravnikom z nepopolno izobrazbo, ki so
pou evali že med vojno in so se že med vojno izobraževali ter bili aktivisti OF. Vklju ilo
pa se je tudi precej tistih, ki so imeli opravljeno katero od italijanskih u iteljiš . Zdi se, da
so velikokrat kar pretiravali z zaposlovanjem premalo usposobljenih u iteljev, saj je bilo
glavno merilo za u iteljski poklic družbenopoliti na opredelitev kandidata.
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Diplomsko delo sicer obravnava razvoj izobraževanja u iteljev v slovenski Istri v precej
širokem obdobju, in sicer od terezijansko-jožefinskih reform pa vse do konca II. svetovne
vojne, vendar menim, da sem kljub temu uspela prikazati strnjen in hkrati kontinuiran
razvoj u iteljskega izobraževanja. Osredoto ila sem se predvsem na to, da sem
izobraževanje u iteljev navezovala na spremembe, ki so se odvijale na podro ju osnovnega
šolstva. Namre : bolj ko so se razširjali cilji osnovnih šol, bolj se je poglabljalo in
utemeljevalo u iteljsko izobraževanje. Pri u iteljskem izobraževanju sem obravnavala
predvsem teme, ki so se navezovale na pogoje, ki so jih morali kandidati izpolniti za vpis
na te aje, pripravljalne razrede in pozneje v izobraževalne ustanove, na to, kako se je z
izpopolnjevanjem u iteljskega izobraževanja spreminjal in dopolnjeval tudi predmetnik,
ter nenazadnje na to, kako so bili slovenski u itelji tisti, ki so gojili in ohranjali slovensko
narodno zavest. Slovenska Istra je namre bila v omenjenem obdobju vseskozi pod tujo
nadvlado in je tako šla skozi razli ne družbene sisteme. Pri tem pa je bila konstantno pod
pritiskom tujih narodnosti, ki so razli no upoštevale identiteto avtohtonega prebivalstva.
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