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POVZETEK
Vpliv raznarodovalne politike Avstro-Ogrske in fašistične Italije na razvoj šolstva
na Krasu

V magistrskem delu je obravnavano šolstvo na Krasu v času, ko sta vzgoja in
izobraževanje spadali pod dve različni državi – Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo v
času fašistične oblasti. Šolstvo je bilo, v obdobju obeh omenjenih držav, z novimi
zakoni deležno velikih sprememb na številnih področjih (učni jezik, učitelji, šolska
uprava). Leta 1869 sta bili s sprejetjem tretjega avstrijskega šolskega zakona uvedeni
enotna osnovna šola in splošna šolska obveznost. Uzakonjene »novitete« so imele
določen vpliv tudi na slovenske dežele, tu imamo v mislih predvsem problematiko
slovenščine kot učnega jezika in njene vloge v šoli, pritiske na slovenske učitelje in
njihovo izobraževanje, delovanje šolskih društev in slovenski tisk.
V besedilu je prikazano dogajanje na Slovenskem po koncu prve svetovne vojne in
pripojitev Primorske k Italiji (ustanovitev Julijske krajine), značilnosti fašistične
ideologije in vzpona fašizma v Italiji. Na tej točki je namreč prišlo do prekinitve
avstrijske organizacije šolstva in vzpostavitve nove, ki je kasneje temeljila na fašističnih
idejah in pripeljala do Gentilejeve šolske reforme. Postopno ukinjanje slovenskega
šolstva na Primorskem se je začelo z ukinjanjem slovenščine kot učnega jezika na
šolah (sprva, do leta 1923, italijanščina kot učni predmet), odstranjevanjem slovenskih
učiteljev in hkratnim nastavljanjem italijanskih, ki niso znali in razumeli slovenskega
jezika, nato pa nadaljevalo z ustanavljanjem novih šol, ukinjanjem slovenskih in
ustanavljanjem fašističnih društev ter prepovedjo slovenskega tiska.
Magistrsko delo temelji na podlagi raziskav in analize izbranega in dostopnega
arhivskega gradiva osmih osnovnih šol s področja Komenskega, Sežanskega in
Divaškega Krasa (osnovnih šol Gornja Branica, Tomaj, Sežana, Povir, Štorje, Škocjan,
Podgrad pri Vremah in Vrabče), ki so s svojim delovanjem začele najmanj s koncem
19. stoletja, tako da je imela šola neko kontinuiteto skozi obe obdobji, ki ju v nalogi
obravnavamo.
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SUMMARY

Impact of the assimilation policy of Austro-Hungarian Empire and fascist Italy
on the development of education system on Karst

In this masters's thesis I present education on Karst in the time of Austro-Hungarian
and fascist Kingdom of Italy. Education has been changed in many areas (learning
language, teachers, school administration). In 1869 the third Austrian school law was
adopted, which introduced unified an elementary school and a general school
obligation. Novelties also had impact on Slovenian regions (problems of the Slovenian
language as a learning language, the role of the Slovenian language at school,
pressures on Slovenian teachers and their education, the functioning of school
societies and Slovenian press).
The text shows the events in Slovenia after the end of the First World War and the
merging of the Primorska to Italy (the establishment of Venezia Giulia), the
characteristics of the fascist ideology and the rise of fascism in Italy. Then there was a
break in the Austrian branch of education. A new fascist system and Gentile school
reform have been established. In the Primorska region, the Slovenian language was
gradually abolished as a learning language. They removed Slovenian teachers and set
up Italian ones. They founded new Italian schools, abolished Slovene schools, founded
fascist societies and banned the Slovenian press.
Master's work is based on research and analysis of accessible archives of eight
elementary schools in the field of Slovenian Karst (Primary School Gornja Branica,
Tomaj, Sežana, Povir, Štorje, Škocjan, Podgrad pri Vremah and Vrabče). Schools
began to operate at least at the end of the 19th century. The schools had continuity
through both periods of history examined.

Key Words: primary school, Karst, Austro-Hungarian Empire, third Austrian
school law, fascist Italy, Gentile's educational reform, assimilation policy.
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1 UVOD
Dogajanje na današnjem slovenskem ozemlju je bilo skozi dolgo zgodovino zelo
burno, tako gospodarsko kot tudi politično in vojaško. Skozi stoletja so se na naših tleh
na oblasti zamenjali različni vladarji, različne oblike vladavine ter države. In vsaka
oblast je nekoliko drugače poskrbela za slovenski narod – pa naj gre za podeljevanje
novih pravic, samo življenje ali pa za načrtno zatiranje in raznarodovanje prebivalstva.
V pričujočem delu smo se osredotočili ravno na zadnje, torej raznarodovalno politiko
na ozemlju slovenske Primorske v dveh različnih sistemih: pod Avstro-Ogrsko, ki je
obstajala do leta 1918 in kjer si je nemško prebivalstvo neprenehoma trudilo ponemčiti
vsa ozemlja, ki so spadala v državo, ter njeno prebivalstvo, ne glede na narodno
pripadnost, kulturo in jezik, ter na čas, ko je na delu slovenskega ozemlja vladala
Kraljevina Italija (1918−1943), ki si je v prizadevanjih za poitalijančenje posluževala še
ostrejših, tako vojaško kot socialno in družbeno spornih načinov, ki so pod taktirko
fašistov pripeljali do želje po popolnem uničenju slovenskega naroda.
Zlasti obe svetovni vojni sta slovensko ozemlje močno opustošili. Območje Primorske
in tamkajšnje prebivalstvo, ki je že takoj po koncu prve svetovne vojne padlo v roke
italijanski državi, je bilo nacionalnega in rasnega zatiranja deležno že kar nekaj let.
Zlasti Goriška je bila po prvi svetovni vojni gospodarsko zelo prizadeta zaradi soške
fronte, z novo državno mejo pa sta tudi zaledji Krasa in Istre ter celotna regija občutili
hudo pomanjkanje. Prej obljubljena enakost vseh državljanov pod Italijo ter ohranitev
socialnih pravic sta se kaj hitro izkazali za laž. Za slovanske narode se je uveljavilo
poniževalno pojmovanje schiavi oziroma sužnji, saj je bila temeljna doktrina fašistične
ideologije ta, »da Slovenci in Hrvati sploh nismo razviti do stopnje naroda, ampak smo
brezoblična raja plemen, ki se bodo sama od sebe asimilirala, in da nas bosta z lahkoto
posrkali italijanska država in kultura« (Zidar 1999, str. 24).
V magistrskem delu si bomo ogledali, kakšne ukrepe sta na področju šolstva uvajali
Avstro-Ogrska na eni strani in Kraljevina Italija na drugi ter kako je to vplivalo na
slovensko šolstvo na Sežanskem in Divaškem, deloma pa tudi na Komenskem Krasu,
ki leži poleg današnje slovensko-italijanske meje.
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Pričujoče magistrsko delo temelji na podlagi raziskav in analize izbranega in
dostopnega arhivskega gradiva osmih osnovnih šol s področja Krasa (osnovnih šol
Gornja Branica, Tomaj, Sežana, Povir, Štorje, Škocjan, Podgrad pri Vremah in
Vrabče), ki so s svojim delovanjem pričele najmanj s koncem 19. stoletja, tako da je
imela šola neko kontinuiteto skozi obe obdobji, ki ju v nalogi obravnavamo.
Poleg arhivskega gradiva se nam je zdelo smiselno v nalogo vključiti tudi nekatere
časopise, ki so izhajali v obravnavanem obdobju, saj so ti neposredna priča takratnega
dogajanja, pri čemer pa moramo biti vedno pozorni na morebitno subjektivnost oziroma
objektivnost napisanega. Vsekakor pa lahko skozi članke slutimo odnos javnosti ali
vsaj njenega dela do perečih vprašanj tistega časa. V ta namen smo pregledali
naslednje časopisje: Istra: glasilo Saveza jugoslovenskih emigranta iz Julijske krajine,
ki je bil slovensko-hrvaški časopis in je izhajal med leti 1929 in 1949 v Jugoslaviji, pisal
pa je o življenju in dogajanju v Julijski Krajini; Učiteljski tovariš: stanovsko politično
glasilo J.U.U. – sekcije za dravsko banovino v Ljubljani, ki je izhajal v letih 1861-1941
(Učiteljski tovariš (b.l.)); Učiteljski list: glasilo Zveze jugoslovanskih učiteljskih društev
v Trstu, ki je izhajal v Trstu v času italijanske oblasti v slovenskem Primorju in nam je
omogočil vpogled v organizacijo šolstva pod Gentilejevo reformo, z izhajanjem pa je
prenehal leta 1926, ko je začelo fašistično vodstvo ostreje posegati proti slovenskemu
tisku; časopis Edinost je bil med leti 1876 (kot štirinajstdnevnik) in 1928 (kot dnevnik)
politično glasilo tržaških Slovencev, ki ga je začelo izdajati politično društvo Edinost, in
je bil kot tak zelo pomemben na področju ozaveščanja, združevanja in ohranjanja
slovenstva na širšem področju Trsta, Krasa in Istre (Edinost (časnik) (b.l.)); Slovenec:
političen list za slovenski narod, ki je izhajal v obdobju od 1873 do 1945 in je bil vodilni
časnik slovenskega političnega katolicizma (Slovenec (časnik) (b.l.)).
Slovensko časopisje je bilo, vsaj kar se tiče glavnih tuje-političnih sprememb, ki so
nanje vplivale, ter napadih na slovenski narod in njegovo kulturo, dokaj enotno, zato
smo se, po pregledu nekaterih vodilnih slovenskih časopisov tistega časa, odločili za
vključitev le enega (Slovenec), saj so bili pri poročanju novic iz šolskega področja ob
večjih dogodkih, ki so tudi nas zanimali, poenoteni.
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2 METODOLOGIJA

2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA
Raziskovalnega problema se bomo lotili s pomočjo kvalitativne raziskave. Mesec
(1998, str. 26) jo opiše kot raziskavo, »pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno
gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to
gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih
postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (prav tam).
Pri magistrskem delu bomo uporabili zgodovinsko metodo s tehniko dela na
dokumentaciji, kjer gre za študijo dostopnih primarnih in sekundarnih virov. V
pedagoškem raziskovanju poznamo deskriptivno in eksplikativno raziskovalno
metodo. Pri deskriptivni metodi gre za to, da spoznavamo pedagoško polje s pomočjo
vprašanja kakšno oziroma kolikšno je nekaj, pri eksplikativni oziroma kavzalni metodi
pa iščemo odgovore na vprašanja zakaj. Pri magistrskem delu bo šlo v prvem sklopu
za deskriptivno metodo, kjer bomo prikazali stanje in značilnosti šolstva v času AvstroOgrske in fašistične Italije ter takratne družbene razmere. V drugem delu, kjer bo šlo
za morebitno ugotavljanje vzrokov za nastale situacije, pa bomo uporabili
neeksperimentalno kavzalno metodo, kjer bomo poskušali ugotovitve in opažanja
vzročno pojasniti in interpretirati (Sagadin 1991, str. 29−32).

2.2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen vpliv je imela raznarodovalna politika
dveh ideološko različno obarvanih držav (dualistično urejena Avstro-Ogrska in
fašistična Kraljevina Italija) na osnovno šolstvo na področju slovenskega Krasa ter
kako se je to kazalo v praksi. Zanimalo nas bo, kako so se spremembe šolskega
sistema kazale na delovanju izbranih osnovnih šol, kako so družbene okoliščine
vplivale na vpeljevanje nove politike in kako se je to kazalo v praksi. V ta namen bomo
preučili dostopno arhivsko gradivo in dokumente osmih osnovnih šol.
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2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V magistrskem delu bomo poskušali odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Kakšne spremembe je uvajala nova liberalna politika Avstro-Ogrske in kako je
to vplivalo na šolstvo na Krasu?

-

Kakšne spremembe je uvajala fašistična politika in kako je to vplivalo na razvoj
šolstva na Krasu?

-

Kako so družbene okoliščine vplivale na uvajanje in izpeljavo nove politike dveh
ideološko različno obarvanih držav v osnovnem šolstvu na območju Krasa?

-

Kakšne posledice so imele te spremembe na delovanje izbranih osnovnih šol?
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3 ŠOLSTVO NA KRASU V ČASU AVSTRO-OGRSKE

3.1 DOGAJANJE NA OBMOČJU OBMEJNIH IN PRIMORSKIH
KRAJEV POD AVSTRO-OGRSKO
Avstro-Ogrska je bila dualistično urejena država (poznana tudi kot dvojna monarhija).
Nastala je leta 1867 z avstro-ogrsko nagodbo, ki je razdelila monarhijo na dve
enakopravni polovici in ju združila v tako imenovani personalni uniji (avstrijski del ali
Cislajtanija in ogrski del ali Translajtanija). Celotno današnje slovensko ozemlje (razen
Prekmurja) je spadalo v avstrijski del, razdeljeno pa je bilo na Goriško, Istro, Trst,
Kranjsko, Koroško in Štajersko (Kocjan Barle in Bajt 2003, str. 128). Država je
poskušala krmariti med vsemi zahtevami, ki so jih postavljali različni narodi, ki so bili v
državi združeni, kar je naposled pripeljalo do številnih nesoglasij in zahtev po
odcepitvah oziroma večji avtonomiji posameznih narodov (nekaj časa je bil aktualen
načrt o preoblikovanju države v trialistično tvorbo, kjer bi imeli slovanski narodi
posebno avtonomijo) (Cvirn 2015, str. 16−20). Po koncu prve svetovne vojne je bila
Avstro-Ogrska med poraženkami in njeno ozemlje je bilo leta 1918 razkosano na več
manjših držav (Kocjan Barle in Bajt 2003, str. 128).
Kako je bilo s slovenstvom v obmejnih krajih in na Primorskem? Izredno pomembno
vlogo pri dvigu gospodarskega in ekonomskega življenja ter na narodno zavest
obmejnih Slovencev je imelo zadružništvo. »Leta 1912 je bilo v slovenskih zadružnih
zvezah organiziranih 135 zadrug na Goriškem, 47 v Trstu in 56 v Istri« (Jeri 1974, str.
38). Slovenski in hrvaški kapital je bil v letih pred prvo svetovno vojno v Trstu dokaj
močan, kljub temu da je italijansko meščanstvo v Trstu uspelo hraniti svoj monopol.
Drugače pa je bilo z zemljiško posestjo: »v goriški provinci je bilo v slovenskih rokah
96 % zemljišč, v tržaški pokrajini 88 % [...]« (prav tam, str. 39). Tako je bilo v letih pred
prvo svetovno vojno slovensko prebivalstvo v Trstu stalno v vzponu (prav tam).
In ravno v letih pred vojno so postajale italijanske zahteve po obrambi Gorice, Trsta in
Istre vse glasnejše, saj da so »na koncu svojega odpora« (Pitacco 1928 v Jeri 1974,
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str. 40). Te ideje so bile posebno pod vplivom risorgimenta1 in nacionalistično
usmerjenih krogov. Zagovorniki italijanskih zahtev so se navzven kazali pripravljeni za
skupno reševanje obmejnega vprašanja. V zadnjih letih pred prvo svetovno vojno, ko
si je italijansko meščanstvo utrdilo položaje, pa so ti zagovorniki, ki so prihajali iz
italijanskih meščanskih krogov, postali agresivni in izrazito nacionalistično usmerjeni.
K temu je pripomogla še prva svetovna vojna, ki je osiromašila kmečko prebivalstvo.
Narodnostno vprašanje so zato poskusili rešiti s pomočjo asimilacije slovanskega
prebivalstva, pri tem pa uporabljali vedno bolj načrtne in nasilne metode. Slovenci in
Hrvati tako zanje postanejo brezzgodovinska, brezkulturna in manjvredna skupina, ki
govori kmečke dialekte, nezmožne višjega kulturnega ustvarjanja (Jeri 1974, str.
40−42). Jeri (prav tam) sicer dodaja, da je k temu pripomoglo tudi italijansko
nepoznavanje slovanskega prebivalstva, njihovega jezika in kulture, ter delovanja in
razmerij moči znotraj same Avstro-Ogrske. Ravno to nepoznavanje in zlasti prebujanje
slovenske nacionalne zavesti, pa je povzročalo največje težave italijanski strani, ki ni
računala s tako močnim uporom naroda »brez lastne zgodovine, kulture in narodne
zavesti« (Valussi v Jeri 1974, str. 42).

3.2 UREDITEV ŠOLSTVA V ČASU AVSTRO-OGRSKE
»Naj bi se visoka vlada tudi prepričala, da posiljevanje z
nemščino v slovenskih ljudskih šolah do sedaj ni ponemčilo
naroda [...]« (Učiteljski tovariš 1868, str. 4). − Apeliranje avtorja
J. Grabrijana na avstrijske oblasti v časopisu Učiteljski tovariš
(prav tam).

3.2.1 Prvi koraki k sistematično urejenemu šolstvu – prvi in drugi
šolski zakon
Vidnejše posege na področju sistemsko organiziranega in urejenega šolstva je
naredila šele Marija Terezija s sprejetjem nekaterih reform (Splošna šolska naredba

1

Risorgimento je italijanska beseda, ki pomeni pomonvno vstajenje ali prebujenje. Besedo se uporablja
za obdobje italijanske zgodovine, ko se je začelo italijansko prebivalstvo združevati v skupno državo
(Zgodovina Italije (b.l.)).
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leta 1774, ki je uvajala šolsko obveznost za otroke od 6. do 12. leta). To je pomenilo,
da je država prvič sistematično posegla na področje vzgoje in izobraževanja. Do takrat
je bil namreč primat na tem področju večinoma v rokah duhovščine in s tem katoliške
cerkve (Ostanek 1964, str. 7−9).
S širjenjem idej francoske revolucije širom po Evropi se njenemu vplivu niso izognile
niti slovenske dežele. Leta 1804 je bila sprejeta resolucija, ki je predstavljala nov
osnovnošolski načrt, s pomočjo katerega so zgradili novo politično šolsko ustavo, ki jo
poznamo tudi kot drugi avstrijski osnovnošolski zakon (Schmidt 1964, str. 8). S tem
zakonom je cerkev ponovno prevzela vodstvo in nadzorstvo nad osnovno šolo, k
čemur ji je pomagalo tudi širše sprejetje argumenta o nujni povezavi moralne in verske
vzgoje. S tako usmerjenostjo so učitelja postavljali v manjvredni položaj, ki se je kazal
v odnosu do njegovega šolskega in duhovnega dela. Ali, kot se je izrazil Schmidt, »šola
naj bo torej orožje proti idejnemu napredku – to je bil končni smisel vzajemnega
varovanja prestola in oltarja na področju šolstva« (prav tam, str. 8−9). Z nekaterimi
popravki in dopolnitvami je drugi avstrijski šolski zakon veljal med leti 1806 in 1869
(Prav tam, str. 7−27).

3.2.2 Tretji avstrijski šolski zakon
»Šola se preureja, preuredena pa še ni; učiteljski žalostni stan se
boljša, zboljšal pa se še ni« (Učiteljski tovariš 1869, str. 1).
V času pripravljanja tretjega šolskega zakona je že v štiridesetih letih 19. stoletja
potekala burna razprava med liberalnimi poslanci na eni strani in zagovorniki, ki so v
šoli želeli vodilno vlogo cerkve, na drugi. Zlasti zadnji so enačili versko vzgojo z vso
vzgojo, v njej pa so videli tudi možnost ohranjanja slovenstva v šolah (Divjak 1995, str.
39).
Nekaterim spremembam v slovenskih šolah sicer sledimo že od leta 1860 naprej, ko
se je v šole počasi uvajalo več slovenščine, šolo pa so želeli približati ljudem in njihovim
potrebam. Pereč problem je predstavljal slab gmotni položaj učiteljev ter velika
revščina prenekaterega učenca. Marsikatera šola se je spopadala še s slabim obiskom
učencev, zlasti kmetje so bili še vedno negativno nastrojeni do šole. Do neke mere je
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šolo v negativni luči prikazovala tudi duhovščina, ki je na tem področju izgubila svojo
prevlado ter nasprotovala novi vlogi šole ter njenim idejam. Z novim zakonom so se
učitelji nadejali zlasti večjega števila šol, manjšega števila učencev v enem razredu,
izboljšanje socialnega položaja in predvsem večjo neodvisnost od duhovščine
(Schmidt 1966, str. 248−255; Divjak 1995, str. 41−46).

Ustanavljanje šol in šolska obveznost
Novi zakon, ki je bil sprejet 14. maja 1869, je določal splošne ljudske šole in
meščanske šole. Meščanska šola je obsegala vseh osem razredov ali pa samo zadnje
tri, seveda ob predpostavki, da je prvih pet opravljenih na splošni ljudski šoli. Od leta
1883 naprej pa je bila samo še trirazredna. Na drugi strani pa so bile bolj številčne
splošne ljudske šole lahko organizirane kot enorazrednice, dvorazrednice in tako
naprej (odvisno od tega, koliko razredov so imele). Ne glede na to, koliko razredna je
bila šola, pa so morali otroci šolo obiskovati 8 let, razen ponekod na podeželju in na
Primorskem, kjer so imeli šestletno redno in dvoletno ponavljalno šolo, a skupno še
vedno 8 let – tak sistem organizacije šol je viden tudi iz arhivskega gradiva za izbrane
šole (glej poglavje Šolstvo na Krasu v času Avstro-Ogrske) (Sagadin 1970, str. 69−74;
Šverc idr. 2007, str. 44−45).
Zakon je določal, da je potrebno ustanoviti osnovno šolo povsod, kjer je v razdalji ene
ure hoda po petletnem povprečju več kot 40 šoloobveznih otrok, ki morajo obiskovati
več kot štiri kilometre oddaljeno šolo. V oddaljenih hribovitih krajih in zaselkih, kjer to
ni bilo možno, naj bi otroke poučeval potujoči učitelj. Predvideval je torej splošno šolsko
obveznost, ki je bila sedaj razširjena na osem let, zajemala pa je vse otroke med šestim
in štirinajstim letom starosti (Schmidt 1970, str. 9−10; Šverc idr. 2007, str. 46). Poleg
tega je bil pouk bogatejši za nekaj predmetov: zgodovino in zemljepis, prirodopis,
prirodoslovje, telovadba, petje, risanje in ženska ročna dela, kjer so se deklice učile
materialov in različnih zank, kvačkanja, vezenja, šivanja različnih kosov oblačil itd.
(Redovalnica OŠ Povir za šol. leto 1887/88). Gre torej za korak naprej v smeri
vključevanja čim več otrok v šole, saj je pred tem veljalo, da so šoloobvezni tisti otroci,
ki so prebivali v določenem radiju okoli šole, ostali pa so bili iz tega izključeni (Schmidt
1970, str. 9−10; Šverc idr. 2007, str. 46).
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Mreža ljudskih šol se je tako začela širiti, hkrati pa je opazen tudi strm upad deleža
nepismenih, k čemur je pripomogla predvsem šolska obveznost ter nekoliko
spremenjena miselnost kmečkega prebivalstva, ki je končno začelo otroke pošiljati v
šole. Redno vpisanih je bilo namreč kar devet desetin mladih, ki so šolo v povprečju
obiskovali šest let. Posamezne dežele so sicer imele možnost, da so zakonsko
določeno obiskovanje šole dopolnjevale s svojimi deželnimi zakoni – s tem so lahko
osemletno šolsko obveznost zmanjšale. Zaradi tega se je šolstvo na Slovenskem
neenakomerno razvijalo. Na Goriškem so tako imeli možnost do skrajšanja obveznosti
za dve leti ob določenih izjemah, v Istri je bila po šestih letih obvezna večerna
ponavljalna šola, Štajerska in Koroška pa sta imeli polno osemletno obveznost (Gabrič
2001, str. 239−240; Sagadin 1970, str. 136−137).
Kljub temu da je zakon predvideval osemletno šolsko obveznost, so bile šole, zaradi
težav pri financiranju, pri svojem delovanju marsikdaj ovirane (na primer premalo
učiteljev ali učilnic). Največ je bilo enorazrednic s po eno učilnico in enim učiteljem, ki
je en oddelek učencev poučeval dopoldan, drugega pa popoldan (Lavrenčič Pahor
1994, str. 13−14).

Izobraževanje učiteljev
Velik dosežek novega zakona je bilo ustanavljanje štiriletnih učiteljišč, kjer se je po
novem izobraževal učiteljski kader. Na slovenskih tleh so se začela odpirati po letu
1870 (prvo v Ljubljani ustanovljen 3. letnik moškega učiteljišča, ki je bilo kljub
drugačnim zakonskim predpisom do leta 1874 zgolj triletno; na Primorskem so
delovala učiteljišča v Trstu, Kopru in Gorici – več o tem v poglavju Učiteljišča). S tem
dejanjem je država dvignila kakovost kadra na novo raven. Učitelji in učiteljice so
postali državni uslužbenci, ki so prejemali državno plačo (s pravico do pokojnine). So
pa dobivale učiteljice zgolj 80 % učiteljske plače, z utemeljitvijo, da jim ni bilo potrebno
vzdrževati družine (njihova morebitna poroka je avtomatično pomenila prostovoljno
odpoved učiteljskemu poklicu, skrb za družino pa je padla na moža) (Gabrič 2001, str.
236; Strmčnik 1970, str. 343−345).
Vendar je moralo preteči kar nekaj let, da se je začel popolnoma izvajati novi učni
načrt, ki sta ga za primorske dežele izdala deželni šolski svet in prva šolska konferenca
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leta 1875 (Pahor 1970, str. 310−311; Schmidt 1966, str. 276). »O učnem jeziku v
ljudskih šolah so odločali deželni šolski sveti po zaslišanju občin, ki so šolo
vzdrževale,« kar pa je pomenilo, da je bila marsikatera osnovna šola, zlasti na
narodnostno mešanih ozemljih, prikrajšana za ure slovenskega jezika (Šverc idr. 2007,
str. 45). Težava je bila, da so upravne in vodstvene položaje v deželah, okrajih in
različnih svetih v večini zasedali vplivnejši in bogatejši sloji nemške ali italijanske
narodnosti, Slovenci, kot dejanska večina, pa so bili v omenjenih telesih v manjšini
(prav tam).

Šolska uprava
Kmalu po sprejetju zakona so bili ustanovljeni in imenovani deželni šolski sveti kot
najvišja šolska oblast za posamezna področja. Ob tem dodajmo, da tržaški deželni
šolski svet ni nikoli začel z delovanjem, saj vlada na Dunaju ni sprejela njihovega
predloga deželnega šolskega zakona. Nadalje so bili v vsakem okraju ustanovljeni
okrajni, v vsaki občini pa še občinski (krajni) šolski sveti (Pahor 1970, str. 289−291).
Ljudske šole so bile pod nadzorstvom krajnega šolskega sveta in krajnega šolskega
nadzornika ter okrajnega šolskega sveta in okrajnega šolskega nadzornika. Omenjeni
trije sveti (deželni, okrajni in občinski) so bili del Ministrstva za bogočastje in nauk.
Naloga občinskega šolskega sveta je bila, da je skrbel za šolske prostore ter spremljal
število učencev in njihov obisk. Za didaktično-pedagoške stvari je skrbel občinski šolski
nadzornik. Okrajni šolski svet je nadziral disciplinska sredstva, ki so se uporabljala in
skrbel za zaposlitev učiteljev, okrajni nadzornik pa je vodil učiteljske konference in
svetoval. Deželni šolski svet, ki je predstavljal najvišjo instanco v deželi, pa je
nadzoroval vse podrejene svete, dajal mnenja k učnim načrtom, pripomočkom in učnim
knjigam (Heinz 1895, str. 405−429).
Na področju Goriško-Gradiščanske so bili že 1. septembra 1869 imenovani posamezni
okrajni šolski sveti za sežanski, goriški in tolminski okraj (vsi so bili v večini slovenski)
(Pahor 1970, str. 262). V svetih so sodelovali predstavniki učiteljstva, občin, cerkve in
državnih oblasti (Šverc idr. 2007, str. 44). Vendar pa na Goriško-Gradiščanskem ni
prišlo do enotnega deželnega šolskega sklada, kar je predvideval tudi šolski zakon in
kar se je zgodilo drugod po Avstriji, kar je zagotovo vplivalo na počasnejši razvoj
šolstva v tej regiji in seveda manjše prihodke učiteljskega osebja. Razlog za to so bila
16

nasprotna stališča slovenskih in italijanskih poslancev, ki so večkrat izostali od sej
(Pahor 1970, str. 289-291; Žlebnik 1973, str. 247).
Tretji avstrijski šolski zakon je, z nekaterimi spremembami in dopolnitvami, veljal v
obdobju med letom 1869 pa do propada avstro-ogrske države leta 1918 oziroma še
nekoliko dlje, dokler na slovenskih ozemljih ni prišlo do sprejetja nove zakonodaje
(jugoslovanske, na primorskem ozemlju pa Gentilejeve šolske reforme leta 1923 –
pred tem je bila nekakšna zmeda med prejšnjo dokaj razvito (napredno) avstrijsko in
takratno (zastarelo) italijansko zakonodajo) (Melik 1970, str. 50).

3.3 SLOVENSKE

ŠOLE

IN

POIZKUSI

UVELJAVLJANJA

RAZNARODOVALNE POLITIKE
»In questa opera l'instrumento migliore e stato sempre la scuola«
(Timeus 1914 v Pahor 1970, str. 248). (Najboljše orodje v tej
dejavnosti [raznarodovanje] je bila vedno šola.)2
Prvim intencam po prevladi nad slovensko govorečim prebivalstvom lahko na večini
področij, ne samo v šolstvu, sledimo že daleč v zgodovino. Ker pričujoče delo kot
glavno tematiko obravnava obdobje od tretjega avstrijskega šolskega zakona naprej,
se bomo tudi pri poizkusih uveljavljanja raznarodovalne politike kronološko
osredotočali na čas od sprejema omenjanega zakona, to je od leta 1869 naprej.
Ob tem naj dodamo, da se je velik pritisk raznarodovalnih politik zlasti v obdobju po
koncu prve svetovne vojne močno čutil med prebivalstvom, ki si je na prehodu v novo
stoletje ravno začelo zavedati svojih nacionalnih in kulturnih interesov, ki so jih tudi
množično in pospešeno razvijali. Slovenci kot eden izmed narodov znotraj AvstroOgrske pa so seveda predstavljali velik trn v peti takratnim nemškim vladarjem, na
primorskem ozemlju pa zlasti Italijanom. Močno je na slovensko prebivalstvo, zlasti v
tržaškem in istrskem šolstvu, vplivalo upravljanje občinarjev in funkcionarjev, ki so bili
v večini pripadniki italijanske narodnosti. Tudi Goriško-Gradiško pokrajino, pod katero
je spadal večji del Krasa, so želeli asimilirati s pomočjo šole in s tem povečati število

2

Ruggero Timeus, tržaški iridentist v florentinskem časopisu Idea Nazionale, 8. januar 1914 (prav tam).
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italijanski kulturi pripadajočega prebivalstva. Italijanske želje po raznarodovalnih
ukrepih proti slovanskemu prebivalstvu je nekoliko upočasnjeval avstrijski šolski
zakon, ki je deloma želel ohraniti nemščino, kar je vplivalo tako na Slovence, kot tudi
Italijane pod Avstro-Ogrsko (Pahor 1970, str. 264; Divjak 1995, str. 50).
Veliko so k raznarodovanju (hote ali nehote) pripomogli tudi starši, ki se za šolo niso
menili in katerim je bila splošna šolska obveznost le dodatno breme. Se je pa njihovo
število z leti manjšalo (ob sprejetju tretjega avstrijskega šolskega zakona jih je bilo že
znatno manj kot v predmarčnem času) in kmalu so se začeli zelo dejavno udejstvovati
bojev za slovensko šolo (sicer najmanj prizadevno ravno na Primorskem, kjer pa je –
gledano vse slovenske dežele – šola bila najbolj slovenska) (Schmidt 1966, str. 410).

3.3.1 Slovenščina kot učni jezik
»[A]ko dvoje ali troje staršev enega šolskega okraja za svoje
otroke nemščine terja, ali je pravično, da se zastran dvojih ali
trojih otročičev sto in sto drugim dragi čas krade?!« (Grabrijan
1868, str. 4).
Slovenci so se skozi vso svojo zgodovino borili za slovenščino kot učni jezik. Od prvih
slovenskih šol v času reformacije in Primoža Trubarja do upiranja in poskusov
preživetja pod avstrijsko, italijansko ali nemško oblastjo. Slovenščina je vedno
predstavljala jezik kmečkega prebivalstva ali pa samo sredstvo za dosego nekega
drugega cilja. Tako je bilo tudi v terezijanskem času, ko je izdana Splošna šolska
naredba. Ta je sicer omogočala pouk v slovenskem jeziku, vendar le toliko, da jim je
pridobljeno znanje omogočilo še učenje nemščine, ki so jo želeli razširiti kot državni
jezik (Ostanek 1964, str. 8-9). Vendar pa se je kljub temu ponekod na Primorskem
(predvsem na Goriškem) kot učni jezik uveljavila zlasti slovenščina, drugod pa še
dodaten tuji jezik italijanščina (Pahor 1970, str. 241-242).
S šolskim zakonom iz leta 1805 je na učitelje padla zahteva po znanju deželnega
jezika, kar pa ni veljalo za vladajoči sloj, ki je tako še naprej dajal prednost italijanščini
ali nemščini. Zahtevo po znanju deželnega jezika med vladajočim slojem ni uspelo
udejanjiti niti nekajletni francoski oblasti, saj so se z ukinitvijo cerkvenega nadzorstva
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nad šolami številne osnovne šole zaprle (spomnimo, da so tedaj v šolah po večini učili
duhovniki). Po odhodu Francozov so bile številne šole dvo- ali celo trojezične, vendar
pa so slovenski učitelji po večini dali prednost materinščini. K temu je pripomogel tudi
kasnejši gubernijski odlok (1846), ki je v šolah kot učni jezik določil materinščino,
nemščino pa le kot neobvezni predmet (Kleinmayr 1928 v Schmidt 1966, str. 301).
Vendar pa do udejanjanja omenjenega odloka v praksi v tržaški in goriški pokrajini ni
prišlo, kljub temu da so na razpisih od učiteljev zahtevali dobro poznavanje vseh treh
jezikov: slovenščine, italijanščine in nemščine. Vseeno pa so se posamezni učitelji
posvečali temu, da bi slovenščino v svoji šoli vnesli kot učni jezik pouka (Prav tam, str.
242-243).
Vendar se je z nastopom ustavne dobe3 (od šestdesetih let 19. stoletja naprej)
raznarodovalni pritisk v šolstvu povečal, saj je na moči ponovno pridobila stara nemška
buržoazija4 (Schmidt 1966, str. 275). Kljub temu so na Primorskem marca 1862 v
tržaškem namestništvu sprejeli odlok, da se na tamkajšnjih šolah takoj preneha s
poukom v nemščini, ki naj se poučuje le na želje staršev. Že novembra istega leta se
je ta ukaz razširil na vse šole na Primorskem (Pahor 1970, str. 244). Pravilno torej
ugotavlja Schmidt (1966, str. 301), da so bile najbolj slovenske osnovne šole ravno na
Primorskem.5 »Odloke iz let 1846, 1848, 1861 in 1862, ki so določali, da mora biti učni
jezik v osnovnih šolah materinščina učencev, so šolska vodstva in učitelji tako
dosledno izvajali, da moremo po učnem jeziku zasledovati našo zahodno jezikovno
mejo« (prav tam, str. 301).

3

Ustavna doba je izraz, ki se je uveljavil za obdobje zgodnjih šestdesetih let 19. stoletja, ko so bila

sprejeta bolj demokratična ustavna določila, in velja za obdobje, ko je postopoma rastla narodna zavest
in kulturna pripadnost v Avstrijskem cesarstvu živečih narodov. (Marušič 2016, str. 7-8)
4

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo buržoazija opredeli kot izraz, ki pomeni ''ekonomsko in

politično vladajoči razred, meščanstvo'' (Bajec idr. 1970, str. 228).
5

Na Primorskem je bilo šol s slovenskim učnim jezikom 169, z italijanskim 114, z nemškim 3, nemško-

slovenskih 9, nemško-italijanskih 24 in slovensko-italijanskih 68 (kjer pa je najverjetneje šlo za hrvaške
šole v Istri, saj po podatkih slovensko-italijanskih šol na Primorskem naj ne bi bilo. (Pahor 1970, str.
247)
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Problem Primorske je bil, da je bilo vseh 18 glavnih šol lociranih v večjih mestih
(Gorica, Trst, Koper, Piran itd.) in nobena med njimi ni bila slovenska, kar je pomenilo,
da je bilo slovenskemu podeželskemu prebivalstvu onemogočena možnost višje
izobrazbe, saj bi morali v tem primeru uporabljati tuj jezik že na osnovni šoli (prav tam,
str. 304). Gre torej za dober primer raznarodovalne politike, ki je slovenskim otrokom
onemogočala doseganje in zasedanje pomembnejših in vidnejših mest v deželi ali
državi in s tem razvoj kritičnega in razsvetljenega posameznika.
Zakon iz leta 1869 je v svojem 6. členu določal, »da o učnem jeziku odloča deželna
šolska oblast po zaslišanju tistega, ki šolo vzdržuje« (Pahor 1970, str. 249). To pa je
na Primorskem, zlasti na Tržaškem in v Istri, ponovno pomenilo prevlado Italijanov, ki
so po večini zasedali vidnejše oziroma pomembnejše položaje v mestnih jedrih.
Schmidt dodaja, da »nosilcem raznarodovanja ni zadoščalo naučiti slovensko mladino
tujega jezika (nemščine, italijanščine, madžarščine), z njegovo pomočjo in z ustreznim
usmerjanjem vsega vzgojnega dela na šolah so jo hoteli tudi vzgojiti za pripadnike
druge narodnosti« (Schmidt 1966, str. 276).
»Od velikega prvaka nesrečnih ''čeških bratov'', Komenskega, je
za vselej pribito, da se mora elementarni pouk vršiti v materinem
jeziku in za modernega človeka je jasno in dognano, da je
ljudskošolski pouk v drugem jeziku vedno v veliko škodo
izobrazbe otroka in s tem ljudske kulture sploh« (O pouku
italijanščine 1922, str. 1).
Trivialke na Slovenskem praviloma niso bile dvojezične, ker se učenci niso toliko
naučili tujega jezika, da bi ta lahko postal sredstvo pouka. Izjema so bila nekatera
mejna področja (Schmidt 1966, str. 280). Učni jezik je v nekaterih slovenskih deželah
igral pomembno vlogo pri stopnji napredka šole (to velja zlasti za dežele s slovenskonemškim jezikom, kar pa za namen naše raziskave ni relevantno). Najhuje je bila
slovenščina zatirana na meščanskih šolah, in to v vseh slovenskih deželah (Žerjav
1970, str. 413-415). Podatki, ki jih je Sagadin (1970, str. 75-83) zbral, nam kažejo, da
v letih od 1871 do 1913 ni bilo nobene meščanske šole s slovenskim učnim jezikom,
razen ene na Kranjskem (Postojna) iz leta 1910. Nad tem so se hudovali tudi v Zavezi
učiteljskih društev, ki je na deželni šolski svet za Kranjsko vložila peticijo proti izvajanju
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pripravljalnega tečaja za meščanske šole v nemščini. »Deželni šolski svet kranjski se
ni oziral na željo slovenskega učiteljstva« (Jelenc 1913, str. 92).
Na tem mestu lahko pojasnimo še nekaj podatkov o meščanskih šolah na območju
Krasa. Zahteve po šolah, ki bi omogočale tudi nadaljnje šolanje, se pojavijo že konec
šestdesetih let 19. stoletja na taboru v Šempasu, ko zahtevajo »ustanovitev slovenskih
glavnih šol« (Pahor 1970, str. 295-296). Leto kasneje, 1869, je bil zbor, na katerem bi
ravno tako obravnavali problematiko slovenskega šolstva, sklican tudi v Fernetičih pri
Sežani, a je bil na pobudo in pritisk tržaških Italijanov prepovedan. Tabor se nato
realizira 29. maja 1870 v Sežani, na katerem zahtevajo slovensko ljudsko šolo s petimi
razredi v Sežani in vpeljavo slovenske meščanske šole v tržaško pokrajino. Nobena
od zahtev ni bila uresničena, manj uspešni so bili tudi organizatorji tabora v Tolminu.
Podobna šola s slovenskim jezikom je bila, kot smo že omenili, leta 1910 ustanovljeni
v Postojni (Sagadin 1970, str. 75-83; Pahor 1970, str. 296).

3.3.2 Učiteljišča in pripravljalnice
Kandidatov, ki bi se v času po sprejetju zakona leta 1869 zanimali za poklic učitelja, ni
bilo ravno veliko – k temu je pripomoglo slabo plačano delo, ki se je opravljalo v
velikokrat slabih pogojih, vse skupaj pa je vodilo tudi v nezavidljiv socialni položaj
učiteljev. Za tiste kandidate, ki pa so izrazili interes, so bile ustanovljene posebne
pripravljalnice, ki so nato vodile na učiteljišče. Pripravljalnice so bile poseben tip šole,
organizirane kot tečaj za posameznike z nezadostno izobrazbo, ki so vodile na
nadaljnje šolanje na srednje šole (bile so v nemškem jeziku, saj so omogočale vpis na
nemške srednje šole) (Pahor 1970, str. 296-297; Bajec 1970, str. 16).
Po sprejetju novega zakona leta 1869 se je namreč pokazala velika potreba po novih
učiteljskih močeh. Leta 1874 sta bili tako ustanovljeni dve pripravljalnici, v Kobaridu za
slovenski del in v Tržiču za italijanski. Kasneje je ministrska odredba ustanovila še
italijansko pripravljalnico v Rovinju, hrvaško v Kastvu in slovensko na Proseku, ki pa
je delovala zgolj štiri leta. Kobariška pripravljalnica se je z novim šolskim letom 1897/98
preselila v Sežano, v Kobaridu pa so čez tri leta ustanovili novo, ki je delovala do
odprtja tolminske leta 1905. V letih pred prvo svetovno vojno so tako na slovenskem
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Primorskem delovale tri pripravljalnice: v Sežani, v Podgori (od leta 1901) in v Tolminu
(Pahor 1970, str. 296-297).
Tretji avstrijski šolski zakon iz leta 1869 je na novo uredil področje izobraževanja
učiteljev. V Gorici sta delovali dve učiteljišči: državno moško učiteljišče, ki je bilo leta
1870 z odlokom razdeljeno na slovensko-nemški in italijansko-nemški del ter zasebno
uršulinsko žensko učiteljišče. Moško učiteljišče je delovalo še v Rovinju in Trstu, kjer
je bilo tudi zasebno benediktinsko žensko učiteljišče. Sedež se je zaradi premajhnega
vpisa italijanskih gojencev leta 1872 iz Rovinja preselil v Koper. Vendar pa so vse tri
omenjene institucije izobraževale razmeroma majhen delež gojencev, zaradi česar je
ministrstvo leta 1875 ukinilo učiteljišče v Trstu in Gorici, koprsko pa je postalo
trojezično. Kljub trojezičnosti pa je bil učni jezik na koprskem učiteljišču večinoma
nemški (razen verouka in pouka materinščine), saj je država nemškemu jeziku v šolah
še vedno namenjala pomembnejši položaj. Istočasno so v Gorici ustanovili dvojezično
(slovensko in italijansko) žensko učiteljišče (prav tam, str. 298-299).
Z novo organizacijo učiteljišč se je vidno dvignila tudi strokovna in didaktična
usposobljenost učiteljskega kadra. Iz statističnih podatkov, ki jih navaja Pahor (prav
tam, str. 302-303), je razvidno, da je bilo na primorskih šolah v šolskem letu 1878/79
kar 46 % učiteljev brez ustrezne izobrazbe, vendar pa se ta odstotek drastično zniža
do šolskega leta 1904/05, ko znaša 4,87 %.

3.3.3 Slovenska društva
»Stara resnica je, in še sedaj velja in bode veljal pregovor: ''V
združbi je moč in napredek!'' [T]o vodilo naj bi si napisalo tudi
vsako društvo na svoje čelo« (Govekar 1869, str. 2).
Številna slovenska društva so se množično ustanavljala od leta 1848 dalje, ko jim je
bila dodeljena pravica svobodnega združevanja. Sami začetki segajo v obdobje po
revolucionarnem letu 1848. Leta 1849 je bil izdan patent, ki je podeljeval pravico do
svobodnega združevanja in zborovanja. Društva so v prvi vrsti služila združevanju
podobno mislečih ljudi, gojenju svoje kulture, jezika in napredka. Predstavljala so torej
vse tisto, kar je poskušala tuja oblast preprečiti. Zatorej se ne gre čuditi, da so
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raznarodovalni ukrepi kmalu prizadeli slovenska društva, med prvimi ravno prosvetna
in kulturna, ki so negovala slovenski jezik in kulturo. Že v času absolutizma so namreč
s patentom o društvih (1851) njihovo delovanje omejili in s koncem absolutizma je
prišlo zgolj do delne omilitve patenta (Jezernik 2008, str. 20-25).
Na zanimivo situacijo naletimo ravno na slovenskem zahodnem delu ozemlja, kjer sta
se križala dva interesa - nemški in italijanski. Nemški se je zanašal na to, da mu bo do
Jadranskega morja uspelo potegniti most, ki bi vodil prav po slovenskem ozemlju,
zahodno od nas pa so bili že takrat na vidiku veliki interesi po vzpostavitvi tako
imenovane »naravne meje Italije,« za katero so si prizadevali Italijani. Oboji so si želeli
asimilirati slovensko prebivalstvo, ki jim je stalo na poti k uresničitvi načrtov, zato so,
kot smo že omenili, začeli omejevati delovanje slovenskih društev. Tam, kjer tudi to ni
zaleglo, pa so začeli sami ustanavljati različna društva (Pahor 1970, str. 272).
Posebej omenimo nemško društvo Deutscher Schulverein, ki je bilo ustanovljeno leta
1880 in je skrbelo za odpiranje zasebnih nemških šol (zlasti na tržaškem ozemlju), ter
dve italijanski, Pro patria in njegovega naslednika Lega nazionale – zlasti zadnja dva
sta imela velik vpliv tudi na širše primorsko ozemlje (prav tam, str. 272-275).
Društvo Pro patria, ki je bilo predhodnica Lege nazionale, je bilo ustanovljeno 28.
novembra 1886 v Roveretu. Obe društvi sta delovali na podoben način: njun cilj sta bili
pomoč in obramba italijanskih otrok pred nemško in južnoslovansko nevarnostjo. Pro
Patria je delovala na področju Trentina, Primorske, Istre in Dalmacije, njen glavni
program pa je bilo ustanavljanje italijanskih šol na mejnih ozemljih cesarstva in zlasti
tam, kjer je živelo mešano prebivalstvo (Vovko 1994, str. 25). Ker se je društvo
udejstvovalo tudi na političnem in ne zgolj na šolskem področju, ga je avstrijska oblast
že čez štiri leta razpustila. Nekdanji člani razpuščenega društva so že leta 1891
ustanovili novo društvo Lega nazionale. Obe društvi sta aktivno delovali v
neposrednem mejnem prostoru, v širšem zaledju (tudi na Krasu) pa po zbrani statistiki
Pahorja (1970, str. 276-277) nista uspeli.
Na drugi strani so se tudi Slovenci uspeli organizirati v nekaterih društvih. Na
primorskem ozemlju je na Goriškem delovalo politično društvo Sloga, ki je ustanovilo
številne šole. Ker so se pojavile tendence po tem, da bi za šole in vrtce skrbela
nepolitična organizacija, se je skrb za šole, ki jih je ustanovilo društvo Sloga, preneslo
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na društvo Šolski dom. Najpomembnejše društvo, ki je zaznamovalo obravnavano
obdobje pa je zagotovo Družba sv. Cirila in Metoda, ki je bila ustanovljena leta 1886 v
Ljubljani. Na Primorskem je imela 73 podružnic, tako osnovnih šol kot vrtcev (na
začetku jih je ustanavljala zlasti v Trstu in Gorici ter njuni okolici), 17 pa na slovenskem
ozemlju, ki je bilo leta 1920 z Rapalsko pogodbo priključeno Italiji. Iz desnega, katoliško
usmerjenega krila Družbe sv. Cirila in Metoda je izšla skupina, ki je v Ljubljani leta
1910 ustanovila društvo Slovenska straža, ki pa je večinoma delovalo na severni meji
(Pahor 1970, str. 278-284).
Učitelji so se hitro začeli združevati v učiteljskih društvih. Na Primorskem se je prvo
učiteljsko društvo6

organiziralo v goriškem okraju leta 1872. Kasneje so se mu

pridružila še društva iz sežanskega, tolminskega, koprskega okraja in kot zadnjega,
tržaškega okraja. Obstajalo je tudi Katoliško društvo slovenskih učiteljic, na Goriškem
pa so leta 1907 organizirali še Društvo krščansko mislečega učiteljstva (prav tam, str.
304).
Na tem mestu naj omenimo še društvo Edinost, ki je bilo najpomembnejše društvo na
tržaškem ozemlju. V društvu sta bila združena oba politična tabora: liberalni in katoliški.
Oboji so stremeli k skupnim ciljem – ohranjanje slovenskega jezika, kulture, umetnosti
in gospodarstva. Dokaj složno so delovali vse do leta 1924, ko je prišlo do razcepa na
dva dela zaradi notranjepolitičnih sporov. Navzven pa sta poskušala ostati združena v
skupnem boju proti represivni italijanski politiki (Repe 2014, str. 164).

3.3.4 Slovenski šolski tisk
V času Avstro-Ogrske je bil tisk dokaj svoboden, saj so pisci lahko izražali svoja
mnenja. K širitvi pisane besede so močno pripomogle tudi čitalnice in bésede (kulturne
in zabavne prireditve). Po letu 1869 je izšlo več slovenskih abecednikov in začetnic.
Vendar pa lahko zlasti v delovanju učiteljskih društev zasledimo številna prizadevanja

6

Kmalu so se vsa slovenska učiteljska društva združila v skupno organizacijo, imenovano Zaveza

slovenskih učiteljskih društev (leta 1889). Pod svoje okrilje so prevzeli skrb za glavne pedagoške revije
in časopise ter bdeli nad izdajanjem šolskih knjig. (Šverc idr. 2007, str. 46; Jelenc 1913, str. 24)
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v smeri, da bi izdajo knjig pridobila društva na svojo stran, vendar neuspešno (Žerjav
1970, str. 427-428). Tako poročajo na Zavezi učiteljskih društev, da je »na delegacijski
seji v Gorici 1899. leta [...] utemeljeval tovariš Dragotin Česnik predlog [...], da naj
ukrene Zaveza vse potrebno, da sama prevzame izdajanje šolskih zvezkov za
slovenske in istrsko-hrvaške šole v lastno režijo in zalogo« (Jelenc 1913, str. 69). A je
ostal brez posluha.

3.5 ŠOLSTVO NA KRASU V ČASU AVSTRO-OGRSKE
»Svet kraški. A v ''ogradah'' rodovitne njive z rdečo zemljo, na
vipavsko stran vinogradi, na pivški strani pa gozd ''Brda''
imenovan. Zim in vetrov ni, ker prevladuje morski zrak« (Šolska
kronika OŠ Vrabče).7
Večina osnovnih šol na področju Krasa, ki jih obravnavamo v magistrskem delu, je bila
organizirana v obliki enorazrednic (OŠ Gornja Branica, OŠ Podgrad pri Vremah, OŠ
Vrabče, OŠ Škocjan). Nekatere so nato v času pred prvo svetovno vojno postale dvoali celo trirazredne šole (OŠ Povir), osnovna šola Sežana pa je leto pred začetkom
vojne postala šestrazredna. Podatki o tem, koliko razredna je bila šola, nam prikažejo
dokaj podobno sliko, kot jo je na področju takratne dežele Gorica-Gradiška, pod katero
je spadalo področje Krasa, ugotavljal tudi Sagadin (1970, str. 75). Slednji je ugotovil,
da je Gorica-Gradiška po povprečnem številu razredov na eno javno splošno ljudsko
šolo, na zadnjem mestu med vsemi obravnavanimi deželami (na prvem mestu je
dežela v bližnji soseščini – Trst z okolico, kjer gre za izrazito urbano in gosto poseljeno
področje). Eden izmed vzrokov za tako stanje v omenjeni deželi je tudi dejstvo, da je
le-ta že prej imela slabšo strukturo javnih šol. Stanje se je sicer z leti po sprejemu
tretjega avstrijskega šolskega zakona (1869) nekoliko izboljšalo, vendar pa je bil
splošen trend, da so bila mestna urbana področja bolj razvita od podeželskih, veliko
pa je k temu pripomoglo tudi število prebivalcev (Sagadin 1970, str. 75-79).
Iz šolskih razrednic je razvidno, da so konec 19. stoletja učitelji v nižjih skupinah
poučevali in ocenjevali nravnost, marljivost, verouk, čitanje, pisanje, učni jezik

7

Bogomil Bratina, učitelj na Vrabčah (prav tam).
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(slovenščina), računstvo in geometrijsko oblikovanje, prirodopis in prirodoslovje,
zemljepis in zgodovino, risanje, petje, telovadbo ter ženska ročna dela. Pri višjih
skupinah dodajo še spisje in obliko, v nadaljevalnem tečaju (to je 7. in 8. šolsko leto)
pa še kmetijstvo. V letih pred svetovno vojno so k zgoraj naštetim predmetom dodali
še nazorni pouk in vnanjo (zunanjo) obliko pismenih izdelkov, v prvem letu vojne pa se
pojavi, poleg kategorije učni jezik, še kategorija z nemškim jezikom, ki pa iz razrednic
ponovno izgine s prihodom slovenskega Primorja pod italijansko oblastjo (šolsko leto
1919/20) (Razrednica OŠ Gornja Branica za šol. leto 1904/05, Razrednica OŠ Gornja
Branica za šol. leto 1912/13, Razrednica OŠ Gornja Branica za šol. leto 1913/14
Razrednica OŠ Gornja Branica za šol. leto 1914/15).
Kraško območje je bilo po večini prepredeno z manjšimi vasmi, brez velikih in gosto
naseljenih urbanih naselij, kar je v prvi vrsti predstavljalo manjše število šoloobveznih
otrok (nekoliko večje urbano okolje so predstavljala Sežana, Komen, Divača). Vseeno
pa se je na območju sežanskega šolskega okraja že v letih po sprejetju novega zakona
(1869) razvila dokaj široka mreža šol – v šolskem letu 1873/74 je bilo že 35 šol, zato
je bil prirast novih šol na prehodu v novo stoletje manjši v primerjavi z drugimi okraji
(za sežanski oziroma kraški okraj se je zvišal na 48 šol v šolskem letu 1911/12, kar
znaša 37 %) (Pahor 1970, str. 292-293).
Ker je zakon predvideval, da je potrebno ustanoviti osnovno šolo tam, kjer je v razdalji
ene ure hoda več kot 40 šoloobveznih otrok, je to za manjše kraje seveda pomenilo,
da bodo po svoji organizaciji nujno eno- ali dvorazrednice (v raziskavo vključene šole
so največkrat enorazrednice), saj za več razredne šole ni bilo dovolj otrok. Poleg tega
pa je bilo podeželje tudi ekonomsko manj razvito, včasih tudi podhranjeno, kar je
ponovno vplivalo na razvitost javnih splošnih ljudskih šol in s seboj povleklo tudi
(ne)potrebo po boljšem šolanju otrok. Ker so bile več razredne šole tudi dražje (večji
prostori, več učiteljev), so bile ponovno v prednosti gospodarsko močnejše občine, ki
so lahko za šolstvo prispevale več (Sagadin 1970, str. 80-83).
Nekaj poglavij nazaj (poglavje Tretji avstrijski šolski zakon) smo pisali o mnogih
težavah, ki so kljub novemu (tretjemu) šolskemu zakonu še vedno pestile prenekatere
šole. Pri pregledovanju arhivskega gradiva smo bili pozorni na to, ali so naštete težave
morebiti razvidne iz zbrane dokumentacije. Kar se tiče števila učencev, so bili razredi
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povečini vsaj še enkrat večji, kot so povprečni razredi danes (povprečno med 20 in 40
učenci), nikjer pa ni bilo zaslediti enormnih številk, o katerih je pisal Učiteljski tovariš
(1869, str. 1) – po 120 in 130 učencev v razredu (so pa takšne številke včasih padle
na enega učitelja). Seveda moramo ob tem upoštevati dejstvo, da so šole, zajete v
nalogi, manjše osnovne šole, večinoma na stopnji enorazrednic, zato tudi celotno
število otrok, ki je obiskovalo posamezno šolo, velikokrat ni presegalo niti števila 100
otrok na celi šoli.
Tudi kar se tiče samega obiska otrok, je v zabeležkah o odsotnosti v razrednicah
obravnavanih šol največji manko v spomladanskih in poletnih mesecih, ko je bilo na
poljih in kmetijah največ dela. Večina otrok je bila namreč kmečkega stanu, zaradi
česar starši v tem času velikokrat niso pošiljali otrok v šolo, ampak so jih raje zadržali
doma, kjer so pomagali pri opravilih. Ker je v razrednicah poleg imen otrok zapisano
tudi ime in poklic staršev, lahko razberemo, da je večinski delež otrok pripadal staršem
kmetom in bajtarjem, kar potrjuje do sedaj napisano.
Kot učni jezik se je za obravnavano obdobje na vseh šolah uporabljala zgolj
slovenščina, le na eni šoli (OŠ Štorje) je v arhivu dostopna dvojezična hrvaškoslovenska razrednica. Nikjer ni bilo zaslediti tudi podatka o tem, ali šolo obiskuje
kakšen italijanski otrok, kar potrjuje Pahorjeve (1970, str. 245) statistične podatke o
tem, da na tem območju ni bilo italijanskih otrok, ki so obiskovali šole.
Poglejmo si sedaj, kako so bile v času Avstro-Ogrske organizirane osnovne šole, ki so
bile vključene v raziskavo. Podatke za posamezne šole smo zbrali v arhivskem
gradivu, ki je dostopno v pokrajinskem arhivu Koper. Kljub osemletni šolski obveznosti
je bil sistem na primorskih šolah organiziran nekoliko drugače – tu so velikokrat imeli
šestletno redno in dvoletno ponavljalno šolo, kar pa je skupno še vedno zneslo osem
let (naj dodamo, da je bil na večini obravnavanih šol upad otrok na nadaljevalnem
tečaju veliko večji kot v prvih šestih letih šolanja).
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3.5.2 Osnovna šola Gornja Branica
Osnovna šola Gornja Branica je bila ustanovljena leta 1870, in sicer v obliki
enorazrednice (Kontestabile Rovis, M. (b.l.)). Branica je sicer predstavljala skupino
naselij, ki je pred prvo svetovno vojno zajemala občine Štjak, Gabrje, Štanjel in Korzelj
(Tednik za šol. leto 1906/07).
Na začetku so tu poučevali duhovniki, in sicer kar v župnišču. Od leta 1904 naprej je
učitelja duhovnika zamenjal laik oziroma za izobraževalne namene izobražen
posameznik. Pouk na šoli je vse od njenega nastanka potekal v slovenskem jeziku
(Tednik za šol. leto 1904/05, Tednik za šol. leto 1906/07, Tednik za šol. leto 1908/09,
Tednik za šol. leto 1910/11, Tednik za šol. leto 1913/14).
V času pred letom 1900 je bilo v razredu med 16 in 27 otrok, številke so bile podobne
tudi v letih pred prvo svetovno vojno, ko so bili razredi povprečno veliki med 12 in 21
učenci. Šolo je v šolskem letu 1913/14 obiskovalo 60 otrok. Zamude otrok pri pouku
so bile dokaj pogoste, največkrat so manjkali otroci kmetov, kakšno leto pa je bil zaradi
bolezni ali hude zime upad pri šolskem obisku precejšen (Tedniki za leta 1898–1914).

3.5.3 Osnovna šola Tomaj
Pred letom 1822 so v Tomaju poučevali zgolj duhovniki, kasneje, ko je bil sprejet nov
šolski zakon, pa je šola postala državna. Točnega leta nastanka šole ni bilo mogoče
ugotoviti, zaradi neobstoja arhivskega gradiva za leta pred 1898. Pouk je v nemškem
jeziku potekal do leta 1838, čez dve leti pa je šola dobila nove prostore (Kontestabile
Rovis, M. (b.l.)). O šoli v Tomaju pričajo župnijski viri, ki poučevanje postavljalo že v
leto 1700, ko je v Tomaju izpričanih deset kaplanov – učiteljev iz bratovščine rožnega
venca, sami začetki pa naj bi segali še nekoliko dlje. V času Ilirskih provinc je tu
poučeval in kot kaplan deloval Franc Bilc, narodni buditelj, pesnik, pisatelj in sodelavec
Valentina Vodnika. V prvi polovici 19. stoletja se je šola soočala s problemom
nevpisovanja učencev oziroma so se tja vpisovali le bogatejši, ki so si šolanje lahko
privoščili (Cencič 1997, str. 220-222).
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Kot prvi učitelj po sprejetju tretjega šolskega zakona, ki ga je plačevala država (pred
tem so poučevali duhovniki), je tu deloval učitelj Anton Beniger, ki je s poučevanjem
začel leta 1872. V šolskem letu 1880/81 je šola postala dvorazrednica, najkasneje do
leta 1898 pa trirazrednica. Leta 1900 so namreč šolo, zaradi odprtja dekliške šole,
zmanjšali nazaj na dvorazrednico (Cencič 1997, str. 223-224; Lavrenčič Pahor 1994,
str. 109, 133-134, 341, 442, 454, 458).
V Tomaju je torej od leta 1898 delovala zasebna samostanska dekliška šola, ki so jo
vodile šolske sestre. O dekliški šoli ni ohranjenih veliko dopisov, le glavni imenik,
matične knjige, tedniki in razrednice. V slovenskem jeziku je potekala do Gentilejeve
šolske reforme leta 1924, nato pa izključno v italijanščini. Sestavljena je bila iz petih
razredov, strokovni nadaljevalni tečaj pa iz treh – skupno je torej imela osem razredov.
Tudi o državni šoli so ohranjene knjige nepopolne, veliko dopisov in knjig sploh ni
ohranjenih – v glavnem zgolj razrednice, tedniki in dnevniki (Razrednice za leta 1898–
1919, Tedniki za leta 1898-1919, Razrednice deške šole Tomaj za leta 1900–1915).
V času pred letom 1900 je bilo v razredu med 17 in 37 otrok, v letih pred prvo svetovno
vojno pa so bili razredi povprečno veliki med 19 in 32 učenci. Zamude otrok pri pouku
so bile tudi tukaj pogoste, vzrok so bile največkrat bolezni, delo na kmetiji ali hude zime
(Tedniki za leta 1899–1914).

3.5.4 Osnovna šola Sežana
Najstarejša omemba osnovne šole Sežana sega v leto 1826, ko je pouk potekal le v
nemškem jeziku, vendar se v Sežani najverjetneje poučevalo že nekaj let prej (Šolska
kronika OŠ Sežana). Tako naj bi se pouk po nekaterih podatkih začel leta 1824, in
sicer kar v zgornjih prostorih »Šmucove štale« ter v prostorih sežanskega krajevnega
urada, ko so pouk še vodili duhovniki (Rebec Škrinjar idr. 2005, str. 15–21). Prvi
zametki slovenščine kot učnega jezika se pojavijo z letom 1840 – ta naj bi se
samostojno izvajala med leti 1847–1857, naslednjih pet let pa zopet tudi v nemščini. V
naslednjih nekaj letih se je na šoli še mešal slovenski in nemški jezik, od leta 1866
naprej pa se je poučevalo zgolj v slovenščini. Štiri uri nemščine na teden se uvedejo s
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šolskim letom 1973/74 v II. razredu in sicer na podlagi odloka, ki ga je izdal okrajni
šolski svet (Šolska kronika OŠ Sežana).
Razlog za to, da je za 10 let na šoli zavladal zgolj slovenski učni jezik in to sredi 19.
stoletja, lahko pripišemo gubernijskemu odloku iz leta 1846 (podobni odloki so bili sicer
izdani še trikrat - glej poglavje Slovenščina kot učni jezik 3.3.1), ki je v šolah kot učni
jezik določil materinščino, nemščina pa je bila na šoli neobvezna. Tudi v Sežani, kot
smo videli, je v letih 1847–57 niso izvajali, na kar so zagotovo imeli velik vpliv učitelji,
ki so v tistem času poučevali na šoli.
Število učencev se je na šoli hitro večalo. Šola je že leta 1862 postala trirazredna, 2.
maja 1880/81 je okrajno šolsko svetovalstvo izdalo odlok, s katerim so šolo razširili v
štirirazredno. Ker se je število otrok konstantno povečevalo, so leta 1888 uvedli jutranji
in popoldanski pouk, kasneje pa so prostorsko stisko rešili z novo šolo, ki je bila
zgrajena leta 1893. Konec leta 1899 je bilo ustanovljeno Šolsko podporno društvo, ki
je bilo zelo dejavno pri dobrodelni dejavnosti in podpori šolarjem ter njihovim staršem.
Kot zanimivost lahko dodamo, da je v kroniki zabeležena tudi novica, da se je
»pokončna pisava [...] odpravila v […] šolskem letu [1899/1900] in uvedla poševna
pisava.« S šolskim letom 1904/05 je sežanska šola postala petrazredna, leta 1913 pa
šestrazredna. Šolski okoliš je poleg Sežane zajemal še učence iz vasi Šmarje, Dane
in Orlek, ki pa je leta 1906 dobil podružnično šolo, kjer so se poučevali prvi trije razredi
(prav tam).
Kar se tiče obiska šoloobveznih otrok oziroma zamud k pouku, se tudi tu pojavlja enak
vzorec – največ so manjkali otroci kmetov, kakšno leto pa je bil upad pri šolskem obisku
zelo zmanjšan zaradi bolezni ali hude zime (za primer šolsko leto 1899/1900) (Tedniki
za leta 1899-1914).

3.5.5 Osnovna šola Povir
Iz avstrijskega popisa ljudskih šol za leto 1824 Schematismus des k.k. Küstenlandes,
ki je bil izdan v Trstu, je razvidno, da je v Povirju že leta 1824 delovala ljudska šola
(župnijska šola), ki je bila enorazrednica, pouk pa je vodil duhovnik. Nato se je leta
1887 preoblikovala v dvorazrednico, pouk pa so učitelji prevzeli s šolskim letom
30

1890/91. Čez dvajset let se je šola povečala v trirazrednico. Šolsko stavbo so odprli
24. avgusta 1902. Pouk se je ves čas, vse do prihoda Italijanov, vršil v slovenskem
jeziku. Takrat je nekaj časa pouk še potekal dvojezično, kasneje pa samo v italijanščini
(Kontestabile Rovis, M. (b.l.)).
Tako kot v večini obravnavanih šol so tudi šolo v Povirju večinoma obiskovali otroci
kmetov, nekaj je bilo tudi bajtarjev in posestnikov. Od osedmesetih do devetdesetih let
19. stoletja je bilo v razredih med 25 in 44 otrok, v zadnjem desetletju 19. stoletja pa
se je število otrok povečalo (na primer v prvem oddelku leta 1891 je bilo v razredu tudi
do 50 otrok). Tudi na šoli v Tomaju so največkrat manjkali otroci kmetov, ki so
najpogosteje manjkali v času kmečkih opravil ali zaradi bolezni in hude zime (Tedniki
za leta 1879-1904).

3.5.6 Osnovna šola Štorje
Pouk v Štorjah se je pričel okoli leta 1864 v majhni občinski zgradbi blizu cerkve. Za
pouk so na začetku skrbeli izključno duhovniki. Takrat je glavni učni predmet
predstavljal verouk in branje svetega pisma ter pisanje. Kasneje, ko so se ustanovili
šolski sveti, so začeli ti nastavljati učitelje. V šolski kroniki je omenjeno, da so učitelji
aktivno sodelovali tudi na velikem ljudskem zboru leta 1869, kjer je beseda potekala
predvsem o novi organizaciji šolstva, ki ga je predvidevala takratna država (tematika
novega šolskega zakona in šolo-obveznosti otrok). Leta 1885 so v Štorjah, večinoma
na račun domačinov, zgradili novo šolsko poslopje, saj je bilo prvotno zaradi vedno
večjega števila otrok premajhno (Kontestabile Rovis, M. (b.l.); Šolska kronika OŠ
Štorje).
Iz Imenika šol in učiteljev po Slovenskem (1874, str. 114) je razvidno, da je na šoli v
Štorjah v začetku sedemdesetih let 19. stoletja poučeval učitelj (točne letnice ni znane).
Kljub velikemu številu otrok je šola v avstrijskem času ostala enorazrednica, ki jo je
okrajni šolski svet v Sežani šele leta 1916 razširil v dvorazrednico. Pouk je vse do
italijanske zasedbe potekal izključno v slovenskem jeziku (med leti 1921 in 1925 se je
slovenščina poučevala kot predmet, kasneje pa je bila popolnoma ukinjena) (Šolska
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kronika OŠ Štorje; Lavrenčič Pahor 1994, str. 71; Imenik šolskih oblastnij … 1874, str.
114).
Pred letom 1900 je bilo v razredu povprečno med 25 in 30 učencev. V šolskem letu
1910/11 je šolo obiskovalo 118 otrok, v razredu pa je bilo vse do prve svetovne vojne
po večini med 11 in 45 otrok (tudi število otrok na šoli se je gibalo nad 100). Zamude
otrok pri pouku so bile pogoste zaradi domačih opravil in bolezni, huda zima pa je
okrnila pouk na šoli Štorje v šolskem letu 1899/00 (Tedniki za leta 1904-1914).
V primerjavi z razrednicami ostalih osnovnih šol je zanimivo, da so bile te za osnovno
šolo v Štorah dvojezične, in sicer še v hrvaškem jeziku, nikjer pa ni bilo sledi o
nemškem jeziku.

3.5.7 Osnovna šola Škocjan
Začetki delovanja osnovne šole Škocjan segajo še pred leto 1850, ko je na šoli v
slovenščini poučeval duhovnik. Redna šola, še vedno s slovenskim jezikom, pa je bila
tu ustanovljena leta 1880 v obliki enorazrednice (Kontestabile Rovis, M. (b.l.)). Pred
koncem prve svetovne vojne je njena šolska mreža zajemala vasi Naklo (kasneje
Nacla San Maurizio), Matavun (kasneje Mattauno), Škocjan (kasneje San Canziano
della Grotta), Dane (kasneje Danne), Pared, Gradišče pri Škocjanu (kasneje
Gradischie di San Canziano), Brežec (kasneje Brese) (Šolska kronika OŠ Škocjan;
Čermelj 1945, str. 40-41).
V času pred letom 1900 je bilo na šoli skupno vedno več sto otrok, razredi so bili veliki
med 25 in 47 učencev na razred. Po letu 1900 pa do prve svetovne vojne je bilo v
razredu povprečno med 20 in 40 učencev. Šolo je v šolskem letu 1892/93 obiskovalo
123 otrok, v predvojnem šolskem letu 1913/14 pa pol manj, 60 otrok. Razlogi za
zamude otrok so bile tudi na tej šoli podobne kot na prejšnjih šolah: kmečka opravila,
bolezni, hude zime (Tednik za šol. leto 1892/93, Tedniki za leta 1904-1914).
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3.5.8 Osnovna šola Podgrad pri Vremah
Osnovna šola Podgrad pri Vremah je bila leta 1882 ustanovljena kot podružnica šole
v Škocjanu, katere učitelj je prihajal v Podgrad poučevat dvakrat tedensko. Do leta
1924 je na njej pouk potekal v slovenščini, nato pa le še v italijanskem jeziku
(Kontestabile Rovis, M. (b.l.)).
Šola je bila majhna, kar nam pove že to, da je bila ustanovljena kot podružnica, in tudi
v kasnejših letih se število otrok ni povečevalo, zato je šola tudi še naprej ostala
podružnica. V času pred prvo svetovno vojno so bili razredi povprečno veliki med 15
in 20 učenci. Vzroki za zamude otrok so bili enaki kot na do sedaj obravnavanih šolah
(bolezni, domača opravila, hude zime) (Razrednice za leta 1907–1914).

3.5.9 Osnovna šola Vrabče
Leto odprtja osnovne šole v Vrabčah ni popolnoma jasno, ustanovljena je bila leta 1870
ali 1876. Sprva je pouk, za katerega je najprej skrbel duhovnik (kasneje pa učitelji),
potekal v privatni hiši pri "Očerinovih", in sicer vse do leta 1910, ko so zaradi potreb
zgradili novo poslopje. Pouk je vse do prihoda Italijanov potekal v slovenščini. Novo
šolsko poslopje so Nemci 9. novembra 1943 požgali. Šola je bila organizirana kot
enorazrednica (Kontestabile Rovis, M. (b.l.); Šolska kronika OŠ Vrabče).
Med leti 1894 in 1900 je bilo v razredu povprečno med 25 in 30 učencev, šolo pa je
obiskovalo med 120 in 140 otrok. V šolskem letu 1908/09 je šolo obiskovalo 143 otrok,
v razredu pa je bilo vse do prve svetovne vojne po večini med 25 in 55 otrok. Zamude
otrok pri pouku so bile pogoste zaradi domačih opravil in bolezni (Tedniki za leta 18941900, Tedniki za leta 1908-1914).

3.5.10

Šolstvo na Krasu v času prve svetovne vojne

Že v vojnem času je na Primorskem, zlasti na Spodnjem, to je Komenskem Krasu,
šolstvo trpelo. V tem času so bile največkrat poškodovane šolske stavbe, ki so bile
velikokrat opustošene, zasedene ali požgane. Prvo povojno leto je bilo v znamenju
hudega pomanjkanja učiteljev, zato so otroci ostajali brez prepotrebnega pouka. Poleg
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vojnih grozot in opustošenja pa je na izobraževanje posredno vplivala še tako
imenovana španska bolezen, ki je v tistem času izbruhnila in pustošila tudi po
Primorski. Kot navaja Cencič (1997, str. 41), naj bi v prvem povojnem letu delovalo kar
260 učiteljev in 36 šol manj kot v zadnjem letu pred vojno.
V trajanju prve svetovne vojne si je italijanska oblast prizadevala za vzpostavitev vsaj
simboličnega šolskega sistema na strnjenem obmejnem vojnem področju, ki je imelo
na začetku zlasti značaj varnosti in zaščite otrok pred vojno vihro. Na območju
Kobarida in Goriške so tako začeli ustanavljati posebne vzgojne skupine, imenovane
educatorio, kjer so se učili zlasti branja in pisanja v italijanščini ter zgodovino
(predvsem risorgimento oziroma združitev Italije) in geografijo Italije. Te ustanove so
se kasneje začele deliti na višje in nižje, vanje pa so kmalu začeli sprejemati tudi
predšolske otroke (Pahor 1970, str. 312).
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4 KRAŠKA

POKRAJINA

IN

ŠOLSTVO

V

ČASU

ITALIJANSKE FAŠISTIČNE DRŽAVE

4.1 PRIMORSKA PO KONCU PRVE SVETOVNE VOJNE
»Prebivalci drugih narodnosti, ki so se združili z nami, morajo biti
prepričani, da nam je vsaka misel zatiranja in raznarodovanja
tuja, da bomo spoštovali njihov jezik in njihove kulturne ustanove
ter da bodo uživali vse pravice naše liberalne in demokratične
zakonodaje« (Titoni v Čermelj 1965, str. 26).8
Nevtralna Italija se je leta 1915 s podpisom tajnega londonskega sporazuma, kjer ji je
bil s strani antantnih sil, obljubljen del današnjega slovenskega in hrvaškega ozemlja,
vključila v prvo svetovno vojno. Pri tem jo je gnala zlasti želja po obalnih in primorskih
delih sosednje države, kar je ponekod segalo globoko v notranjost Avstro-Ogrske.
Njihovi veliki ozemeljski apetiti so izhajali zlasti iz prepričanja, da poteka italijanska
meja po Julijskih Alpah, zahtevana ozemlja pa so bila del nekdanjega Rimskega
cesarstva. Sami so bili prepričani, da stopajo na ozemlja, ki jih morajo osvoboditi izpod
vladavine Slovanov. Tako je na slovenski zahodni meji ustvarila novo frontno črto prve
svetovne vojne (soška fronta) (Rapalska meja (b.l.)).
Po težko pričakovanem koncu prve svetovne vojne, ko je Avstro-Ogrska razpadla, je
Italija zasedla veliko več ozemlja, kot ji ga je bilo namenjenega z londonskim
sporazumom, saj je prišla do Postojne, kjer so ji napredovanje preprečili domači
prostovoljci. Januarja 1919 je bila sklicana pariška mirovna konferenca, kjer so vodilno
vlogo prevzele države zmagovalke (Velika Britanija, Francija, ZDA, Kraljevina Italija),
glavne odločitve pa so bile v rokah velikih treh (ZDA, Velika Britanija in Francija). Ker
so bila pogajanja med Italijo in Kraljevino SHS zelo težka in dolgotrajna, se je nerešeni
problem vedno bolj zaostroval. Zato je bilo določeno, da obe državi mejno vprašanje

Tittoni je bil v času po koncu prve svetovne vojne italijanski minister za zunanje zadeve (Čermelj 1965,
str. 26).
8
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rešita s skupnim dogovorom, pogajanja pa je Italija vodila s trdo roko in
brezkompromisnimi apetiti (Rapalska meja b.l.; Repe 2014, str. 148-159).
Na tej točki naj dodamo, da je država Italija na novo priključenem prostoru pričela z
uporabo odkritih etničnih in političnih represij nad neitalijanskim prebivalstvom že takoj
po okupaciji teh ozemelj leta 1918 in ne šele pod fašistično oblastjo (Parovel 1996, str.
37).

4.1.1 Rapalska pogodba in ustanovitev Julijske krajine
»Vsaka krogla iz naših pušk mora ubiti Slovenca ali Hrvata
(Parovel 1996, str. 39).9
12. novembra 1920 je bila tako v mestecu Rapallo, južno od Genove, podpisana
pogodba, ki je Kraljevini Italiji dodeljevala velik del Slovenskega in Hrvaškega ozemlja:
od črte Peč − Jalovec − Triglav − Možic − Porezen − Blegoš − Črni vrh − Bevki −
Hotedršica − Planina − Javorniki − Bička gora − Snežnik − Kastav do morja, Zadar z
okolico, otoke Cres, Lošinj, Lastovo in Palagružo, Reka pa je dobila poseben status
samostojne reške države. V zameno je Italija priznala Kraljevino SHS. Reko so nato z
rimskim sporazumom med Mussolinijem in Pašićem leta 1924 priključili Kraljevini Italiji
(Rapalska meja b.l.; Repe 2014, str. 148-159).
S tem je pod tujo oblast prišla kar četrtina takratnega slovenskega prebivalstva, kar
predstavlja okoli 327.230 ljudi, če upoštevamo zadnje avstrijsko štetje iz leta 1910
(ozemeljsko je bila pod Italijo skoraj tretjina slovenskega ozemlja) (Repe 2014, str.
148-149). Omenjeno ozemlje so na italijanski strani že pred priključitvijo imenovali
Venezia Giulia, torej Julijska krajina, in se je kasneje skladalo z mejami novo
pridobljenih ozemelj (Čermelj 1965, str. 12).
S posebnim kraljevim odlokom so bile 17. oktobra 1922 odpravljene vse dotedanje
dežele, na njihovem ozemlju pa je nastala pokrajina (provincia) Julijska krajina.
Načeloval ji je prefekt, politični okraji pa so se po novem spremenili v okrožja

9

Besede pesnika in nacionalista Gabriela D'Annunzia v govoru ob zasedbi Reke, september 1919
(Parovel 1996, str. 39).
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(circondari), ki so jih vodili podprefekti. Kmalu so pokrajino razdelili na tri velike dele
(Tržaška pokrajina (Provincia di Trieste), Puljska pokrajina (Provincia di Pola ali
Provinci dell'Istria), Videmska ali Furlanska pokrajina (Provincia di Udine oziroma
Provincia del Friuli), ki je obsegala nekdanjo Gorico-Gradiščansko skupaj z že
obstoječo Videmsko pokrajino, ki pa so jo leta 1927 ponovno ločili, na goriškem pa
ustanovili Provincia di Gorizia). Vendar pa v nobenem delu Julijske krajine niso smeli
biti Slovenci in Hrvatje v večini, zato so jim priključili večja italijanska ozemlja. Po
priključitvi Reke so ustanovili še Reško pokrajino (Provinci di Fiume ali Provincia del
Carnaro) (prav tam, str. 41).
Na širšem ozemlju Julijske krajine je bilo prebivalstvo v celoti ali večinsko slovensko,
kar so italijanske oblasti poskušale prirediti s ponovnim štetjem leta 1921. Brez ozemlja
Reke so tako po občevalnem jeziku našteli 28,7 % Slovencev, 10 % Hrvatov, 57 %
Italijanov in 4,3 % pripadnikov ostalih narodnostnih skupin. Ali drugače povedano,
skupaj naj bi bilo na tem ozemlju zgolj dobra tretjina Jugoslovanov. Seveda je pri tem
šlo za hudo popačenje dejanskega stanja, kar je priznala celo država Italija ob
določanju meje po koncu druge svetovne vojne (prav tam, str. 13-14).
Kot zapiše Jeri (1974, str. 44) je bila rapalska razmejitev »ena izmed najhujših etničnih
amputacij v Evropi po prvi svetovni vojni.« Z omenjeno pogodbo sicer ni bilo
predvideno tako protislovansko zatiralsko vedenje, do katerega je kasneje prišlo.
Sporazum med Trumbićem in Torreom je namreč v 7. členu predvideval vzajemno
zaščito manjšin, o čemur pa na italijanski strani ne moremo govoriti. Samo za
ponazoritev naj omenimo, da je leta 1918 na področju, ki je bilo po rapalski pogodbi
priključeno Italiji, delovalo kar 541 slovenskih in hrvaških šol (okoli 80.000 učencev),
leto kasneje pa samo še 392 šol s približno 60.000 učenci (prav tam, str. 44).

4.1.2 Obljube o boljšem življenju
»Slovenci! Italija, velika država svobode, vam bo dala iste
pravice kakor drugim svojim državljanom. dala vam bo šole v
vašem jeziku, še več, kakor vam jih je dala Avstrija« (Petitti di
Roreto v Čermelj 1965, str. 25). – General Carlo Petitti di Roreto,
november 1918 (prav tam).
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Meddržavna in tuja politika se je le redko v zgodovini ozirala na potrebe in želje
prebivalstva in tudi pri podeljevanju ozemelj Italiji je bilo podobno. Že v londonskem
sporazumu ni bilo nikjer govora o pravicah manjšin in dolžnosti države do njih, kasneje
pa smo priča zgolj praznim obljubam italijanskih političnih veljakov, ki so se na začetku
v javnosti še lepo vedli in komunicirali z jugoslovansko stranjo, kasneje v praksi pa so
se njihova povelja izkazala za vse prej kot strpna in vključujoča (Repe 2014, str. 151152).
Uradna italijanska politika se je prikazovala v lepi luči in primorskemu prebivalstvu
obljubljala marsikaj. Prve obljube so neuradno podajali že leta 1915, preden je Italija
stopila v vojno. Januarja tega leta je namreč italijanski odposlanec Carlo Galli stopil v
stik s primorskimi Slovenci in Hrvati ter jim predstavil italijanski predlog. V zameno za
pristanek na mejno razmejitev mimo Postojne do Lovrana ali Labina so jim obljubili vse
narodnostne pravice, ki bi jih tudi mednarodno zajamčili. Galli je svoji vladi poročal o
pritrdilnem odgovoru, kar so slovenski in hrvaški politiki zanikali, vendar pa so zavzeli
protiavstrijsko stališče in pozdravljali jugoslovansko združitev. Kljub temu je ob
italijanski zasedbi prišlo do pasivnosti, saj so bili po večini neenotni v tem, kaj storiti
(prav tam).
Za obljube o državljanskih pravicah, pravici do ohranjanja svojega jezika in svoje
kulture so v času po priključitvi primorskih krajev Italiji govorili vsi vidni in pomembni
italijanski politiki tistega časa, celo sam kralj Viktor Emanuel III. Ministrski predsednik
Giolitti se je skliceval na splošen dogovor, ki da je vse države obvezoval k varovanju
svojih manjšin in kateremu naj bi sledila tudi Italija (Čermelj 1965, str. 26-29).
Kraljevina Italija se ni, za razliko od Jugoslavije, z nikakršnimi formalnimi sporazumi in
pogodbami obvezala upoštevati pravice manjšin in zanje skrbeti. Kljub temu pa se je
italijanska vlada v javnosti in prek svojih uradnih in odgovornih predstavnikih taktično
prikazovala kot moralna država, ki bo manjšinam na svojih mejah dobra mačeha.
Mesec dni pred nastopom fašistične vlade je zgolj pristala na resolucijo, po kateri naj
bi države sprejele vso obvezo glede zaščite in pravic manjšin (prav tam, str. 25-30).
Leta 1925 so predstavniki Italije in Jugoslavije podpisali nettunske konvencije, ki so
med drugim določale posebne pravice italijanske manjšine v Kraljevini SHS, nobenega
govora pa ni bilo o pravicah slovenske in hrvaške manjšine v Italiji. Poleg tega so bile
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vse dane italijanske obljube pred in v času fašistične vlade zgolj megleni daljni spomin,
ki se novih oblasti ni dotikal. Mussolini je maja 1928 celo javno naznanil, »da zagotovila
in obljube za varstvo manjšin, ki so jih dale prejšnje vlade, ne vežejo fašistične vlade«
(Repe 2014, str. 161; Čermelj 1965, str. 31).
Kasneje so začeli z očitno negativno in agresivno kampanjo proti slovanskim narodom
in obmejnemu prebivalstvu, kar je zlasti lepo vidno v člankih tistega časa. Tako
prepričanje so utemeljevali tudi s trditvami o Slovencih in Hrvatih kot narodih brez vesti
in kulture. Italijanski časopisi so pisali o slovanskem agitatorju, ki je njihova ozemlja
zasedel že pred časom in ki je še vedno tu, kot je povzemal italijanski članek leta 1929
časopis Istra (Ragusin Righi 1929, str. 6-7). Nadaljuje, da naj bi že pod Avstrijo v
obmejnih krajih širili sovraštvo proti italijanskemu prebivalstvu, v isti sapi pa je govoril
še o raznarodovanju Italijanov ter preseljevanju učiteljev, duhovnikov in železarjev iz
slovenskega dela Avstrije v Julijsko krajino, kot tiste posameznike, ki bodo poskrbeli
za izbris italijanskih sledi – tako imenovano slovansko kampanjo – hkrati pa
poveličujejo delo in vpliv fašizma, ki uspešno kljubuje tuji politiki (prav tam). Gre za
očiten poskus italijanske propagande in izkrivljanja zgodovine, s katerima so želeli
prikazati Slovenski in Hrvaški narod ob meji kot agresorja, ki je v nasprotju z vrlinami
in mirnostjo značaja Italijanov, hkrati pa jim pripisujejo skoraj identične raznarodovalne
ukrepe, kot so jih sami uporabljali proti slovenski in hrvaški skupini v Julijski krajini
(Repe 2014, str. 161; Čermelj 1965, str. 31).

4.2 PRODOR FAŠIZMA NA PRIMORSKA TLA
»Hočete nam vzeti šole. Pregnati naš jezik iz javnega življenja. Z
vso svojo silo se hočete razhladiti nad našim bednim narodom,
ki bo trpel in krvavel ter plakal nad svojo težko usodo... Vendar
nas ne boste asimilirali! [...] Naša zatirana ljubav bo rodila
pesem, in s to pesmijo bodo naše matere vzgajale deco svojemu
rodu« (Ne dotikajte se naših šol 1923, str. 1).
V sledečem poglavju si oglejmo, kako je prišlo do prevzema oblasti s strani fašistične
stranke pod vodstvom Mussolinija, kar je seveda omogočila takratna družbena in
socialna klima kot posledica prve svetovne vojne, gospodarske krize, nezadovoljstva
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ljudi nad vse večjo bedo in revščino, ki se je širila med vedno večjim delom prebivalstva
ter katere ukrepe so prikrito in manj prikrito uveljavljali na slovenskih tleh.

4.2.1 Fašistična ideologija in vzpon fašizma v Italiji
»Bisogna sterminare tutti i maschi di questa maledetta razza!«
(Mussolini v Zidar 1999, str. 91). (Pokončati je treba vse moške
tega prekletega plemena!)10
Pod pojmom fašizem si večina predstavlja skrajno desničarsko gibanje ali določeno
obdobje, ki se je razvilo v Italiji po prvi svetovni vojni, ki je bilo zelo militantno,
nacionalistično in totalitarno nastrojeno. Slovar tujk besedo fašizem opredeli kot
»totalitarni politični režim, vzpostavljen med [leti] 1922 in 1943 v Italiji, utemeljen na
enostrankarskem sistemu, poveličevanju nacionalizma in korporativizma« (Tavzes
2002, str. 328).
Fašizem naj bi torej nastal pred približno sto leti, takrat sicer ne kot izrazito desničarska
smer, ampak kot odgovor na tedanjo krizo liberalistične politike, ki je bila deloma
posledica prve svetovne vojne in preobrata v svetu. Na svojem začetku je v grobem
najbolj nasprotoval takratnemu liberalističnemu politično-ekonomskemu sistemu, ki se
je oblikoval po prvi svetovni vojni in ki se ga je v tistem času držalo ime boljševizem,
sem pa so v takratnem oziru spadale vse socialistične in komunistične ideje ali
ideologije (Mastnak 2015, str. 47).
Dogajanje v Italiji je bilo v tistem času precej napeto, saj so liberalci leta 1919 izgubili
na volitvah. Nastalo situacijo je izkoristil Benito Mussolini, ki je začel z organizacijo
tako imenovanih fasci di combattimento (fašistične oborožene enote oziroma zveza
bojevnikov), ki so se vedno pogosteje fizično spopadale s pripadniki nasprotnih
političnih opcij (zlasti levičarskim delavstvom), oziroma po njihovem prepričanju s
pripadniki boljševiške revolucije, s čimer so tudi kasneje opravičevali svoja nasilna
ravnanja (kot zločini storjeni v afektu). Objavili so tudi poseben program, ki je bil za
tiste čase zelo revolucionaren (na primer ženska volilna pravica, starostno in invalidsko

10

Duce Benito Mussolini, v govoru nanašajoč se na slovenski narod, 31. julij 1942 (prav tam).
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zavarovanje ...). Zaradi strahu pred revolucijami in dejanji socialistov je začela
priljubljenost Mussolinija močno rasti. Slednji si je prizadeval za dvig nacionalizma in
močno italijansko državo kot pogoj gospodarske rasti in moči. Okoli leta 1920 se je z
ustanavljanjem »fašijev« začel fašizem širiti po celotni Italiji. V fašistično stranko, ki je
začela delovati leta 1921, pa je bilo včlanjenih vedno več ljudi iz vseh slojev. Oktobra
naslednjega leta je sledil pohod na Rim, kjer si je Mussolini prisvojil oblast, ko mu je
kralj ponudil mandat za sestavo vlade (Mastnak 2015, str. 47-49; Benito Mussolini
(b.l.)). In to je pričetek uresničevanja velikega fašističnega sena – ne glede na
uporabljena sredstva in žrtve – o stari veličine Italije iz antičnih časov.

4.2.2 Družbena ureditev in fašistični ukrepi na slovenskih tleh
»Gli Sloveni dovrebbero sessere ammazzati tutti come cani e
senza alcuna pietà!« (Robotti v Zidar 1999, str. 152). (Vse
Slovence bi bilo treba pobiti kot pse, brez vsake milosti!)11
Že pred prihodom na oblast so pričeli člani fašistične stranke s svojim agresivnim
nastopanjem v družbi, ki je bilo pogosto nastrojeno proti drugim narodom, zlasti
slovanskim. Hud teror je grozil v času volitev, zlasti na sam dan volitev (leta 1921, ko
je prišlo do zmage fašistične stranke). V tem času so se vrstili požigi stanovanjskih hiš,
gospodarskih poslopij, fizični napadi, celo uboji in mučenja posameznikov, ki niso
hoteli glasovati tako, kot so si želeli fašisti. Vse to se je dogajalo pred očmi takratne
vlade, ki pa terorja vzpenjajočemu se fašizmu ni preprečila, kljub temu da je od
Slovencev in Hrvatov dobila številne pritožbe. Neredka so bila prirejanja volilnih
rezultatov in različne goljufije. Volilni teror, če ga smemo tako imenovati, se je
stopnjeval in rasel premo-sorazmerno s številom let, ko so bili fašisti na oblasti. Ob
volitvah leta 1929, za primer, so številne volivce prisilili, da so glasovali tako, kot so jim
ukazali. Dogodke pa so po celotni državi prikazovali kot znak vdanosti Slovencev in
Hrvatov fašizmu (Čermelj 1965, str. 32-36).
Fašistična zakonodaja v Italiji ni priznavala nobenih drugih narodov v svoji državi, kot
občevalni jezik pa je upoštevala zgolj italijanskega. Iz tega sledi, da na svojem ozemlju

11

General Mario Robotti, vojaški poveljnik v Ljubljanski pokrajini (Zidar 1999, str. 152).
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niso priznavali nobenih manjšin, kaj šele, da bi jim zagotovili potrebne in obljubljene
pravice, o katerih je bilo govora takoj po aneksiranju slovenskih ozemelj. S pomočjo
številnih represivnih in ponižujočih ukrepov je zlasti fašistična oblast začela posegati
na vsa področja javnega, pa tudi zasebnega življenja posameznika, in si tako
prizadevala za popolno asimilacijo slovanskega prebivalstva (Jeri 1974, str. 45;
Rapotec 1952, str. 31-34).
Večino gospodarskih panog so si, kot smo že omenili, prilastili Italijani, Slovencem pa
je ostala le obubožana in skromna kmetijska dejavnost, ki je bila povrh vsega še zelo
razdrobljena. Pod hudo italijanizacijo so mnogi klonili – zlasti se je pritisk povečal s
prihodom fašizma na oblast, in sicer 28. oktobra 1922. Istega leta so italijanske oblasti
prepovedale uporabo slovenščine na sodiščih, že leto kasneje pa so morala vsa
slovenska glasila izhajati dvojezično. Tega leta (1923) sledi še poitalijančenje vseh
slovenskih osebnih imen in priimkov12, spremenili so celo nagrobne zapise na
pokopališčih (Zidar 1999, str. 53-54). Z dodatnim dekretom, sprejetim leta 1926, ki je
najprej veljal le za italijansko pokrajino Trento, z naslednjim letom pa še za vsa na
novo priključena področja, so o ukrepu pisali kot o »vrnitvi prvotno italijanskih priimkov,
ki so bili potujčeni, v italijansko obliko« (Jeri 1974, str. 45; Rapotec 1952, str. 31-34).

12

Nekaj primerov spremenjenih priimkov: Grdevič − Gerdevich, Arčon − Arzion, Kovačič − Fabretti,

Perhavec − Pieri, Polh − Polli, Kobal − Cobalti, Kljun − Coloni, Juriševiči − Giorgessi itd. (Vijesti iz Istre
i Italije ... 1931, str. 3; Kako se u Istri ..., 1932, str. 3)
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SLIKA 1: Skvadristični letak, ki opozarja: "Pozor! Najodločneje je prepovedano, da bi
na javnih krajih in po vodnjanskih cestah peli ali govorili v slovanskih jezikih. Tudi v
vseh trgovinah se mora že enkrat uporabljati samo italijanščina. Mi, skvadristi, bomo s
prepričevalnimi metodami znali zagotoviti upoštevanje sedanjega reda" (Parovel 1996,
str. 14). Obvestila o tem, da se lahko na nekem območju govori samo italijansko, so
bila velikokrat izobešena po šolah in javnih stavbah (prav tam).
Fašisti so šli celo tako daleč, da so novembra 1926 ponovno uvedli smrtno kazen za
zločine uperjene proti varnosti države, kamor je poleg atentatov na politični in državni
vrh spadala tudi veleizdaja, vohunstvo, upor in vstaja, kasneje pa seznamu dodajo še
napade na javna in zasebna poslopja, sežiganje eksplozivnih in strupenih snovi,
povzročanje nesreč in vsako drugo dejanje, ki lahko povzroči rušenje ali smrt. Pod
omenjeno besedno zvezo so lahko šteli vsa dejanja, ki jim niso bila po godu, zato so
velikokrat ljudi zaprli in kasneje usmrtili zgolj zaradi malenkosti (Čermelj 1965, str. 298).
Po vaseh so delili posebne opomine ammonizione, ki so veljali dve leti. Posamezniku
so prepovedovali izhod iz hiše v nočnem času, prepovedani so bili vstopi v javne
ustanove in policija je smela kadarkoli preverjati njegovo prisotnost doma. Številne ljudi
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so poslali v konfinacijo oziroma izgnanstvo, ki je lahko trajalo nekaj let. Velikokrat so
jih nastanili v osrčju Italije, upornike pa je odkrivala posebna policija, ki jih je odpeljala
na posebno sodišče, ki je obsojalo in izrekalo kazni (Cencič 2013, str. 190).
Leta 1924 je prišlo do poitalijančenja slovenskih krajevnih imen, kar pa se je dejansko
v praksi izvajalo že takoj po priključitvi Primorske k Italiji. Prepovedano je bilo petje
slovenskih pesmi, poleg tega so leta 1927 sprejeli sklepe o prepovedi slovenskih
prosvetnih, telovadnih in mladinskih društev, vseh slovenskih časopisov in revij,
popolna odstranitev slovenskih učiteljev, duhovnikov in na sploh izobražencev ter
zaprtje vseh slovenskih denarnih zavodov in gospodarskih ustanov (Zidar 1999, str.
54-56).
Posebni ukrepi so doleteli tudi cerkveno organizacijo na teh področjih. Po konkordatu,
ki je bil 11. februarja 1929 sklenjen med fašistično vlado in Vatikanom, so lahko
odstavljali dotedanje škofe, če so ti nasprotovali vsesplošnemu raznarodovanju.
Zamenjala pa jih je fašističnim ukrepom naklonjena duhovščina (Jeri 1974, str. 47).
Številni ljudje so se v strahu pred fašističnimi oblastmi izselili v Jugoslavijo ali
prekooceanske dežele (zlasti v ZDA in Argentino). Številne fizično nasilne akcije
takratne italijanske oblasti so posledično rodile spontane in organizirane, velikokrat
oborožene protifašistične boje. Najpomembnejša organizacija na tem področju je bil
TIGR, ki je z nasilnimi akcijami deloval proti fašistični oblasti in njenim strukturam.
Zatiralni ukrepi pa so se še povečali po italijanskem napadu na Jugoslavijo (Klanjšček
1999, str. 7-12).

4.2.3 Fašizem na Krasu
»[T]o so drugorodci, brez civilizacije, brez lastne fizionomije,
hribovci, kmetje, neotesanci. Med njimi je nekaj strupenih kač.
Leta 1932 ne bo nobene več. [...] V nobeni hiši, v nobeni cerkvi,
v nobenem župnišču se ne bo več prenašala beseda, ki ne bi bila
rimska« (Zapis v tržaškem časopisu Il Popolo v Cencič 2013, str.
189).
Fašistično nasilje se je začelo stopnjevati že v letih pred njihovim prevzemom oblasti.
Spomnimo samo na požig narodnega doma v Trstu, julija 1920, ter fašističnega
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divjanja po tržaških vaseh in kmetijah. Zato se ne gre čuditi, da je ogromno Slovencev
zbežalo ali v sosednjo Jugoslavijo ali pa v druge dežele (skupaj več kot 90.000 oseb),
na izpraznjeni prostor pa so se začeli množično naseljevati prebivalci iz notranjosti
Italije. Tako je popis prebivalstva leta 1921 v Trstu naštel samo 18.150 oseb
slovenskega rodu – za primerjavo, popis iz leta 1910 jih je v Trstu naštel 56.916 (Jeri
1974, str. 37, 45).
Območje Krasa, ki ga v delu obravnavamo, je od leta 1920 naprej spadalo pod
Sežanski okraj, ki je bil sestavljen iz naslednjih občin: Avber, Brestovica, Dutovlje,
Gabrovica, Gorjansko, Kobjeglava, Komen, Kopriva, Lokev, Sežana, Naklo,
Pliskovica, Povir, Rodik, Škrbina, Štanjel, Štorje, Temenica, Tomaj, Veliki dol, Veliki
Repen, Brje, Mavhinje, Nabrežina, Sela, Skopo, Slivno, Šempolaj, Vojščica, Zgonik.
Od leta 1926 naprej je to področje spadalo pod prefekturo Sežana (občine Avber (Albe
rdi Sesana), Dutovlje (Duttogliano), Kopriva (Capriva del Carso), Sežana (Sesana),
Skopo (Scoppo), Tomaj (Tomadio) in Veliki Repen (Repno)). Sežansko prefekturo je
med leti 1924 in 1936 nadzoroval Emilio Grazioli, ki je vodil tudi širitev mreže »fašijev«
na Krasu. V svojih poročilih je velikokrat pisal o tem, kako ga pri delu ovirajo slovenska
društva, starši šoloobveznih otrok in duhovniki.13 Sežanska prefektura je spadala pod
provinco Trst (Provincia di Trieste) v pokrajini Julijska krajina (Cencič 2013, str. 145;
Čermelj 1945, str. 5-6, 40-43; Kacin Wohinz 2013).
V jugoslovanskem časopisu Istra lahko zasledimo zanimivo novico o tem, kako je
fašistična oblast na Krasu leta 1931 ustanovila dva nova ženska fašija, saj so želeli
prek ženske populacije, torej mater in gospodinj, pritegniti množico za fašizem, ali kot
pišejo: »Fašistični hijerarhi mislijo, da bo potom ženske organizacije asimilacija
najhitrejše dozorevala« (Fašističko delovanje ... 1931, str. 3). Po poročanju so tako
ustanovili fašij v Dutovljah ter v Tomaju (prav tam).

13

Kljub temu mu je v času svojega delovanja uspelo v fašistično organizacijo vključiti kar 45,2 %

prebivalstva, 98 % šoloobveznih otrok in 88 % pošolske mladine. Aprila 1941 je Grazioli postal civilni
komisar in organizator fašizma v Ljubljanski pokrajini (Kacin Wohinz 2013).
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4.3 UREDITEV ŠOLSTVA V ČASU ITALIJANSKE FAŠISTIČNE
DRŽAVE
»Oblast je šolo osnovala kot obrambno utrdbo proti tiranu, kot
visok branik proti tuji aroganci, kot kovačnico vsake plemenite
državljanske, moralne ali politične težnje. Šola je bila torej v
razcepu med Državo in tisto Državo, ki ji je nasprotovala in se ji
zoperstavljala s celotnim mehanizmom svojih raznarodovalnih
institucij. [...] Boj ni bil zaključen, prav tako ga ne moremo označiti
za končanega ob zaključku prvega desetletja.« (Todeschini
1933, str. 327-328)
Po do sedaj prebranem smo spoznali, da so Italijani pravzaprav začeli s postopno
raznarodovalno politiko že konec 19. stoletja, in ne šele pod fašistično Italijo. Takrat so
se raznarodovanje in poskusi asimilacije slovenskega prebivalstva na Primorskem in
Notranjskem zgolj krepili in dosegli svoj vrhunec v letih po sprejetju Gentilejeve šolske
reforme.
Tako na primer leta 1933 v poročilu o šoli v Julijski krajini v prvem desetletju že
poročajo o enormnih številkah, ki so jih dosegli na področju zmanjšanja drugojezičnih
šol in učiteljev. V letu 1928 naj bi tako imeli kar 530 italijanskih šol (od prejšnjih 183 v
predvojnem času), 900 drugojezičnih razredov manj (pred vojno 1030), kar 1450 več
italijanskih učiteljev in za 800 manj tujejezičnih (pred vojno 1026) (Prav tam, str. 336337). Vse to seveda na račun velikega zatiranja, odpuščanja in premeščanja
slovenskega in hrvaškega kadra ter ukrepov naperjenih proti slovenski ter hrvaški šoli.

4.3.1 Šolstvo pred Gentilejevo šolsko reformo
»Borba za našo šolo je borba za duševni in gmotni kruh njegove
dece! Kdor ti hoče vzeti znanje slovenščine, ti jemlje obenem tudi
možnost, da si poiščeš v drugem kraju vsakdanji kruh [...]. Zato
ljudstvo, varuj svoj kruh – svojo slovenščino!« (Borba za šolo ...
1923, str. 1).
Po zasedbi Julijske krajine leta 1918 pa vse do prihoda fašistične stranke na oblast
leta 1922 je na področju šolstva vladala zmeda, saj so se s šolskim vprašanjem
ukvarjali skoraj vsi – vsak na svoj način. Tako so ponekod prekrili vse slovenske napise
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in jih zamenjali z italijanskimi (Unec, Rakek), drugod so za določen čas (do preklica)
ukinili pouk (Orehek pri Postojni, Trnovo pri Ilirski Bistrici) ali tega zahtevali v
italijanskem jeziku (Podgrad). Številne šole pa so enostavno zaprli. Sčasoma se je
samovolja nekaterih posameznikov zmanjšala in skrb za šolstvo je prevzela civilna
uprava (Pahor 1970, str. 314). Zanimivo je prebrati, kakšna zmeda je na jezikovnem
področju delovala na civilnem komisariatu, ki je bil državni organ, imenovan s strani
italijanske vlade: »[C]ivilni komisariat je uradoval s šolskimi vodstvi različno, npr. 1919
sežanski po slovensko, goriški dvojezično, tolminski po italijansko.« (Cencič 1997, str.
42)
Na začetku so oblasti prebivalstvo spodbujale k vpisu v italijanske šole – pri tem so si
pomagale tudi z razveljavitvijo do tedaj izpeljanih vpisov otrok, ki so potekali na
slovenskih šolah. Ali kot poroča Edinost, »nemudoma je začel italijanski učitelj [...] z
agitacijo in pritiskom na ljudstvo, naj vpiše svoje otroke v italijansko šolo, ki naj bi se
tam ustanovila. [...] Nabral je celih deset otrok! Zavednost, zdrava pamet in poštenje
občanov so sijajno odbili ta nekulturni poizkus« (Borba za šolo ... 1923, str. 1). Ker
seveda taki poizkusi niso uspeli, so začeli prebivalstvo pridobivati s posebnimi
ugodnostmi, ki naj bi jih čakale v italijanski šoli (»[...] kosilce in obleko in kako bodo s
poznavanjem italijanskega jezika dohajali do kruha in zaslužka,« še pišejo v časopisu
(prav tam)).
Nemalokrat so se dogajale nasilne akcije, uperjene proti slovenskemu učiteljstvu, ki je
med ljudmi uživalo ugled, spoštovanje in imelo nanje velik vpliv. Tako so neke noči v
stanovanje učitelja Janka Furlana v Šempolaju (danes San Pelaggio v Italiji) fašisti vrgli
bombo, ki pa ni povzročila človeških žrtev (Pahor 1956, str. 76). Žrtve prvih nasilnih
fašističnih dejanj so bili tudi navadni ljudje, ki jim je po vojni pripadala vojna odškodnina
(prav tam).
Zgovorna je tudi statistika o številu šol: v letu 1913 je bilo naštetih 321 slovenskih šol,
leta 1919 pa le 285 (kar 36 manj – številka je še nekoliko večja, vendar tu ni bilo
upoštevanih šol, ki so se v Istri odprle v vojnih letih). Najbolj pa so bila na udaru večja
primorska mesta. Nova oblast se je odpovedala predhodnim okrajnim in krajevnim
šolskim svetom, saj so jih zaznavali kot potencialno nevarne državi (Pahor 1970, str.
314).
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Podobno se je dogajalo tudi s slovenskimi zasebnimi šolami, ki so jih v desetletjih pred
vojno odpirala različna društva. Te šole največkrat niso dobile dovoljenja za
nadaljevanje vzgojno-izobraževalnega dela ali pa so dosegle zgolj njegovo podaljšanje
za leto dni z obrazložitvijo, da država trenutno ne more sama poskrbeti za šolsko
dejavnost (prav tam, str. 316).
Tudi italijanščino kot učni jezik so v tem obdobju dokaj različno uvajali, predvsem pa
so bile vse upravne spremembe nestalne. Okrožnica generalnega civilnega
komisariata je 12. januarja 1919 odredila pouk v vseh šolah, kjer je ta pred tem potekal
v nemščini. V Podgradu, ki se nahaja na meji med Brkini in Čičarijo, in njegovi okolici
so na primer uvedli italijanščino kot obvezni predmet, vendar pa se to določilo ni
izvajalo v celoti, saj je okrožnica iz leta 1920 določala, da se pouk v italijanščini uvede
le na šolah, kjer se je pred prihodom Italijanov poučevalo v nemščini, drugod pa je bil
pouk italijanščine neobvezen. Istočasno so začeli v slovenske šole prihajati italijanski
učitelji in pred letom 1923, ko je bila v veljavi Gentilejeva šolska reforma, je bilo na
območju Primorske in Istre odpuščenih več kot 200 slovenskih in hrvaških učiteljev
(aretacije, napadi, nasilje in atentati na stanovanja nekaterih učiteljev) (prav tam, str.
317-320).
Sredi leta 1919 so Julijsko krajino razdelili na tri področja. Prvo je bilo v celoti
italijansko, zato je bil tudi učni jezik izključno italijanski. Drugo je bilo narodnostno
mešano, kjer je bil glavni učni jezik ravno tako italijanščina, vendar pa bi na izrazito
željo staršev, lahko uvedli tudi nekaj ur materinščine. Tretje področje je bilo izključno
slovensko, kjer naj bi se italijanščina poučevala kot predmet (prav tam, str. 320-321).
Šlo je torej za postopno poitalijančenje šol, kar je seveda zbujalo nejevoljo pri
tamkajšnjem slovenskem prebivalstvu.
Pouk so velikokrat prevzeli italijanski učitelji, ki niso razumeli slovenskega jezika – na
začetku tudi nekaj tako imenovanih vojaških učiteljev. To so bili italijanski vojaki, ki so
v šolskem letu 1918/19 poučevali na slovenskih šolah, leta 1919 pa je bil zanje
organiziran šest tedenski tečaj za slovenščino (Čermelj 1965, str. 49; Pahor 1970, str.
318).
Na drugi strani Italijani vseh teh ukrepov niso videli v enaki luči kot novo nastale
manjšine. Tako je Todeschini (1933, str. 337-338) pisal, kako so bili sami (torej Italijani
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in vojska) radodarni, ko so na pomoč poslali 85 vojaških učiteljev, na drugi strani pa
naleteli na gluh odpor med neitalijanskimi posamezniki in včasih tudi sovražnost v
ustanovah, ki so sestavljale šolsko organizacijo.

4.3.2 Gentilejeva šolska reforma in njen vpliv na slovenske kraje
»Italija terja od državljanov, da govorijo državni jezik in z
upravičenim ponosom vas opozarjam, da je italijanska kultura
vedno bila svetilnik civilizacije, čast in slava našega naroda.«
(Odgovor ministra Gentileja slovenskemu poslancu Podgorniku
o učnem jeziku v šolah 18. oktobra 1923, v Čermelj 1965, str.
50).
Vendar so bili zgoraj omenjeni ukrepi in namere zgolj začetki, ki so se začeli stopnjevati
po prihodu fašizma na oblast, oktobra 1922. Slovenskemu šolstvu je zadnji udarec
zadala prav Gentilejeva šolska reforma, ki je bila izdana 1. oktobra 1923, ter njeni
nadaljnji ukrepi in priporočila. Giovanni Gentile je bil italijanski prosvetni minister, filozof
in politik v Mussolinijevi vladi. Pripravil je obširno šolsko reformo, ki ni upoštevala
pripomb in zahtev Slovencev in Hrvatov (Andri in Mellinato 1994, str. 105-106;
Giovanni Gentile (b.l.)).

Ustanavljanje šol
Osnovne šole so bile razdeljene na klasificirane in neklasificirane – te so bile zgolj
provizorične in so se ustanavljale tam, kjer ni bilo pogojev za klasificirane (število otrok
med 15 in 40). Provizorične šole so lahko ustanavljali tudi zasebniki in so bile delno
financirane s strani države. Klasificirane šole je ustanavljala občina, imele pa so od 40
do 60 učencev (Učiteljski list 1924, str. 1).

Šolska obveznost
Šolska obveznost je trajala med 6. in 14. letom starosti, vendar pa je imela osnovna
šola zgolj 5 razredov. Po končanem petletnem izobraževanju je bilo namreč predviden
vpis na srednje šole, za tiste, ki pa se tja niso vpisali, pa naj bi organizirali obrtne
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nadaljevalne šole ali kmetijske tečaje, ki bi trajali do 14. leta. Če se tečaji ne bi izvajali,
je bilo predvideno ponavljanje zadnjega razreda (Istra … 1936, str. 2-3).

Učni jezik v šolah
Slovensko šolo sta zlasti prizadela dva člena: 4. člen, ki je določal, da se v vseh
osnovnih šolah v kraljevini Italiji poučuje v državnem jeziku (torej italijanščini) – le ob
meji se bo slovanski jezik učil kot predmet v dodatnih urah; v 17. členu pa je bilo
določeno, da se z začetkom šolskega leta 1923/24 v vseh prvih razredih tujejezičnih
osnovnih šol uvede italijanščina kot učni jezik (Pahor 1970, str. 323-324). Za lažji
prestop je bilo predvidenih tudi nekaj dodatnih ur materinščine. Tako naprej naj bi
vsako leto en razred višje dobil italijanščino za uradni učni jezik, kar je pomenilo, da bi
bila v osmih letih celotna slovenska osnovna šola na ozemlju, priključenem Italiji,
poitalijančena. Vendar se je to uresničilo veliko prej (osnovna šola Sežana (Sesana),
glej poglavje 4.5.3). Zlasti na šolah, kjer so bili višji razredi združeni s prvimi, so
italijanski učni jezik uvedli kar za vse (prav tam, str. 324-325).

Šolska uprava
Šole so nadzirali didaktični ravnatelji, ki so bili na čelu šolskih okrožij. Okrožja so
zamenjala dotedanje šolske okraje (Učiteljski list 1924b, str. 1-2). Didaktični ravnatelji
so sestavljali poročila o učiteljih ter jim dodeljevali razrede, skrbeli za urnik in šolske
prireditve. Podrejeni so bili šolskim nadzornikom, ki so odrejali ustanavljanje novih šol,
priskrbeli nadomeščanja ravnateljev (Učiteljski list 1926, str. 2-3). Šolski nadzorniki so
neposredno odgovarjali proveditorju, ki je vodil proveditorat oziroma šolsko oskrbništvo
(pod Avstro-Ogrsko so to bili šolski sveti) skupaj s šolskim in disciplinarnim svetom
(Učiteljski list 1924a, str. 1). Vrh šolske organizacije pa je predstavljalo učno ministrstvo
(Učiteljski list 1926, str. 2-3).
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Vpliv Gentilejeve reforme na slovenske kraje
»Vsi učitelji so dobili nalog, da slovenske otroke v prvem razredu
poučujejo samo laško. [...] Slovenščina naj se uči kot neobvezen
predmet in še to izven učnega načrta ob posebnih urah kot prost
predmet. V štirih ali petih letih ne bo v Italiji niti ene slovenske
šole več!« (Črni dan slovenskega naroda 1923, str. 1).
Na slovenskih šolah povečini ni prihajalo do izvedbe zgoraj omenjenih dodatnih ur
materinščine, saj so oblasti prijavo za dodatne ure, ki so jo morali starši napisati,
zahtevale v italijanščini. Politično društvo Edinost je sicer natisnilo posebne obrazce,
ki so jih nato starši le izpolnili, vendar pa jih šolska oblast ni sprejela kot verodostojnih
in jih pri hišnih preiskavah celo smatrala kot protidržavno propagando (Pahor 1970,
str. 326-327). V redkih primerih, ko so prošnjo odobrili, pa so pouk, ki je bil lahko le
ustni, organizirali v času, ko ga učenci niso mogli obiskovati (Čermelj 1965, str. 51).
Kasneje so ta dodatek iz 17. člena še uradno ukinili, in sicer s kraljevim odlokom iz
novembra 1925, ki je ukinjal dodatne ure materinščine. Še naprej so sicer dovolili
verouk v materinščini v nižjih razredih, vendar pa je sumničavost do duhovnikov, ki naj
bi pri tem poučevali tudi jezik in ne zgolj verouka, pripeljala tudi do ukinitve tega. »Leta
1928 pa so prejeli slovenski in hrvaški duhovniki ukaz, da morajo poučevati verouk v
italijanščini« (Pahor 1970, str. 326-327). Razvidna je postopna raznarodovalna politika,
ki je postajala vedno bolj agresivna in ponekod tudi samovoljna. Dodatne ure so bile
le slepilo.
Tako so na primer duhovnika, ki je poučeval verouk na tamkajšnji šoli, leta 1928
odstavili z razlogom, da je kaznoval dečka, ki je pri pouku govoril italijansko. Dogodek
je kot posledico sprožil izgon vseh duhovnikov iz šole. Ti izgnani duhovniki so kasneje
verouk ponovno organizirali, in sicer naskrivaj v zakristijah, kjer so si pomagali s
skromnimi brošurami (Cencič 2013, str. 189).
Seveda se vse slovenske šole, starši in otroci niso slepo podredili italijanskim
zahtevam. Ponekod so tako bojkotirali obisk šole ali pa javno pozivali k uporu. Tako
Pahor (1970, str. 324) opisuje, kako so na osnovni šoli v Podgradu pri Ilirski Bistrici s
pritiskom preprečili podpisovanje protestnega pisma, nato pa nameščenca davčnega
urada v Podgradu, Antona Grlja, ki je bil pobudnik protestnega pisma, odpustili. V
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Materiji pa je prišlo do bojkota obiskovanja šole, kar je oblast rešila z grožnjo odvzema
obrtnih dovolilnic ali izgubo službe (Prav tam, str. 325).

4.3.3 Listina o šolstvu 1939
»[Otroke bomo vzgojili za] fašistično politiko, da bodo verjeli,
ubogali in se borili za poveličanje fašistične države« (Lokalni
univerzitetni nadzornik v Trstu Giuseppe Reina na konferenci v
Trstu, 9. decembra 1940, v Mellinato 1992, str. 76).
Na tem mestu na kratko nekaj o tem, kako so poskušali nadgraditi in dopolniti
Gentilejevo šolsko reformo.
Nekaj let po sprejetju šolske reforme se je začelo govoriti o njenih posodobitvah
oziroma novi reformi. Na podlagi številnih razprav je v letu 1939 prišlo do izdaje tako
imenovane Listine o šolstvu (Carta della Scuola), ki ni bila popolna reforma šolstva,
kot pred njo Gentilejeva, ampak je vsebovala bolj priporočila o tem, kako naj bi se
napisalo novo zakonsko besedilo s tega področja. V glavnem pa je besedilo
predstavljalo uradno fašistično stališče do problemov in rešitev na področju vzgoje in
izobraževanja, ki bi jih v nadaljnjih letih v družbi postopoma uvedli, s tem, da so želeli
še vedno ohraniti glavni koncept Gentilejeve šolske reforme. Glavni sestavljavec listine
je bil takratni fašistični minister za nacionalno izobraževanje Giuseppe Bottai (prav
tam, str. 75).
Večina stvari je ostala nespremenjena (ustanavljanje šol in šolska uprava ter učni
jezik), se je pa podaljšala šolska obveznost, ki je sedaj trajala od 4. do 14. leta in tako
vključevala tudi predšolske otroke. Pri štirih letih je otrok začel obiskovati materinsko
šolo (Scuola materna), ki je trajala dve leti. Nato je otrok vstopil v pravo ljudsko šolo
(Scuola del lavoro), po njenem koncu pa je lahko izbiral med tremi triletnimi šolami:
nižja srednja šola (Scuola media), rokodelska šola (Scuola artigiana) ali strokovna šola
(Scuola professionale) (Steiner 1942, str. 34-36; Istra … 1939, str. 2).
Vse spremembe, ki jih je prinesla listina o šolstvu, so pomenile predvsem to, da so
staro reformo nadgradili tako, da je še tesneje povezala vzgojo z državnim režimom,
torej fašizmom in njegovo organizacijo. Takšna šola, ki bo v službi države in
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totalitarizma ter bo proizvajala aktivne posameznike, je bila eden izmed glavnih ciljev
omenjene listine (prav tam, str. 76-77).

4.4 SLOVENSKE

ŠOLE

IN

POIZKUSI

UVELJAVLJANJA

RAZNARODOVALNE POLITIKE
»Ako nam odvzamete šolo, videli nas boste vse složne v odporu.
Nevolja nas bo učila, kako naj se branimo tudi brez učiteljev.
Vaše šole z izključno italijanskim učnim jezikom bodo temnice.
[...] Vsaka naša hiša bo šola, vsak naš človek bo učitelj ...« (Ne
dotikajte se naših šol 1923, str. 1).

4.4.1 Fašistična raznarodovalna politika v zasebnem življenju
Fašistična ideologija je v praksi na račun slovenskega prebivalstva življenje
posameznika urejala že v tako bizarne podrobnosti, da je bilo nadzorovano celo
človekovo zasebno življenje med štirimi stenami. Otrokom, ki so prihajali in odhajali iz
šole, so prepovedali pogovore v domačem jeziku.14 Za kršitelje so predvideli hude
kazni − znan je primer deklice iz Idrije, ki jo je leta 1931 učiteljica zaradi pogovora v
slovenščini tako pretepla, da se je morala zdraviti v bolnišnici, v Vrhpolju pri Vipavi pa
je učitelj otrokom, ki so govorili slovensko, pljuval v usta (Čermelj 1965, str. 62).
Takšnih in podobnih primerov ni bilo malo, saj je bilo italijanskim učiteljem dovoljeno
praktično vse, za svoje delo pa so s strani oblasti dobivali lepe nagrade, ki so večale
njihovo zagnanost pri zatiranju slovenskega prebivalstva. Nagrade so podeljevali tudi
učencem (društvo Dante Alighieri, ki je bilo pod pokroviteljstvom italijanskega kralja),
ki so izkazali najboljše znanje pri italijanskem jeziku. Nekateri učitelji so tako svojim
učencem prepovedali govoriti slovensko tudi v domačem krogu družine (Čermelj 1965,
str. 62−63).

14

To pa seveda ni veljalo samo za otroke in šolsko življenje, temveč za vse sfere privatnega življenja:

na tržnici, na vlakih in avtobusih, v delavnicah, na cesti, v lokalih in kavarnah itd. (Čermelj 1965, str. 87)
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Velik poudarek so dajali tudi gospodinjskim in kmetijskim tečajem ter pripravljalnicam
(seveda v italijanskem jeziku), kjer je bila glavna naloga predvsem to, da bi se
postopoma iz domačega jezika umaknili slovenski izrazi, ki bi jih nadomestili italijanski.
V gospodinjskih tečajih pa naj bi vzgajali bodoče gospodinje, žene in matere, katerim
so želeli vzbudili ljubezen in spoštovanje do italijanske kulture in umetnosti, saj so v
ženski videli najhitrejšo pot do poitalijančenja glavne družbene celice − družine (prav
tam, str. 65).
Še korak dlje so šli fašisti z novim civilnim zakonikom, ki je staršem odrekal pravico do
lastne vzgoje otrok. Določal je, »da mora biti vzgoja v družini v skladu z moralnimi
principi in nacionalno ideologijo fašizma«, kdor pa se tega ni držal, je izgubil skrbništvo
nad svojimi otroki (prav tam, str. 74).

4.4.2 Ustanavljanje novih šol v času italijanske fašistične oblasti
»[M]ajhne jasli in vrtci na drugojezičnih teritorijih [...], osnovne
šole ter razna pomožna in dopolnilna čtiva sestavljajo pravo
milico na bojni črti. To so šole, ki nosijo največjo težo
odgovornosti za obnovitev, prodor, osvojitev in ponovno
pridobitev vsakdanjega italijanstva v tej regiji« (Todeschini 1933,
str. 329).
Na začetku namen fašističnih oblasti sploh ni bilo ustanavljanje novih šol, saj so
računali, da bodo pri asimilaciji pomagale zlasti šole z večjim številom učencev
(večrazredne šole). Vendar pa se je to izkazalo za zmotno, saj je bil zlasti obisk
oddaljenih učencev v teh šolah zelo slab. Zato so te načrte opustili in se osredotočili
na zgostitev obstoječe šolske mreže, ki bi zajela tudi najbolj odmaknjene in
neobljudene kraje. Pri tem je pomagalo tudi društvo Umanitaria, ki je ustanavljalo
zasebne šole (scuole uniche rurali), svoje največje uspehe pri ustanavljanju novih šol
pa je društvo imelo v Istri (Pahor 1970, str. 328−329). Na območju sežanskega okraja
so tako v številnih manjših krajih na novo ustanovili kar 9 tako imenovanih zasilnih šol
– to so bile manjše šole, v katerih je nekajkrat tedensko poučeval učitelj iz matične šole
(Cencič 1997, str. 45; Černelič 1991, str. 761).
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Velik del finančnega bremena pri zagotavljanju novih šol je po ukazu vlade, padel na
ramena občin, ki so za nove šole morale priskrbeti zemljišče, nemalokrat tudi gradbeni
material in kasneje skrbeti za prevoz otrok. »Slovanske občine so tako [hote ali nehote]
s svojimi sredstvi prispevale k raznarodovanju slovenskih in hrvatskih otrok.« (Čermelj
1965, str. 63)
Podatki, ki jih navaja Pahor (1970, str. 329), nam kažejo, da se je šolska mreža za
sežanski okraj povečala iz 49 šol leta 1922 na 57 šol v šolskem letu 1933/34 – vseh 8
novih šol pa je ustanovilo prej omenjeno društvo Umanitaria.
V časopisu Istra zasledimo novico o tem, da so v začetku leta 1932 v širši okolici Trsta
odprli štiri nove večerne šole (poleg že obstoječih v Sežani, Dutovljah in Postojni, sedaj
še na Opčinah, Senožečah, Sv. Petru in v Dolini), v katerih naj bi se dečki, stari nad
14 let, učili italijanskega jezika, poljedelstva in kmetijstva, po končanem štiriletnem
šolanju pa naj bi za dve leti služili vojaški rok po različnih italijanskih mestih. Italijanske
oblasti so imele v planu ustanoviti podobne šole še v Proseku, Bazovici, Katinari,
Dekanih, Nabrežini, Lokvi, Škocjanu in Divači − torej na širšem kraškem ozemlju. Na
goriškem območju pa je delovalo kar 28 podobnih večernih šol za dečke in deklice,
kjer so igrali na karto materinstva kot tiste vloge, ki otrokom posreduje jezik in kulturo.
Kasneje se je to število dvignilo celo na 75, med drugim tudi nekaj na Komenskem in
Sežanskem Krasu (Komen, Pliskovica, Veliki Dol, Tomačevica, Ivanji grad, Gorjansko,
Volčji grad, Brestovica, Spodnja Branica, Vrabče), katerih upravitelj je bilo društvo
Umanitaria (Užurbana asimilacija ... 1932,str. 2-3). S tem so želeli na mehak način
poskrbeti za popolno asimilacijo v italijansko kulturo, saj bi tako dečki najmanj 6 let
preživeli v popolni italijanski kulturi brez dolgoročnejšega stika s slovensko kulturo in
jezikom.

4.4.3 Zasebni jezikovni tečaji
Zaradi ukinitve materinega jezika so začeli starši slovenskih in hrvaških otrok po vaseh
ustanavljati posebne jezikovne tečaje, kjer so otroke poučevali materinščino.
Fašistična oblast se s tem ni strinjala, zato je hitro podobne organizacije in tečaje
prepovedala in jih označila kot tajne šole, ki so nevarne državi. Seveda se je v družinah
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še naprej vršilo poučevanje slovenščine, zlasti pri zavednih Slovencih, vendar pa so
postali ljudje pozorni na to, da so bili sami, saj so bile neredke izdaje oblastem. Na
drugi strani pa kot v posmeh Slovencem zasledimo, kako so različne fašistične
organizacije ustanavljale zasebne in javne tečaje za učenje tujih jezikov, razen seveda
slovenščine in hrvaščine (Čermelj 1965, str. 58).
Marca 1937 sta zunanji minister fašistične Italije, grof Galeazzo Ciano, in jugoslovanski
predsednik vlade ter zunanji minister, Milan Stojadinović, v Beogradu podpisala
prijateljski sporazum med državama, kjer je bila dana obljuba z italijanske strani, da
bodo, podobno kot v primeru nemške manjšine, izdali posebne olajšave za
ustanavljanje slovenskih in hrvaških jezikovnih tečajev. Kljub kratkemu razpisnemu
roku se je v tečaje vpisalo kar 82 % vseh otrok (okoli 28.000), vendar pa Italijanom ni
bilo do tega, da bi obljubljeni tečaji resnično zaživeli. Odprli so zgolj tri tečaje in še te
so čez leto dni zaprli (Čermelj 1965, str. 59; Galeazzo Ciano (b.l.); Milan Stojadinović
(b.l.)).

4.4.4 Problematika učnega jezika – boj za slovenski jezik
»Ko bodo vse naše šole odpravljene in učitelji odstavljeni, se bo
spremenila vsaka slovenska družina v šolo in vsi starši bodo
postali učitelji, ki bodo prenašali iz roda v rod naš jezik in našo
narodno zavet. Zakoni držav so spremenljivi, narodi pa žive
večno.« (Dr. Engelbert Besednjak, poslanec v rimskem
parlamentu, 13. maja 1926, v Pahor 1970, str. 333).
Po priključitvi slovenskih dežel Italiji se je kljub opazni borbi proti slovenstvu že od leta
1918 na novo ustanovilo kar nekaj slovenskih časopisov in revij. Dolgoletno tradicijo
pred tem pa je imela tržaška Edinost, ki je izhajala že od leta 1876. Od leta 1919 je
izhajalo glasilo komunistične partije Italije Delo, pa tudi krščanski Mali list in Goriška
straža v Gorici, nekoliko naprednejše Novice ter številni drugi tedniki, mesečniki in
literarni listi. Za področje prosvete je skrbel Učiteljski list (Čermelj 1965, str. 123-124).
Na začetku leta 1921 Učiteljski list piše o tem, kako so vsa šolska vodstva, tudi v
najzakotnejših vaseh, kjer so imeli po večini zgolj enorazrednice, dobila navodila, »da
vpeljejo po šolah tudi drugi jezik, italijanščino« (Severus 1921, str. 2). Iz nadaljevanja

56

članka je razvidno, da poskuša avtor poiskati argumente za vpeljavo drugega jezika
po vseh šolah, vendar jih ne najde. Zaključi, da na časopisu Učiteljski list rešitev vidijo
zgolj v tem, da se italijanščina v slovenskih šolah uči »le po mestih in onih trgovskih
središčih, kjer se zdi to upravičeno - to bi bilo tam, kjer se je prej poučevala nemščina«
(prav tam). Vendar pa razumejo, da življenje ob meji, tudi za gospodarski razvoj in
splošen družbeni in socialni napredek, potrebuje znanje več jezikov (O pouku
italijanščine 1922, str. 1). Iz zapisanega je videti, da se pred Gentilejevo šolsko reformo
pravzaprav tudi avtorji, ki so objavljali v pedagoških revijah tistega časa, niso
popolnoma zavedali nevarnosti italijanske prevlade, ki so v letih pred prihodom fašistov
na oblast v javnosti širili dokaj liberalno in spravljivo politiko asimilacije.
So se pa pri časopisu Učiteljski list držali strokovne poti in objektivnih navajanj
argumentov za njihove trditve. Tako lahko večkrat zasledimo njihove trditve proti
uvajanju tujega jezika v slovenske šole, ki so podkrepljene z argumenti o tem, da je v
enorazrednicah, ki so povečini na slovenskem ozemlju in se izvajajo s poldnevnim
programom, »uvajanje druzega jezika v njih didaktično zgrešeno in škodljivo ostalemu
pouku, ker krajša itak majhno število učnih ur« (prav tam). Poleg tega je potrebno
večinsko prebivalstvo vsaj osnovno izobraziti v njihovem materinem jeziku, ob tem
dodajajo, da je o strokovnosti nameščenih vojaških oseb, ki so jih italijanske oblasti
nameščale na učiteljske položaje, skoraj brezpredmetno razpravljati. Ne nazadnje še
zapišejo, da je potrebno pri vseh šolskih reformah gledati v korist in dobrobit otroka −
do česar pa v naslednjih letih ne pride (prav tam).
»Predsednik […] podružnice Cirilmetodove družbe je govoril o
ogroženosti malega naroda, o pomenu pouka v materinem jeziku
[…]. Nazadnje je odločno povedal, da se cesarstva podirajo v
prah, ideja ostane in da je vzvišena ideja narodove samobitnosti
nepremagljiva. Sežana se ni mogla pomiriti. Navdušenje je
prevzelo vse.« (Cencič 1997, str. 43).15
Vse dejavnosti, s katerimi so se trudila razna društva in slovenski tisk, pa so zelo
obremenjevala fašistično oblast, ki se je trudila uničiti slovenske knjige in jezik. Tako
lahko zasledimo, da je fašistični tajnik na spodnjem Krasu leta 1928 poročal, da so na

Gre za opis tomajskega župnika Albina Kjudra iz ustanovnega občnega zbora šolskega društvena v
Sežani, 6. avgust 1922 (Cencič 1997, str. 43).
15
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področju njegovega okraja zaplenili štiri zavoje slovenskih knjig, po večini
abecednikov, ki so bili brezplačno namenjeni družinam šolajočih se otrok (Pahor 1970,
str. 334). Posameznike, pri katerih so našli kakšnega izmed zgoraj omenjenih izvodov
slovenskega lista, so zaprli za nekaj mesecev, nekatere pa za nekaj let poslali v
izgnanstvo. Posebno akcijo so izvedli na božič leta 1935, piše Pahor (1970, str. 333334), ko »so v tržaški okolici, na Krasu in v Bregu razdelili otrokom zavojčke z darili,
med katerimi so bile predvsem slovenske knjige« (prav tam). Januarja 1929 so pred
sodišče spravili tudi štiri kraške duhovnike (iz Sežane, Povirja, Tomaja in Dutovelj).
Obtoženi so bili razdeljevanja knjig Mohorjeve družbe brez trgovske konvencije
(Cencič 2013, str. 189).
Z italijanščino v šoli pa se poleg slovenskih učiteljev niso sprijaznili tudi učenci – veliko
večino so doma poučevali slovenščino in slovensko književnost. V Istri lahko
zasledimo zanimiv članek o tem, kako se je na šoli v Brezovici pri Hrpeljah eden izmed
učencev zoperstavil ukazom italijanske učiteljice in karabinjerjem. Ker ni želel obleči
črne fašistične uniforme društva Balille, je učiteljica na pomoč poklicala karabinjerja, ki
je v učenca nameril s puško. »In sedaj se je zgodilo nekaj neverjetnega: deček se je
zelo prestrašil, videl je nase uperjeno puško, a še vedno je imel toliko moči, da je udaril
z nogo v tla in na vse grlo zakričal: Nočem [obleči uniforme]!« (S puškom …, 1932, str.
3)16

4.4.5 Pritiski na slovenske učitelje – borba za obstanek
»[N]a šoli ni mesta za tistega, ki ne kaže globokega smisla za
red, disciplino, strogost ter odgovornost za živo in budno zavest
nove Italije, ki je predmet, ponos in strast fašizma.« (Načelnik
prosvetnega urada v Trstu Reina v svoji okrožnici namenjeni
šolskim inšpektorjem, leta 1925/26, v Čermelj 1965, str. 61).
Zagotovo je bil učiteljski dejavnik eden pomembnejših, ki je vplival na sam razvoj
šolstva, tako z jezikovnega in kulturnega, kot seveda nacionalnega vidika. Zatorej se

16

Dogodek je v tistem času zelo odmeval in bil podlaga za nastanek krajše zgodbe pisatelja Draga

Lavrenčiča z naslovom Deca brez mladosti (glej Priloga 10) (Lavrenčič (b.l.)).
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ne gre čuditi, da je italijanska oblast v tej skupini delavcev slovenskega rodu videla
enega hujših sovražnikov za dosego svojih raznarodovalnih rezultatov.
Tega problema so se zavedali že od vsega začetka, vendar so bili prvi ukrepi še
nekoliko milostni, če se smemo tako izraziti, kljub temu pa je že pred Gentilejevo
reformo službo izgubilo več kot 200 slovenskih in hrvaških učiteljev (Jeri 1974, str. 46).
Tržaška Edinost je že leta 1923 poročala, da je na »Sežanskem od 60 učiteljskih moči
odstavljenih 29; na Tržaškem 22, a v vseh vaseh istrskega Brega uradujejo že voditelji
italijanske narodnosti! To so takozvani učitelji specialisti, ki so se uvažali v naše kraje
takoj po letu 1919. Mnogo jih je, ki nimajo niti prepotrebne strokovne izobrazbe«.
(Naskok ... 1923, str. 2) Na začetku je bilo torej pomembno zgolj to, da se obstoječe
učitelje nadomesti z italijanskimi, raven izobrazbe pa ni bila toliko pomembna. Ta
problem začnejo reševati šele kasneje, ko ugotovijo, da obstoječi učiteljski kader ni
dovolj usposobljen za izpeljavo njihovih raznarodovalnih načrtov in politik. Edinost v
članku še nadaljuje, da so se oblasti pri premeščanju posluževale pravila, da so
sorodnike (može in žene, brate in sestre, itd.) ločile in jih tako poslale na različne konce
države (prav tam).
»Učiteljstvo, ki je bilo temelj našega šolstva v Primorju in temelj
vsega kulturnega, gospodarskega in političnega razvoja na
deželi, je občutilo med prvimi težo fašistovskega preganjanja.«
(M., D. 1931, str. 14)
Nadalje je 22. novembra 1925 oblast izdala zakon »s katerim je omogočila slovenskim
učiteljem, da so bili to leto še v službi, da opravijo v dveh letih poseben izpit, ki bi jim
dal pravico poučevanja na italijanskih šolah« (Pahor 1970, str. 331). V ta namen so
razpisali tri izpitne roke, ki so si sledili v treh zaporednih letih (1927, 1928, 1929). Izpiti
so bili težki, tako da so jih tudi tisti redki posamezniki, ki so se nanje prijavili, težko
opravili. Vendar pa si je država na drugi strani prizadevala, da slovenskim učiteljem še
dodatno oteži delo. Da ne bi prišlo do tega, da bi na šolah še vedno poučevali slovenski
učitelji, si je država z zakonom, sprejetim na predbožični večer leta 1925, ustvarila
legalno osnovo, na podlagi katere so začeli množično odpuščati slovensko učiteljstvo.
Zakon je namreč omogočal, da se odpusti vsakega posameznika, »ki ne jamči v uradu
ali zunaj njega za lojalno izpolnjevanje dolžnosti ali ki ne nastopa v skladu s politično
linijo vlade« (Jeri 1974, str. 46).
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Številne slovenske učitelje, ki so službo kljub vsem opisanim ukrepom vseeno uspeli
obdržati, so »iz službenih razlogov« nameščali širom po Italiji, kar jim je omogočal
kraljevi dekret, sprejet 17. februarja 1927 (Pahor 1970, str. 332). Dekret je veljal za vse
učitelje, tudi italijanske, ki so jih nameščali v šole v Julijski krajini. Noben slovenski
učitelj ni bil varen pred tem ukrepom, niti tisti posamezniki ne, ki so se iz varstvenih
razlogov ali zgolj zaradi oportunizma včlanili v fašistično stranko ali državno združenje
fašističnih učiteljev (Associazione nazionale insegnanti fascisti). Pri tem je zanimivo,
da so oblasti večkrat premestile tudi italijanske domačine, saj so jih implicitno smatrali
za nevarne (Pahor 1970, str. 331-333; Čermelj 1965, str. 60-61). Čermelj (1965, str.
61) piše, da je »od okoli 1000 slovenskih in hrvatskih učiteljev ostalo dalje v službi le
kakih 50, in od teh le kaka peterica v Julijski krajini. Vsi drugi so povečini iskali
zatočišče v Jugoslaviji« (prav tam).
Številni slovenski učitelji so bili odpuščeni tudi na področju Krasa. Iz arhivskega gradiva
je sicer razvidno, da se tudi po sprejeti Gentilejevi reformi in naraščajočih pritiskih še
po letu 1930 najde kakšen slovenski učitelj, vendar so tudi ti najpozneje v drugi polovici
tridesetih let bili odpuščeni ali premeščeni v notranjost Italije.
Vendar pa vse ni teklo tako, kot so fašistični veljaki upali, da bo. Kljub premeščanjem
italijanskih učiteljev v obmejne kraje celotna šolska raznarodovalna politika ni dajala
rezultatov, ki so jih pričakovali. V jugoslovanskem časopisu Istra lahko zasledimo
članek o tem, kako je italijansko učiteljstvo nesposobno poskrbeti za asimilacijo
"tujerodcev", kot imenujejo Slovence in Hrvate (Italijansko učiteljstvo ... 1931, str. 2).
Tudi fašistični tisk je bil z opravljenim delom nezadovoljen, saj naj bi dijaki in učenci
italijanskim učiteljem povzročali nerede v razredu ali pa sploh ne prihajali k pouku in
učiteljice »so zadovoljne, če ti dečki sploh ne prihajajo v šolo« (prav tam). Oblast pa je
na drugi strani italijanske učitelje vedno pogosteje bodrila z različnimi nagradami, ki bi
se obnesle pri izpolnjevanju učiteljskih raznarodovalnih nalog fašistične organizacije
(Fašističkim učiteljima... 1932, str. 2).
Italijanska oblast je nevarnost seveda videla tudi v izobraževanju bodočih učiteljev, ki
je potekalo na učiteljiščih. Iz razlogov, ki so zadevali zlasti težnjo po čimprejšnji
italijanizaciji šol, niso hoteli obnoviti učiteljišč v Trstu, ki so jih tja preselili iz Gorice.
Podobno se je zgodilo tudi v Gorici, ki je tako ostala brez slovenskega učiteljišča. Novo
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učiteljišče pa so sicer odprli v Tolminu. Vendar pa je bilo s slovenskim učiteljstvom
konec že leta 1924/25, ko je v Vidmu delovala posebna izpraševalna komisija,
sestavljena iz italijanskih izpraševalcev. Oblast je, kot smo že omenili, leta 1925 izdala
zakon, ki je slovenskim učiteljem omogočil, da so ostali v službi, vendar so morali v
dveh letih opraviti poseben izpit, s katerim bi dobili pravico poučevanja na italijanskih
šolah. Izpiti so bili tako težki, da so bili velikokrat redki posamezniki, ki so se nanj
prijavili, uspešni. Tolminsko učiteljišče je bilo nato že leta 1926/27 popolnoma
poitalijančeno (Pahor 1970, str. 298-299, 331).
Goriški pokrajinski fašistični tajnik Fulvio Geraldi je še leta 1940 pisal predloge, kako
bi lahko dosegli čim hitrejšo in kvalitetno preobrazbo neitalijanskega šolstva, njihova
vsebina pa kaže na to, da dotedanji ukrepi kljub vsemu trudi oblasti niso bili učinkoviti.
Pravi, da je potrebno učiteljice zamenjati z učitelji, saj »nimajo učiteljice energije,
dinamike in potrebne zmožnosti, da bi učile to ljudstvo, ki je odločno slovensko, naše
civilizacije, našega jezika in ljubezni do naše domovine«, nadalje pa zopet ponavlja,
da je potrebno izseliti vse učitelje slovenskega rodu in hkrati preprečiti njihovo
izobraževanje. Italijanske učitelje, ki se priselijo v te kraje, pa nagraditi, še nadaljuje
(Pahor 1970, str. 337). Omenjeni predlogi iz leta 1940 zagotovo kažejo na to, da so se
ponekod, kljub vsem zakonskim ukrepom in določbam, na šole uspeli infiltrirati
izobraženi ljudje slovenskega rodu − v nasprotnem primeru namreč ne bi bilo potrebno
ponovno poudarjati zahtev po izgonu slovenskih učiteljev in preprečevanju njihovega
izobraževanja (Pri razumevanju vzrokov, zakaj je do tega prišlo, moramo poleg
pripravljenosti Slovencev za borbo za obstanek in slabo organizirani politiki
raznarodovanja, ki je bila na nekaterih točkah vseeno izredno močna, upoštevati tudi
dejstvo, da je bila fašistična Italija takrat že vpletena tudi v drugo svetovno vojno, pred
tem pa aktivno sodelovala pri načrtih nacistične Nemčije.) (prav tam, str. 336-337).
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4.4.6 Zatiranje slovenske kulture in tiska

Društva
Ker predstavljata jezik in kultura nekega naroda pogoj za obstanek, se je fašistični
okupator slovenskega jezika in kulture lotil pri samih temeljih – uničevali so slovenske
knjige in društva, ki so gojila tako jezik kot slovensko kulturo in zavest.
Po vrsti so začeli ukinjati slovenska in hrvaška društva, pred tem pa vdirali na sestanke
in prireditve, preiskovali prisotne, jim grozili in jih napadali. Podobno se je zgodilo tudi
v Tomaju (med letom 1920 in 1921, točno leto ni znano), ko je skupina fašistov napadla
tamburaški orkester v gostilni, leta 1922 pa so preprečili uprizoritev Miklove Zale, ki se
je tako končala zgolj z generalko (Cencič 2013, str. 186-187).
Na začetku so nekatera društva lahko legalno delovala, pri tem so bili velikokrat
zaslužni krščanski socialisti, ki so po prvi svetovni vojni obnovili mrežo krščanskosocialnih organizacij in društev ter tako odločilno pripomogli k narodnemu in
kulturnemu ohranjanju slovenstva, ter duhovniki, ki so bili pomemben člen na
podeželju. Na Sežanskem in Komenskem Krasu so bili pomembni zlasti duhovnik in
deželni poslanec Virgil Šček, duhovnik Anton Požar, duhovnik Anton Piščanec,
duhovnik Albin Kjuder, Andrej Gabršček in Lojze Gulič. Po Gentilejevi šolski reformi so
zgoraj omenjeni duhovniki in pripadniki krščanskih socialistov domala v celoti prevzeli
poslanstvo šol, katerim je bila vsiljena italijanščina kot učni jezik. Skrbeli so tudi za
slovenski tisk, izdajali in delili slovenske knjige, ki jih je izdajala zlasti Mohorjeva
družba, tihotapili slovenski tisk iz Jugoslavije in vodili še veliko podobnih akcij (prav
tam, str. 336-339).
Fašistična oblast je dokončno razpustila vsa društva na zborovanju tajnikov fašistične
stranke obmejnih provinc, ki je zasedal 12. junija 1927 v Trstu. Njihovo premoženje so
zaplenili in ga povečini prepustili fašističnim in drugim italijanskim društvom, ki so
skrbela za čimprejšnjo asimilacijo neitalijanskega prebivalstva. Pravno-formalno je bila
tako uničena vsakršna možnost slovenskega političnega, kulturnega ter jezikovnega
udejstvovanja in razvijanja, z zaprtjem hranilnic, posojilnic, z zatrtjem zadružništva pa
so spodkopali še možnosti za gospodarski napredek (Jeri 1974, str. 46).
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Delovanje in poslanstvo Ciril-Metodove družbe je v začetku dvajsetih let prevzelo
Šolsko društvo, ki so ga ustanovili 6. avgusta 1922 na občnem zboru v Sežani. Društvo
se je bliskovito širilo po celotni Primorski in kmalu imelo več podružnic – zahvaljujoč
tudi veliki tradiciji cirilmetodijske akcije konec 19. in v začetku 20. stoletja. Vendar pa
je šlo delovanje društva vedno bolj v nos novi italijanski oblasti, ki je postopoma začela
ukinjati podružnice in kmalu razpustila celotno društvo (Pahor 1970, str. 327).
V prvih letih fašistične oblasti so si nekatera društva prizadevala za ustanavljanje
različnih krožkov in delavnic, kjer bi otroke, ki so obiskovali italijanske šole, poučevali
slovenščino. Prenekateri poizkus je bil obsojen na propad, saj je bila mreža fašističnih
vohunov zelo razvejana − tako so v kali zatrli marsikatero združenje. Kljub temu da
zakon, ki bi prepovedoval zasebni pouk, kamor lahko uvrstimo tudi zgoraj naštete
dejavnosti, ni obstajal in da do resnejših sodnih procesov ni prišlo, sta bila marsikatera
učiteljica in učitelj denarno kaznovana ali celo odvedena v zapor (Pahor 1970, str. 335).
Zaradi popolne prepovedi delovanja so se številna do takrat dejavna društva in
organizacije preselile v ilegalo. Tako sta krščansko socialno krilo društva Edinost in
Zbor svečenikov sv. Pavla oblikovala Tajno krščansko socialno organizacijo, ki je
skrbela za tisk slovenskih besedil, se borila proti fašizmu, spodbujala k učenju
slovenščine v družinskem krogu in se borila za osvoboditev Primorske (Cencič 2013,
str. 337-338).

Tisk
Zatiranje slovenskega tiska se je postopoma stopnjevalo od omejitve do popolne
prepovedi leta 1930, ko so bili prepovedani vsi slovenski in hrvaški tiski. Pred tem so
se, kljub formalni pravici do delovanja, vrstili napadi na tiskarne in sedeže uredništev
(Edinost je bila prvo polovico leta 1925 kar štirikrat napadena) ali pa je prihajalo do
zamud pri izdaji časopisov in pridržanj na pošti, za katere so poskrbeli fašisti ali njihovi
privrženci (Čermelj 1965, str. 124-127).
V časopisu Istra lahko beremo, da so konec leta 1931 oziroma začetek leta 1932 v
ljudskih šolah uvedli nove učbenike, sestavljene iz petih enot, ki so bile enotne za vso
državo Italijo. Največji problem pa je bil, še pišejo, da so bile te knjige »nekaka otroška
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razlaga fašističnih agresivnih teženj [...], vsepovsod sili v ospredje kričeč program
fašizma,« kjer Mussolinija častijo kot četrto božjo osebo, pohod na Rim pa »kot drugo
odrešitev sveta« (Fašistična šola ... 1932, str. 2).
Slovenske publikacije in časopisi so kljub številnim zakonom in grožnjam izhajali,
dokler so lahko. Številni med njimi so izdajali posebne dodatne strani za otroke in
mladino. Tako sta začela dnevnik Edinost in tednik Novice leta 1926 izdajati posebno
tedensko prilogo za otroke, ki je obsegala po štiri strani abecednika. Izšlo je zgolj osem
številk. Pomemben je bil še abecednik Prvi koraki in knjiga Kolački, ki je bila neke vrste
berilo za drugi razred. S podobno akcijo je začelo tudi glasilo Prosvetne zveze Naš
čolnič, ki je izdalo letno prilogo Malčki (Pahor 1970, str. 333-334). Številne publikacije
in knjige pa so bile pretihotapljene tudi iz Jugoslavije, kjer je delovala akcija zbiranja
knjig za Primorsko (Cencič 1997, str. 161).
Proti takšnim in drugačnim razpečevalcem in raznašalcem (veliko izmed njih je bilo
pripadnikov protifašistične organizaciji TIGR) zgoraj omenjenega tiska in literature je
bilo med leti 1927 in 1928 kar 20 procesov na sodiščih v Sežani, Komnu, Trstu,
Tolminu, Ajdovščini in Podgradu. Številni mladi so bili kazensko preganjani in zaprti
(prav tam, str. 48).
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SLIKA 2: naslovnica knjige Kolački iz leta 1926 (Paljk in Bambič 1926).
Od septembra 1928 naprej je bilo prepovedano izhajanje slovenskega dnevnika
Edinost, z začetkom leta 1929 pa so podobno usodo delili še vsi preostali slovenski in
hrvaški tiski (Jeri 1974, str. 47). Društvu Edinost se je sicer slabše godilo že vsaj od
leta 1924, kot smo že omenili, ko se je skupina politično razcepila na dva tabora. Kljub
enotnosti glede odnosa do italijanskih oblasti pa sta omenjena tabora na
notranjepolitičnem področju ostro nastopala drug proti drugemu. Zaradi milega
nastopa do državnih oblasti sta lahko oba tabora izdajala tiskovine še celi dve leti po
prepovedi vseh drugih opozicijskih strank v Italiji. Kljub temu se je njuno delovanje po
letu 1928 zelo zmanjšalo, nov zagon pa dobilo šele po letu 1932, ko je bilo izpuščenih
kar nekaj konfinirancev oziroma političnih preganjancev (Repe 2014, str. 164-165).
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4.4.7 Fašistična društva
Fašistična vlada pod vodstvom Mussolinija je bila zelo dobro organizirana, zlasti kar
se tiče politike raznarodovanja prebivalstva na novo priključenih ozemljih. Zavedali so
se velikega pomena šole pri tem, vendar pa niso želeli ničesar prepustiti naključju. V
ta namen so ustanovili številna fašistična društva, ki so vse starostne skupine, od
predšolskih otrok do adolescentov, vključevali v svoje programe − prostovoljno ali pod
prisilo. Želeli so mladino, vzgojeno s fašističnimi vrednotami, ki bo državi poslušna.
Na tej točki dodajmo kot zanimivost še podatek, da je še leta 1924 na slovenskih
območjih priključenih Italiji, delovalo okoli 400 slovenskih in hrvaških društev, med
katerimi so imela pomembnejšo vlogo zlasti športna društva, kot nasledniki Sokola in
podobnih telovadnih društev (Čermelj 1964, str. 105).

BALILLA
»Libro e moschetto − fascista perfetto« (prav tam, str. 72 ).
(Knjiga in puška − popoln fašist.). − Geslo fašistične mladine, ki
ga je osnoval Mussolini.
Ena izmed pomembnejših je bila zagotovo Balilska organizacija, katere delovanje je
bilo deloma določeno že s fašističnim načelom, da se morajo državljani državi podvreči
v vsakem pogledu. To je pomenilo tudi, da država, in ne starši, odloča in nadzoruje
vzgojo otrok in mladine. Omenjena organizacija, ki je temeljila na izrazito militaristični
vzgoji, je bila zakonsko določena 3. aprila 1926, s polnim imenom Opera nazionale
Balilla per l'Assistenza e per l'Educazione fisica e morale della gioventu (Nacionalna
ustanova Balilla za pomoč ter fizično in moralno vzgojo mladine), spadala pa je pod
direktno nadzorstvo samega »Dučeja«. V Julijski krajini je skrbela za poitalijančevanje
slovenskih in hrvaških otrok. Čermelj (prav tam, str. 70) označi te otroke kot sodobne
janičarje, le da so bili še na slabšem, saj sta se raznarodovanje in prevzgoja dogajali
pred očmi staršev. Z uveljavitvijo zakona o fašističnih mladinskih organizacijah januarja
1927 so bila hkrati prepovedana vsa ostala mladinska društva in organizacije (prav
tam, str. 70-72).
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Balilla je bila sestavljena iz dveh večjih skupin, ki sta se delili starostno, znotraj pa še
po spolu (fantje in dekleta). Fantje med 8. in 14. letom so bili najprej v »balilski
organizaciji« (Balilla), po 14. letu so postali »avantgardisti« (Avanguardisti), v katero
so bili vključeni do 18. leta starosti in so že lahko nosili puške in bajonete. Z
dopolnjenimi 18 leti so fantje postali »mladi fašisti« (Giovanni fascisti), z 21. leti pa so
avtomatično pristopili k fašistični stranki. Mlajša skupina deklet (od 8. do 14. leta) se je
imenovala »male Italijanke« (Piccole Italiane), starejša dekleta do 18. leta pa »mlade
Italijanke« (Giovani Italiane) (Čermelj 1965, str. 71-73; Roux 1932, 3. 4., str. 6).
V članku časopisa Istra lahko zasledimo vest o tem, kako je v neki šoli v Istri prišlo do
streljanja med dvema dečkoma iz organizacije balilla, ki sta bila stara zgolj enajst let,
storilec pa je nato, da bi prikril svoj zločin, žrtvi še s kamnom iznakazil glavo (Fašistička
škola ... 1931, str. 2). Po teh podatkih so torej zagotovo strelno orožje posedovali tudi
dečki iz nižje skupine in ne zgolj fašistična avantgarda. Dogodek kaže na škodljive in
uničujoče posledice, ki jih je imela fašistična vzgoja, predvsem na mentalno in
emocionalno vedenje otrok − z vojaško propagando jih je pripravila do tega, da so bili
sposobni zaradi malenkostnih sporov ubiti vrstnika.
Z letom 1934 so v organizacijo vključili še otroke stare od 6 do 8 let, skupino pa so
poimenovali »otroci volkulje« (Figli della Lupa) − ime izhaja iz legende o Romulu in
Remu. Prav vsi člani Balille so morali nositi posebno uniformo − črno srajco in čepico
s cofom. Od oktobra 1937 so se vse omenjene skupine združile v skupno, širšo
organizacijo »Liktorska italijanska mladina« (Gioventu italiana del Littorio), ki je
vključevala vse mlade stare med 6 in 21 let (Čermelj 1965, str. 71-73).
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SLIKA 3: Učenci obeh osnovnih šol v Tomaju, slikani v šolskem letu 1938/39, oblečeni
v obvezne črne balilske uniforme (Cencič 2013, str. 146).
Že od vsega začetka je bil vstop v organizacijo prostovoljen, vendar so se organizatorji
zelo potrudili s propagando za vključevanje otrok v skupine. Članom so obljubljali
štipendije, brezplačna mesta v dijaških domovih, letovanja in izlete, brezplačne kino
vstopnice ter različne druge ugodnosti. Pomembno vlogo so odigrali tudi učitelji, ki so
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morali aktivno privabljati mladino v Balillo − od leta 1934 naprej celo z nošenjem
uniforme fašistične milice. Poleg tega so bile družine, ki niso želel otrok vpisati v
organizacijo, velikokrat kaznovane (izguba službe, finančne kazni, aretacije in hišne
preiskave). Številne otroke so vpisali kar proti volji staršev, katerih pritožbe seveda
niso zalegle (Čermelj 1965, str. 72-73).

4.5 ŠOLSTVO NA KRASU POD FAŠISTIČNO ITALIJO
Šolsko leto tudi v času italijanske nadvlade ostane razdeljeno na tri semestre. V
šolstvu, ki so mu vladali fašistični zakoni, se je velikokrat zgodilo, da so slovenski otroci
ponavljali razrede, največkrat prvega in drugega, tako da so šolanje zaključili že s
četrtim ali petim opravljenim razredom – torej ko so obkljukali osem let šolanja (Cencič
1997, str. 46). Tako so otroke z enim samim korakom oropali širše in splošne
izobrazbe, hkrati pa poskrbeli za to, da so bili otroci (zaradi ponavljanja razredov)
deležni pouka večinoma ali zgolj v italijanskem jeziku, kljub zakonu, ki je določal
postopno uvajanje italijanščine vsako leto v nadaljnji višji razred. Množično ponavljanje
je razvidno tudi iz dostopnega arhivskega gradiva, zlasti pri dokumentih osnovne šole
v Sežani in Povirju.
Iz arhivske dokumentacije je razvidno, da so bile šolske knjige (tedniki, razrednice,
glavni zpisnik − registro generale) med leti 1919 in 1923, ko začne veljati Gentilejeva
šolska reforma, dvojezične italijansko-slovenske, vnesenih je bilo tudi nekaj novih
predmetov (slovenski učni jezik (lingua d'insegnamento slovena) je razdeljen v štiri
kategorije: nazorni nauk (lezioni di cose), slovnica in pravopis (grammatica e
ortografia), spisje (componimento scritto), naloge (compiti), italijanski jezik (lingua
italiana) – tu so se učili o državi in gospodarstvu, pri geografiji in zgodovini pa so velik
poudarek dali dogajanju na italijanskih tleh ter poveličevali italijanske zgodovinske
dogodke). Po letu 1923 je bil predmet slovenski učni jezik ukinjen, saj se je pouk vršil
samo še v italijanščini. Tudi vse razrednice, dnevniki in ostala šolska dokumentacija
se je od tega leta vodila in izpolnjevala izključno v italijanskem jeziku. Poleg predmetov
in drugih podatkov so v italijanščini pisana tudi rojstna imena učencev, ki so
poitalijančena.
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Iz ocen v razrednicah je razvidno, da so bili učenci ocenjeni na koncu vsakega
semestra. Ker so bili semestri trije, je to pomenilo, da so bili ocenjeni trikrat na leto.
Razred so izdelali le, če so bili pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih.
Če sledimo imenom učiteljev v arhivskem gradivu, lahko zasledimo, da je bilo na
izbranih šolah večina žensk, ki so jih v začetnih letih fašistične vladavine nastavljali iz
različnih in včasih zelo oddaljenih krajev po Italiji. Množičnost žensk v učiteljskem
poklicu pa ni bila po godu takratni fašistični oblasti, ki v ženski ni videla idealne osebe
v skrbi za mladino, zato si je prizadevala za to, da bi se za učiteljski poklic odločalo
več moških. Prizadevanja po večji zastopanosti moških v razredu, so razvidna tudi iz
seznama učiteljev, ki so se pojavljali v arhivski dokumentaciji, kjer je zlasti od druge
polovice tridesetih let naprej opazno več moških učiteljev.

4.5.1 Osnovna šola Gornja Branica
Po italijanski okupaciji se je leta 1924 do tedaj enorazredna šola preoblikovala v
štirirazredno osnovno šolo Gornja Branica (Scuola elementari del Comenedi S.
Giacomo in Colle). Šola je spadala pod šolski okraj Sežana (cirocolo didattico di
Sesana) v provinci Trst (provincia di Trieste). Podobno kot drugod je na začetku pouk
še potekal v slovenščini, kasneje pa samo v italijanščini. V tem jeziku se je vodila tudi
vsa šolska dokumentacija (Kontestabile Rovis, M. (b.l.); Tednik za šol. leto 1923;
Šolska matica za šol. leto 1923).
Takoj po vojni je na šoli še učil slovenski učitelj. S šolskim letom 1921/22 so v šolski
dokumentaciji in obrazcih poleg slovenskih napisane tudi italijanske rubrike, ki so še
vedno izpolnjene v slovenskem jeziku. Iz leta 1924 pa je v dokumentih razviden podpis
slovenske učiteljice, kar pomeni, da je v tem šolskem letu na šoli še poučevala
slovenska učiteljica (Šolska matica za leta 1921-1925; Ročni zapisnik … 1922, str. 40).
O italijanskih učiteljih ni veliko znanega − vodili naj bi svoje kronike, pri pouku pa naj
bi bili le malo uspešni, poroča šolska kronika. Sprva naj bi še dopuščali slovenski jezik
med šolskimi odmori in doma, kasneje (z zaostrovanjem zakonov) pa so zahtevali, da
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morajo otroci govoriti italijansko tudi v zasebnem času (Šolska kronika OŠ Gornja
Branica).
S šolskim letom 1928/29 je šola spadala pod šolski okraj Postojna (Circoscrizione
Scolastica di Postumia). V razredu je bilo povprečno med 10 in 30 otrok. Kot smo že
omenili, o italijanskih učiteljih ni veliko podatkov. Iz dostopnega gradiva je razvidno, da
je v šolskem letu 1931/32 na šoli poučevala učiteljica Margherita, ki je od šolskega
inšpektorja R. Lojacona prejela pismo v spodbudnem tonu, kjer je podana obljuba o
obisku in pohvala o petju italijanskih pesmi (Registro generale za šol. leto 1928/29,
Osebno pismo učiteljici Margheriti).
Šola s slovenskim učnim jezikom in slovenskim učiteljem je ponovno uvedena 12.
decembra 1943. Nekaj časa pred kapitulacijo Italije pa vse do njene predaje je deloval
tudi večerni tečaj (Šolska kronika OŠ Gornja Branica).

4.5.2 Osnovna šola Tomaj (Tomadio)
Na deški osnovni šoli v Tomaju (Scuola maschile di Tomadio) se je v času pod Italijo
ravno tako poučevalo v italijanskem jeziku, ravno tako se je vsa šolska dokumentacija
zapisovala in vodila v italijanščini. Po koncu prve svetovne vojne in prva leta italijanske
okupacije sta tu še vedno poučevala dva slovenska učitelja, dokumentirana najkasneje
za šolsko leto 1925/26. Iz dostopne arhivske dokumentacije ni pomembnejših
podatkov o italijanskih učiteljih. Šola je tudi v tem obdobju ostala dvorazrednica.
Povprečno je bilo v razredu med 15 in 30 otrok (Razrednica za leta 1922-26, Dnevniki
za leta 1922-26; Cencič 2013, str. 187).
Deška šola je bila ukinjena leta 1939, ustanovljena pa je bila mešana osnovna šola
(Scuola mista di Tomadio), ki je delovala do kapitulacije Italije leta 1943, ko je bil v šolo
ponovno uveden slovenski učni jezik (Dnevnik za leto 1939).
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SLIKA 4: Tomajski učenci v tipičnih fašističnih uniformah organizacije Balilla, v času
sobotne fašistične vzgoje (Cencič 2013, str. 317).

4.5.3 Osnovna šola Sežana (Sesana)
V šoli, ki je tik pred izbruhom prve svetovne vojne postala šestrazrednica, se je vse do
italijanske okupacije poučevalo v slovenskem jeziku. Po končani vojni oziroma z letom
1920 se je postopno že začela uvajati italijanščina. V šolskem letu 1919/20 je bil na
udaru pouk verouka (verske vaje), ki je po novem postal neobvezen. »Starši, ki so
želeli še nadaljnje poučevanje svojih otrok v verstvu, so morali predložiti pismeno
zahtevo. Ker je to storilo do 98 % je pouk verstva ostal bistveno nespremenjen.«
(Šolska kronika OŠ Sežana)
V prvih dveh letih pod Italijo so ostali učitelji nespremenjeni, s službo pa je nastopila
prva italijanska učiteljica, saj so na šoli vpeljali pouk italijanščine. Leta 1921/22 so
začeli strožje kaznovati neopravičene izostanke od pouka, saj je šola v italijanskem
jeziku predstavljala enega izmed najmočnejših raznarodovalnih ukrepov, ki se ga je
posluževala italijanska oblast, in to od prvega dneva nastopa. Ostreje je začela oblast
postopati s šolskim letom 1923/24, ko so bili iz šole odstranjeni vsi slovenski učitelji.
Od italijanskih učiteljev smo v arhivskem gradivu zasledili zgolj dve imeni, kar pa nam
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ne ponudi popolne slike o delovanju italijanskih učiteljev na šoli (Šolska kronika OŠ
Sežana, Dnevnik za leta 1920-1924, Registro generale za leta 1920-1924).
S šolskim letom 1923/24 se je kot učni jezik uvedla italijanščina, saj je novi Gentilejev
šolski zakon določal, da se mora v vseh šolah poučevati v državnem jeziku. V Sežani
je bil italijanski jezik najprej uveden v I. in II. razredu ter v višji skupini, slovenski jezik
pa zgolj kot predmet tri ure tedensko. V ostalih razredih je bilo slovenščine dve uri več,
torej pet ur tedensko. Nekajurni ostanki pouka slovenščine naj bi predstavljali lažji
prestop iz enega v drugi jezik. Seveda so to boniteto kmalu ukinili, saj so jo uvedli zgolj
kot pretvezo ob morebitnih uporih ob jezikovni spremembi. S 15. januarjem 1924 je
začel veljati še nov učni načrt (Registro generale za šol. leto 1923/24, Šolska kronika
OŠ Sežana).
Zanimivo je, da je v letih 1932 in 1934 v sežanskem okraju še zaslediti slovensko
učiteljico, ki pa je bila v naslednjem letu premeščena v notranjost države. Pouk je na
šoli potekal v italijanščini do predaje Italije leta 1943. Takrat je bila ponovno uvedena
slovenščina kot učni jezik (Šolska kronika OŠ Sežana; Lavrenčič Pahor 1994, str. 137).

4.5.4 Osnovna šola Povir (Poverio)
Osnovna šola Povir (scuola elementare mista situata in Poverio) je spadala v šolski
okraj Sežana (circoscrizione di Sesana), z letom 1928/29 pa pod šolski okraj Postojna
(circoscrizione scolastica di Postumia). Šoli, ki je bila od leta 1907 naprej trirazredna,
se je po prvi svetovni vojni tako kot drugod šolska organizacija močno spremenila. Šola
ostaja trirazredna, a se je pouk od leta 1925 izvajal izključno v italijanskem jeziku
(Kontestabile Rovis, M. (b.l.); Registro generale za šol. leto 1925/26).
V prvih letih pod italijansko oblastjo so na šoli še poučevali slovenski učitelji, v
arhivskem gradivu so podpisani v dokumentih do šolskega leta 1925/26. V letih
1924/25 je na šoli gostoval italijanski učitelj, ki je poučeval italijanski jezik (lingua
italiana). Od leta 1924 je razvidno, da so vsa imena učiteljev, ki so bili slovenskega
rodu, poitalijančena, hkrati pa se pojavijo tudi italijanski učitelji. Povprečno je bilo v
razredu med 20 in 30 otrok (Registro generale za leta 1922-1926; Ročni zapisnik …
1922, str. 40-42).
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Italijanska šola je delovala še v šol. l. 1942/43. Po koncu druge svetovne vojne pa je
bila ponovno obnovljena slovenska osnovna šola (Kontestabile Rovis, M. (b.l.)).

4.5.5 Osnovna šola Štorje (Storie)
Pred prihodom Italijanov je od leta 1916 v Štorjah delovala dvorazrednica. Pouk se je
takoj po priključitvi h Kraljevini Italiji nekaj časa še izvajal v slovenščini, od leta 1921
naprej pa zgolj kot šolski predmet. Z letom 1925 je bila slovenščina v šoli popolnoma
ukinjena. Povprečno je bilo v razredu med 10 in 20 otrok. V šolski kroniki zasledimo
seznam italijanskih učiteljev, iz katerega je razvidno, da so začeli s poučevanjem na
šoli v šolskem letu 1922/23 (Šolska kronika OŠ Štorje; Lavrenčič Pahor 1994, str. 71;
Ročni zapisnik … 1922, str. 40).
Pouk se je v italijanskem jeziku izvajal vse do osvoboditve šole 15. maja 1943.
Slovenščina je bila v šoli ponovno uvedena 13. decembra 1943, ko je v šolski stavbi
ponovno organiziran pouk. Ta se je z 9. januarjem 1944 preselil v stanovanje učitelja
Alijzija Bekarja, saj so šolsko stavbo zasedle nemške skupine vojakov (Šolska kronika
OŠ Štorje).

4.5.6 Osnovna šola Škocjan (San Canziano della Grotta)
Iz nekdanje enorazredneice je po prvi svetovni vojni v Škocjanu nastala petrazredna
osnovna šola, ki je spadala pod občino Divača-Škocjan (Scuola del comune di
Divaccia, frazione di S. Canziano), didaktično ravnateljstvo Sežana. Učni jezik je bil od
leta 1923 naprej italijanski. Povprečno je bilo v razredu med 10 in 15 otrok. V
dostopnem gradivu ni posebnih podatkov o italijanskih učiteljih (Kontestabile Rovis, M.
(b.l.)).
Na šoli še leta 1928 zasledimo, da je poučevala slovenska učiteljica, ki je v notranjost
države premeščena šele leta 1934. Do obnovitve pouka v slovenskem jeziku pride po
koncu druge svetovne vojne (Registro generale za šol. leto 1928/29; Lavrenčič Pahor
1994, str. 326).

74

4.5.7 Osnovna šola Podgrad pri Vremah (Nigrignano)
Po prvi svetovni vojni je šola postala »neverificirana enorazredna podeželska šola«.
Jezik poučevanje je bil po sprejeti Gentilejevi reformi leta 1923 zgolj še italijanski. V
analiziranem gradivu ni posebnih podatkov o italijanskih učiteljih (Kontestabile Rovis,
M. (b.l.)).
Tudi v času italijanske oblasti je bilo na osnovni šoli Podgrad pri Vremah zelo malo
otrok, razredi so bili po večini veliki le okoli 10 do 20 otrok. Kot šolski voditelj in razredni
učitelj je nekaj časa (do prihoda italijanskega učitelja leta 1924) omenjen Anton
Gregoretič. Gradivo za kasnejša leta (trideseta in štirideseta) je slabo ohranjeno, zato
nadaljnjih podatkov nismo mogli razbrati. Slovenščina je v šoli ponovno uvedena po
koncu druge svetovne vojne (Razrednica za šol. leto 1921/22, Dnevnik za šol. leto
1940/41).

4.5.8 Osnovna šola Vrabče (Monte Urabice)
Na šoli v Vrabčah, ki je bila vsa leta organizirana kot enorazrednica, se je vedno
poučevalo v slovenskem jeziku. Izjema je zgolj italijansko obdobje, ko je italijanska
oblast sicer na začetku še dovolila pouk v slovenščini oziroma v začetku dvajsetih let
zgolj kot predmet, z letom 1925 pa je bila, kot tudi na vseh ostalih slovenskih šolah,
slovenščina popolnoma ukinjena. Med leti 1926 in 1929 je tu še vedno poučeval
slovenski učitelj, ki je bil šele leta 1930 premeščen v notranjost države. V šolski kroniki
je zapisano, da ni znan natančen seznam italijanskih učiteljev, ki so tu poučevali, pa
tudi marsikateri drugi dokument in šolska dokumentacija, saj je vse pogorelo, ko so
nemški vojaki leta 1943 požgali šolo (Šolska kronika OŠ Vrabče, Šolska matica za leta
1931-1938; Lavrenčič Pahor 1994, str. 91).
Po kapitulaciji Italije je v Vrabčah za nadaljevanje osnovnega šolstva najprej poskrbel
domači župnik, ki si je iz sosednjih šol izposodil pripomočke ter začel s slovenskim
poukom, kasneje pa šoli priskrbel prve primerne prostore (Šolska kronika OŠ Vrabče).
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ZAKLJUČEK
Poleg vseh družbenih panog, tako zasebnih kot javnih, je za posledicami
raznarodovalnih politik trpelo zlasti šolstvo, saj je šola vedno predstavljala priročno
institucijo za dosego želenih političnih ciljev. Šolstvo je bilo vedno močan vzvod
oblastne politike ob želji spreminjanja in vplivanja na ljudi, saj si je država na ta način
lahko privoščila nadzorovanje svojih državljanov, na otroke pa vplivala in jih oblikovala
po svojih ideoloških prepričanjih. Izobraževanje je bilo in je podrejeno takšnim in
drugačnim pritiskom, ideologijam in spreminjanjem, ki so posledica zlasti vladajoče
elite nekega časa. Pri tem se je vedno poznal politični vpliv, ki je želel na prefinjen
način vnašati svoje komponente na področje šolstva in si ga tako oblikovati po svojih
merilih. Oblikovati tako, da bo služilo sistemu. Preko šole pa so poskušali posredno
delovati tudi na samo izvorno celico moderne družbe – družino (ne glede na vrste in
oblike, ki so se izoblikovale skozi zgodovinska obdobja). Država se je vedno zavedala
potencialne moči družine kot družbene skupine, ki predstavlja vzvod moči in s tem
implicitno nevarnost.
V magistrskem delu smo se osredotočili na geografsko področje slovenskega Krasa,
kot zgodovinski obdobji pa smo zajeli dve, ki predstavljata pomembna mejnika v
zgodovini Slovencev, in sicer zadnje obdobje Avstro-Ogrske oziroma natančneje čas
od sprejetja tretjega avstrijskega zakona leta 1869 naprej ter obdobje, ko je na
primorskih tleh zavladala italijanska država. Prikazali smo predvsem nove zakonske in
družbene spremembe, ki jih je na področju šolstva uvedel posamezni režim, ter njihov
vpliv na samo šolstvo na Krasu. Zakaj je sploh prišlo do vseh teh radikalnih družbenih
sprememb? Zagotovo ima na to velik vpliv samo politično dogajanje, ki sega še v leta
pred prvo svetovno vojno, malo pa tudi dokaj pozno prebujanje slovenske narodne
zavesti, ki se na tržaškem območju ni uspela popolnoma izoblikovati in prevladovati,
kot se je to na primer zgodilo z Mariborom in tam živečim prebivalstvom. V obdobju od
konca avstrijske države do vzpostavitve Italije na primorskem ozemlju se je odvijala še
prva svetovna vojna, ki je italijanski državi omogočila zasedbo želenih slovenskih
ozemelj. Vse spremembe, tako avstrijske kot zlasti fašistične italijanske, so imele
enormne posledice za slovenski narod v Primorju.
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V prvem delu besedila smo prikazali šolstvo na Krasu v času avstrijske države, ki je
na našem ozemlju obstajala do konca prve svetovne vojne. Nekaj sprememb je uvajala
nova liberalna politika Avstro-Ogrske, in sicer s tretjim šolskim zakonom, ki je bil sprejet
maja 1869. Zakon je določal meščanske šole in splošne ljudske šole, ki so bile po
novem organizirane na podlagi števila razredov, ki so jih imele (torej eno-, dvo- ali več
razrednice). Nekoliko so razširili same šolske mreže, saj je zakon predvideval šolo
povsod tam, kjer je bilo v uri hoda od šole več kot 40 šoloobveznih otrok, ki so morali
obiskovati najmanj štiri kilometre oddaljeno šolo. Šolska obveznost je bila razširjena
na osem let in je vključevala otroke v starosti od šestega do štirinajstega leta. Uvedeni
so bili tudi nekateri novi predmeti, vendar pa je bil celoten pouk organiziran tako, da je
dajal prednost nemščini kot učnemu jeziku tudi na šolah s slovensko govorečimi
učenci. Z na novo organiziranimi učiteljišči in posebnimi pripravljalnicami, ki so
kandidate dodatno pripravljale za vpis na učiteljišča, je država znatno dvignila kakovost
učiteljskega kadra. Za slovenske kandidate so bila učiteljišča odprta v Trstu, Kopru in
Gorici. Z novim zakonom pa učitelji niso veliko pridobili. Kot že v obdobju pred tem, jih
je pestil zelo slab gmotni in socialni položaj, pa tudi pogoji poučevanja na šolah so bili
velikokrat slabi (prenatrpanost učilnic, slabe šolske stavbe itd.).
Najvišjo oblast je po novem zakonu predstavljal deželni šolski svet, v vsakem okraju
pa so bili ustanovljeni okrajni, v vsaki občini pa občinski (krajni) šolski sveti, ki so skupaj
s krajnim šolskim nadzornikom nadzorovali ljudske šole. Vsi skupaj so odgovarjali
Ministrstvu za bogočastje in nauk. Ker je po novem o učnem jeziku odločala deželna
šolska oblast, je to na Primorskem in zlasti na Tržaškem pomenilo, da je imela večjo
moč italijanščina kot materni jezik na tržaškem prevladujočih Italijanov, ki so po večini
zasedali vidnejše oziroma pomembnejše položaje v mestnih jedrih. Italijanske želje po
raznarodovalnih ukrepih proti slovanskemu prebivalstvu je nekoliko upočasnjeval
avstrijski šolski zakon, ki je deloma želel ohraniti nemščino. K raznarodovanju so med
drugim pripomogli tudi starši, ki se za šolo niso menili in katerim je bila splošna šolska
obveznost le dodatno breme. Z leti in zavedanjem pomena izobrazbe se je število takih
staršev zmanjševalo.
Veliko so za šolo storila slovenska društva, ki so se množično ustanavljala že od leta
1848 naprej. Na primorskem ozemlju je šole in vrtce ustanavljalo društvo Sloga,
kasneje pa Šolski dom. Najučinkoviteje pa je delovala Družba sv. Cirila in Metoda, ki
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je samo na slovenskem ozemlju, ki je bilo leta 1920 priklučeno Italiji, ustanovila 17
slovenskih šol. Slovenska društva so postala protiutež nemškim in italijanskim, ki so
na slovenskem ozemlju ravno tako odpirala svoje šole in vrtce.
Večina osnovnih šol na področju Krasa, ki smo jih obravnavali, je bila organizirana v
obliki enorazrednic, nekatere so nato v času pred prvo svetovno vojno postale dvo- ali
trirazredne šole. Osnovna šola Sežana pa je leto pred začetkom vojne postala
šestrazredna. Podobno organizacijsko strukturo in število otrok v razredu so ohranile
tudi v času italijanske države. V času Avstro-Ogrske se je na vseh šolah kot učni jezik
uporabljala zgolj slovenščina. Pod Italijo so bile šole nekaj časa dvojezične
(slovenščina kot učni predmet), po letu 1923 pa se je pouk izvajal zgolj še v italijanščini.
Slovenski učiteji so na obravnavanih šolah ostali vsaj do leta 1923, na nekaterih pa
tudi dlje (celo do leta 1928). Kasneje pa so bili vsi ali odpuščeni ali premeščeni v
notranjost države.
V drugem delu besedila smo prikazali šolstvo na Krasu v času italijanske fašistične
države, ki je na delu slovenskega ozemlja obstajala od konca prve svetovne vojne pa
do kapitulacije Italije v drugi svetovni vojni leta 1943. Po prvi svetovni vojni so se na
Primorskem na številnih področjih življenja (političnem, gospodarskem, socialnem,
šolskem, kulturnem, javnem in zasebnem) zgodile velike spremembe, še posebej po
prihodu fašizma na oblast leta 1922. Na področju šolstva je največji preobrat zagotovo
prinesla Gentilejeva šolska reforma iz leta 1923, ki je določala, da se v vseh osnovnih
šolah v državi poučuje v državnem, to je italijanskem jeziku. Za omilitev je dodala, da
se lahko v obmejnih krajih kot dodatni predmet poučuje slovenščina. Vendar
slovenščina kot predmet ni nikoli zares zaživela, saj se je v praksi izkazalo, da so bili
pogoji za izvajanje tega predmeta vse prej kot dosegljivi. Še en člen reforme je bil za
slovensko šolo usoden – določal je, da se z začetkom šolskega leta 1923/24 v vseh
prvih razredih uvede italijanščina kot učni predmet, z vsakim nadaljnjim letom pa še v
enem razredu višje. Za lažjo prilagoditev so omogočali nekaj ur materinščine na teden.
Z novo reformo so bile šole razdeljene na klasificirane in neklasificirane ali
provizorične, ki so se ustanavljale tam, kjer ni bilo pogojev za klasificirane in so jih
lahko ustanavljali tudi zasebniki (bile so le delno financirane s strani države).
Klasificirane šole pa je ustanavljala občina. Šolska obveznost je trajala od šestega do
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štirinajstega leta starosti, a je šola imela le 5 razredov – po petih letih je bil predviden
vpis v srednje šole. Šole so nadzirali didaktični ravnatelji, ki so bili na čelu šolskih
okrožij. Podrejeni so bili šolskim nadzornikom, ki so neposredno odgovarjali
proveditorju, ki je vodil proveditorat oziroma šolsko oskrbništvo s šolskim in
disciplinarnim svetom. Vse skupaj pa je bilo podrejeno učnemu ministrstvu.
Dejansko se je slovenska šola poitalijančila veliko prej kot v osmih letih, kolikor je bilo
razredov na šoli, saj so bili višji razredi, zlasti na slovenskih šolah, velikokrat združeni
s prvimi ali drugimi razredi. To je razvidno tudi na izbranih osnovnih šolah na Krasu,
saj se italijanski učitelji na šoli pojavijo dokaj hitro (ponekod že pred Gentilejevo šolsko
reformo, ko so poučevali italijanščino kot učni predmet). Tudi z dodatnimi urami
slovenščine si starši niso mogli veliko pomagati, saj so bili obrazci napisani v
italijanščini. V primeru, da so prošnjo kljub temu uspeli izpolnili, pa so jo oblasti odobrile
le redkim družinam. Leta 1925 so to možnost popolnoma ukinili.
Javno življenje je bilo popolnoma podrejeno volji in ukazom fašistov. Šolarjem so celo
prepovedali uporabo slovenščine v času, ko so prihajali ali odhajali iz šole, kršitelje pa
so velikokrat nasilno kaznovali. Fašistična ideologija je namreč smatrala vzgojo kot
pravico države, zato je staršem odrekala možnost do vzgajanja lastnih otrok v skladu
s svojimi prepričanji in hotenji. Zaradi ukinitve materinega jezika so začeli starši po
vaseh ustanavljati posebne jezikovne tečaje, kjer so otroke poučevali materinščino.
Fašistična oblast je to kmalu odkrila in zaradi nestrinjanja vse podobne organizacije in
tečaje prepovedala, saj so jih dojemali kot dejavnosti, ki so nevarne državi.
Italijanska oblast je množično odpirala nove šole, tudi v najbolj odročnih krajih in z
minimalnim številom otrok, saj je s pomočjo šole želela vplivati na mlade generacije in
v njih vzpostaviti središče italijanske kulture in fašistične ideologije, ki bi nato pritegnila
vse generacije. Uvajanje italijanščine v šole je tesno povezano z odpuščanjem in
premeščanjem slovenskih učiteljev – po letu 1925 so bili v notranjost Italije premeščeni
skoraj vsi slovenski učitelji, saj naj bi se na tak način hitreje asimilirali med lokalno
prebivalstvo. Če pa premestitve niso sprejeli, so jih predčasno upokojili ali pa so se
enostavno morali odpovedati učiteljskemu poklicu. Oblasti so se zavedale, da je lahko
uspešen učitelj, ki mu bodo sledili tudi učenci in starši, le močan posameznik, ki bo
podpornik fašističnega svetovnega nazora. Najraje so imeli moške učitelje, saj naj bi
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bile ženske manj sposobne za udejanjanje fašističnih idej. Vendar pa je v praksi večina
učiteljev svoje službovanje dojemala kot neke vrste kazen, saj so bili nameščeni med
tuje ljudi, ki jim niso bili naklonjeni. Tudi nagrade, ki so jih uvedli fašisti, niso pripomogle
k spremembi. Številčno pa so prevladovale učiteljice.
Država je želela mladino nadzorovati tudi izven šole, zato je začela ustanavljati
fašistične mladinske organizacije, ki so popolnoma zapolnile otrokov čas izven šole.
Ko je otrok začel obiskovati šolo, je bilo »zaželeno«, da se včlani v balillsko
organizacijo, ki je od leta 1934 postala obvezna za vse otroke od 6. leta naprej. Fantje
so se imenovali balilla, od 14. leta naprej avantgardisti, od 18. do 21. leta pa mladi
fašisti. Deklice so se imenovale male Italijanke, od 14. leta mlade Italijanke, od 18. do
21. leta naprej pa mlade fašistke.
Kljub temu da je hotela fašistična oblast popolnoma podrediti in poitalijančiti slovensko
prebivalstvo, ji to ni uspelo. Nasprotno, njeno poskušanje zatiranja in kratenja
človekovih pravic je pripeljalo zgolj do povečanega odpora in graditvi še močnejše
narodne pripadnosti primorskih Slovencev. Kljub temu da je slovenska beseda do leta
1943 popolnoma izginila iz šol, pa ni izginila iz slovenskih družin, ki so tako prevzele
naloge slovenske šole.
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