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O Gentileju in njegovi reformi 
Gentilejeva reforma, ki se imenuje po njenem avtorju 

Giovanniju Gentileju, je poleg prepovedi slovenske besede 

ukinitve slovenskih kulturnih in ostalih društev, preganjanja in 

preseljevanja ter raznih oblik prisile eno naj pomebnejših oro-

dij, ki ga je fašistična Italija uporabila za izvajanje etnocida 

nad Slovenci in ostalimi manjšinami v Italiji med obema sve-

tovnima vojnama. To ni samo prepoved slovenske šole, ampak 

načrtno poitalijančevanje s pomočjo šolskega sistema, katere-

ga ni bil cilj samo učenje italijanščine, ampak tudi ustvarjanje 

manj izobraženega ljudstva, primerno za hlapčevsko fizično 

delo, ki bo sprejelo tujo kulturo in narodnost.  

Giovanni Gentile 
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Gentile je bil italijanski filozof, učitelj ter fašistični poli-

tik, Sam sebe je označil za filozofa fašizma, saj je s svojimi 

idejami in razmišljanjem utemeljil fašistično mentaliteto, rav-

no zaradi tega je bil tudi najet za pomoč pri pisanju Fašistične 

Doktrine z Benitom Mussolinijem leta 1932. Leta 1922 je bil 

imenovan za ministra za šolstvo. Iz tega časa je najbolj znana 

njegova reforma šolskega sistema, znana kot Gentilejeva re-

forma, ki je bila eden izmed najpomembnejših temeljev etno-

cidne politike.  V letu 1925 je ustvaril še dve reformi, ki sta 

pripomogli k fašističnemu gibanju v gospodarskem smislu. 

Kasneje je postal predsednik fašističnega sveta za izobrazbo in 

pomemben član v fašistični stranki. Mussolini ga je opisal kot 

»filozofa fašizma«. 

Giovanni Gentile je ostal zvest fašističnemu sistemu in 

Mussoliniju, tudi po padcu njegove vlade. Z njim je zbežal na 

sever Italije, kjer je Mussolini še vedno imel oblast s podporo 

nacistične Nemčije. Leta 1944 so ga ubili italijanski partizani. 

Ta uvod lahko najbolje dopolnim z nekaj odstavki dr. 

Milice-Wohinz  (SLOVENCI V ZAMEJSTVU, Slovenci v 

Italiji med dvema vojnama): 

»Pred prvo svetovno vojno je bilo v Julijski krajini 321 

slovenskih in 167 hrvaških osnovnih šol ter nekatere srednje šole 

v Gorici, Idriji in Pazinu. Po okupaciji so te šole postopoma ob-

navljali, vendar je le goriško podeželje doseglo do 1922 predvoj-

no stanje, medtem ko so bile mnoge šole v Istri že v tem času 

spremenjene v italijanske, ali pa so ostale zaprte. Slovenskih 

srednjih šol italijanska oblast ni dopustila obnoviti ne v Gorici ne 

v Pazinu, kot nadomestilo zanje je odprla učiteljišče v Tolminu, k 

idrijski realki pa je dodala tri razrede slovenske gimnazije. Z 

odrinjenjem srednjih šol iz mesta na periferijo naj bi bila doka-

zana italijanski značaj Gorice in obenem dobrohotnost oblasti do 

Slovencev. Gentilejeva reforma z dne 7. 10. 1923, imenovana 

tako po prosvetnem ministru, pa je določala, da se v šolskem letu 

1923/1924 uvede v prve razrede neitalijanskih osnovnih šol itali-
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janščina kot učni jezik, v naslednjih letih pa postopoma v višje 

razrede. Pouk slovenščine, hrvaščine in nemščine (na južnem 

Tirolskem) je bil možen le v dodatnih urah na posebno prošnjo 

staršev. Ob sprejemu reforme je bilo v Julijski krajini še vedno 

okoli 400 slovenskih in hrvaških šol s približno 840 razredi in 

52.000 učenci. Do 1928/1929 bi morale po zakonu postati vse te 

šole, osnovne in srednje, italijanske, toda zaradi omenjenih skle-

pov fašističnih tajnikov se je to zgodilo že leto prej. Predvidene 

dodatne ure so z odlokom odpravili že 1925. Protesti slovenskega 

političnega društva Edinost, poslancev in staršev ter napadi po 

časopisju niso imeli prav nobenega učinka. Preostala je samo 

možnost privatnih tečajev slovenščine, a še ti so morali v nasled-

njih letih delovati ilegalno.  

Givanni Gentile razlaga fašistom in narodu nov zakon. Vir 
Pokrajinski muzej Koper 
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Odpravljanje slovenskih in hrvaških šol je seveda sprem-

ljala zamenjava učnega osebja. Od približno tisoč slovenskih in 

hrvaških učiteljev jih je le nekaj ostalo v Julijski krajini, nekatere 

so premestili v notranjost Italije, največ pa so jih odpustili ali 

upokojili. Večina odpuščenih učiteljev se je izselila v Jugoslavi-

jo.« 

Ob tem je treba spomniti še na ostale prepovedi sloven-

ščine, ki je bila že leta 1922 izgnana iz sodišč, nato postopoma 

iz celotnega javnega življenja, celo vaških gostiln, kjer so mo-

rali imeti izobešene plakate »Qui si parla soltanto italiano!« Za 

slovenščino med mladino je bilo zelo usodno nadaljnje prepo-

vedovanje delovanja slovenskih društev, zato so se na primer 

malti iz mladinskih organizacij začeli zbirati v narodnoo-

brambnih in revolucionarnih organizacijah kot so bile Borba, 

TTGR, še največ se jih je vključevalo v komunistično partijo, 

nekaj pa celo v  fašistoidno Orjuno. Tega se je fašizem zelo 

dobro zavedal, zato je etnocid zasnoval tudi na organiziranem 

delu z mladino. Milica Kacin Vohinz: 

 »Za poitalijančevanje in fašizacijo slovenske mladine so 

delovale posebne ustanove in organizacije. Za predšolsko mladi-

no je že pred vojno delovala Lega nazionale, 1919 se ji je pridru-

žila še Opera nazionale di Assistenza all’Italia Redenta, ki je po 

1929 prevzela vso skrb za otroške vrtce in rekreacijske zavode ter 

za tečaje italijanščine za odrasle. Intenzivno so delovale še mno-

žične organizacije fašistične stranke, ki naj bi mladino tudi faši-

zirale. Predšolske otroke je od 1936 povezovala organizacija 

Figli della Lupa, šolske od 1926 organizacija Balilla za dečke in 

Piccole italiane za deklice, vojaško organizirana Avanguardia 

fascista je povezovala mladince od 14. do 18. leta, dekleta v isti 

starosti pa so spadale v organizacijo Giovani italiane. Vse te 

organizacije so bile od 1937 povezane v zvezi liktorske mladine, 

Gioventù italiana del Littorio — GIL, medtem ko je za univezitet-

no mladino obstajala organizacija Gruppo universitario fascista 

— GUF. Čeprav je bil vpis v organizacije načeloma prostovoljen, 
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so oblasti, fašistična stranka, učitelji in drugi priseljenci tako 

pritiskali, da praktično noben otrok ni mogel ostati zunaj fašistič-

nih organizacij. Z vpisom je bila namreč povezana vrsta življenj-

skih možnosti: zaposlitev, licence za obrt, krediti, štipendije, pod-

pore, letovanja, bivanja v dijaških domovih in podobno. Odrasle 

so silili v fašistično stranko, sindikate in druge množične organi-

zacije. Obvezna pa je bila udeležba na predvojaških in povojaških 

tečajih in vajah, ki so se jih od 1927 morali udeležiti vsi moški od 

18. do 55. leta starosti.« 

Šolarji in učitelj Štefan Šiškovič iz šole na Hrpeljah. Vir: 
Pokrajinski arhiv Koper. 
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Etnocid 
Okrogli mizi bi lahko dali tudi naslov etnocid ali celo 

genocid Slovencev in Hrvatov na Primorskem in v Istri. Da so 

se Italijani odločili za genocid nad Slovani lahko trdimo že na 

osnovi Mussolinijevega govora v Pulju leta 20, v katerem je 

odkrito pozval na pobijanje Slovanov, neglede na žrtve lasne-

ga naroda. Da je bilo to odraz italijanske kulture sicer težko 

trdimo, pa čeprav je pohod na Reko, že pred tem govorom, 

vodil pesnik Gabriele D'Annunzio. Vendar poziv k genocidu je 

že zelo jasno zapisan v pesmih tekstih našega Koprčana Josipa 

Kobolja, sina slovenskega učitelja, ki je postal Giuseppe Co-

boli, celo italijanski plemenitaš Gilli in Mussolinijev minister 

Giuseppe Cobolli. V eni od njegovih pesmi, ki so se jo morali 

učiti na pamet tudi učenci c šolah, pravi, da za tiste, ki ne bodo 

hoteli sprejeti italijanstva, imajo v Pulju areno za pobijanje 

ščavov, v Pazinu pa fojbo, v katero jih bodo metali, če se ne 

bodo spreobrnili. No, arene niso obnovili so pa, kot so mi trdili 

nekateri iz Pazina, nekaj upornih Istranov tudi vrgli v njihovo 

fojbo.  

Zgodovinarjem priporočam, da najdejo in objavijo do-

kumente s posebnega simpozija, ki so ga v Rimu pripravili 

fašistični »znanstveniki« na temo okupacije vzhodnih dežel in  

asimilacije, ali kje pobijati in prazniti prostor, kje asimilirati in 

kje samo zasužnjevati. V Libiji so pred tem že počistili polovi-

co domorodnih beduinov.  

Kaj bodo počeli v slovanskem svetu je bilo delno že  

razvidno že iz njihovega obnašanja po okupaciji notranjosti 

Slovenije in Črne gore.  

Za podarjeno Primorsko, Istro, so očitno prevladala sta-

lišča, da jih je treba poitalijančiti, najbrž bi kasneje to storili 

tudi z Notranjci, Ljubljančani in Dolenjci, ki bi sprejeli kola-

boracijo. S takimi ki bi odklanjali bi urejali tako kot so pričeli 

pri Pazinu s fojbo, ali z drugimi predvsem zastrahovalnimi 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriele_D%27Annunzio&action=edit&redlink=1
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metodami, nato pa z uničevalnimi taborišči kot v Libiji, kjer 

niso pobijali s plinom in krematoriji, ampak lakoto in bole-

znimi. Vendar Italija je za svoje osvajalne načrte rabila tudi 

ljudi, sužnje za kmetijstvo, industrijo, in tudi novodobne jani-

čarje, pa če ne drugega kot topovsko hrano. A nekateri so se že 

v primeru abesinske vojne obnesli tudi kot kolonizatorji. To so 

mi povedali tudi v intervjujih, eden od teh in sicer s Trčonom 

je objavljen v knjigi Lebič. 

Etnocid je razmeroma nov izraz, ki ga v starih slovarjih 

in leksikonih ne najdete. Prvi ga je definiral francoski etnolog 

Robert Jaulin leta 1970 v knjigi La paix blanche : introduction 

à l’ethnocide ("Beli mir: Uvod v etnocid"), a v praksi ga po-

znamo že od političnega pamtiveka.  A niso stari Rimljani 

najprej prav z etnocidom narodov in kultur na Apeninskem 

polotoku ustvarili veliki imperij, ki je zavladal takratnemu 

svetu. Tako se ustvarjajo vsi veliki imperiji: Angleži so z bri-

tanskega otočja naredili Veliko Britanijo z etnocidom nad 

Valižani, Irci, Škoti in drugih manjših narodov, Turki so 

vzhodne narode po večini pobijali, zahodne zasužnjevali, 

»Američani« so postali Američani z genocidom nad večino 

domačinov, ki so jih kot tujce poimenovali Indijanci, 

»Avstralci« pa nad pravimi Avstralci to je aborigini.  

V Italiji se je ta želja po velikem monolitnem narodu 

ohranila vse do danes. Še najbolje jo je izpeljal Garibaldi s 

svojim nacionalizmom, ki je vsaj v prvi fazi še bil pozitiven, a 

s tem so v Italiji izginili ali se v Italijane pretopili številni na-

rodi, tudi nam najbližji furlanski.  

Pri nas kot prvo obliko etnocida lahko štejemo že prve 

poizkuse iredentistov, da bi zlasti v Istri poitalijančili vse Slo-

vence in Hrvate. Ta se je kasneje s fašizmom razvila v zelo 

grobo obliko podprto z zakonom, ricinusovim oljem, palico, 

puško in fojbo.  Zločini počasi zbledijo, vendar  raznarodoval-

na zakonodaja, ki je prepovedovala slovensko javno besedo, 

brisanje vse slovanske kulture vključno z poitalijančevanjem 
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imen in seveda načrtno vzgajanje Italijanov ne samo da ostaja 

zapisana ampak ima tudi daljše posledice. Najhujše je imela že 

omenjena Gentilejeva šolska reforma iz leta 1923, ki je na z 

Rapalsko mejo zasedenem ozemlju ukinila pouk v slovenščini 

in Hrvaščini. Pripravil jo je takratni Mussolinijev minister za 

šolstvo   fašistični filozof Giovanni Gentile, zato je bolj znana 

po njegovem priimku. Zadnji razred s poukom v slovenščini 

so bili odpravljeni do šolskega leta 1927/28. Druga, ki še ve-

dno ostaja zelo vidna so poitalijančen in popačena slovanska 

imena, pa ne samo ljudi, ampak tudi krajev ali toponimov in 

celo pojmov, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem govoru. 

Temu kar so hoteli narediti pri nas pravimo v sociologiji 

ali njeni novi vedi etnologiji Etnocid 

Etnocid je z sociološkega zornega kota kulturno uniče-

vanje etnične skupine. Za razliko od genocida skupnost preži-

vi, prizadeta je njena kultura. Tako so na svetu izginila števil-

na ljudstva in celo že oblikovani narodi. Pa še vedno in celo 

hitreje izginjajo, sedaj seveda predvsem zaradi agresivnosti 

kapital in medijev. Prvi etnocid se izraža skozi diskriminacijo 

ali celo prepoved uporabe materinega jezika, avtohtonega ve-

rovanja, vsiljevanje tujih kulturnih vrednot, uničevanje kultur-

nih dragocenosti, spomenikov itd. V kulturni etnocid vodijo 

tudi procesi nenasilne ali prekrite asimilacije, ki smo ji priča z 

globalizacijo, zlasti komunikacije. 

Sodobni etnocid je še vedno zelo povezan z nacionali-

zmom, rasizmom in fašizmom, to so bolj ali manj produkti 

kapitalističnega produkcijskega sistema, ki so še vedno živi. 
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Posebnosti italijanske fašistične etnoci-
dne politike 

Italijanski fašizem je bil bolj naklonjen etnocidu, nem-

ški pa genocidu. Italijani so v času fašizma od podjarmljenih 

narodov zahtevali da v popolnosti  prevzamejo njihovo enotno 

uniformirano kulturo, ne samo jezik ampak tudi kulturo itali-

janskega fašizma, ki je talil v nove Rimljane vse manjšine, ne 

samo nacionalne.  

Če si postal Italijan in fašist si postal nadčlovek, pri 

Nemcih si to postal šele z dokazilom o pripadnosti arijski rasi. 

Najbolj očiten primer je naš že omenjen koprski Slovenec 
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krščen kot Josip Kobolj, ki je po prevzemu italijanstva lahko 

postal plemič in Mussolinijev minister.  

Najhujšo obliko genocida pa so izvajali v Libiji, kjer je 

po ocenah izraelskega zgodovinarja Ilan Pappév je med 1928 

in 1932 italijanska vojska s stradanjem in prepuščanjem bole-

znim pobila  polovico avtohtonega beduinskega prebivalstva1 

Vendar država ne rabi samo prostora, ki ga lahko za 

svoj narod sprazni z genocidom drugega, ampak tudi ljudi, 

njen kapital pa tržišče, to pa so ljudje iz katerih ne črpa več 

samo sužnjev ali krvi, ampak denar. Še vedno smo v tej dobi 

razvoja kapitalizma, ki ji sicer manipulativno pravimo globali-

zacija. 

Nacionalizem je stranski produkt enonacionalne države, 

ta pa kapitalističnega sistema, ki ne gradi več na suverenosti 

kraljev in drugih monarhov, ampak naroda, to pa zato da ima v 

prvi fazi svobodno delovno silo in zaščiteno tržišče, v drugi pa 

osvajalno moč. Fašizem, ki je deviantna razvojna stopnja kapi-

talizma, z temeljnim ciljem zaustaviti razvoj svoboščin, zlasti 

idej socializma. pa gradi prav na nacionalizmi. Zato ga razvije 

v prave fanatične oblike, kot sta  nacizem in ustaštvo. 

Klasični fašizem je gradil tudi na genocidu, ker je z 

njim krepil svoj nacionalizem in borbenost naroda. Dajal mu 

je kri. Pri tem fašističnem nacionalizmu ne gre več toliko za 

tisto staro od boga izvoljeno ljudstvo, kar ni bilo prisotno sa-

mo pri Judih, ampak tudi nekaterih drugih ljudstvih, ampak za 

moč kapitala, ki z njim dobi božje razsežnosti. 

V genezi italijanskega fašizma je eden najpomembnej-

ših dejavnikov kompleks nekdanjega rimskega imperija. Judje 

so se imeli za od boga izvoljeno ljudstvo, Rimljani in njihovi 

potomci pa so se tega navzeli, saj je bog za Judi izbral prav 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Libya 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilan_Papp%C3%A9
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njih, njihovo glavno mesto za sveti sedež svojega edino vero-

dostojnega glasnika. Če ne drugega so se vedno imeli za vzvi-

šeno, ali več vredno ljudstvo kulturo, kar so stalno vtepali 

našim ljudem v glavo, vsi ostali pa so bili Barbari ali pa sužnji. 

Po nadvladi Germanov, Karla velikega, sploh pa po vzponu 

Hitlerja barbarstva je bilo izpostavljanje barbarstva, pa ne smo 

v Mussolinijevem govoru leta 1920 v Pulju, ampak celo v 

govoru predsednika in bivšega partizana Giorgia Napolitana 

leta 2008. se pa je vsaj tu pri nas vse bolj uporabljalo propa-

gando proti Ščavom.  

Osebno vidim gentilejevo reformo kot obliko poitalijan-

čevanja manjšega ali nacionalno manj osveščenega ampak 

predvsem manjvrednega naroda. To je bilo v Italijanih in nji-

hovih ozemeljskih pretenzijah že od izvora ali nastanka itali-

janskega naroda iz ljudstev najbolj skoncentrirane romanske 

kulture na polotoku pa do procesov ustvarjanja nekega novega 

fašističnega imperija z Rimom kot središčem. To je seveda 

ustrezalo tudi Vatikanu. 

  Napoleon je osvojil Slovenijo takoj po Italiji, in tudi k 

nam prinesel ideje meščanske revolucije in seveda naroda ter 

nacionalizma torej temeljnih produktov in istočasno gradnikov 

kapitalističnega produkcijskega sistema. Slovenci smo to sicer 

sprejemali, vendar pod velikim vplivom Habsburškega pro-

svetljenstva, ki je napredni in z narodom povezanimi kulturni-

ki in duhovščino, kot takrat nosilni intelektualni sili  pri obli-

kovanju slovenskega naroda, dalo poseben pečat. Rezultat tega 

prosvetljenstva je bilo tudi zelo zgodno uvajanje obveznega 

osnovnega šolstva.  

Ne smemo pozabiti, da so v teh naših krajih začeli uva-

jati prve slovenske ljudske  šole takoimenovane triumviralke 

že po uredbi Marije Terezije leta 1774. Po »okužbi z idejami 

francoske revolucije so narodu morali ponuditi tudi možnost 

pridobitve osnovne izobrazbe. Prve slovenske šole zasledimo 
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že pred letom 1848, dve leti kasneje je bilo na Tržaškem že 16 

slovenskih osnovnih šol2 

Še najbolj strnjeno to povem s tekstom dr. Milica Ka-

cin-Wohinz: »Pred prvo svetovno vojno je bilo v Julijski kra-

jini 321 slovenskih in 167 hrvaških osnovnih šol ter nekatere 

srednje šole v Gorici, Idriji in Pazinu. Po okupaciji so te šole 

postopoma obnavljali, vendar je le goriško podeželje doseglo 

do 1922 predvojno stanje, medtem ko so bile mnoge šole v 

Istri že v tem času spremenjene v italijanske, ali pa so ostale 

zaprte. Slovenskih srednjih šol italijanska oblast ni dopustila 

obnoviti ne v Gorici ne v Pazinu, kot nadomestilo zanje je 

odprla učiteljišče v Tolminu, k idrijski realki pa je dodala tri 

razrede slovenske gimnazije. Z odrinjenjem srednjih šol iz 

mesta na periferijo naj bi bila dokazana italijanski značaj Go-

rice in obenem dobrohotnost oblasti do Slovencev. Gentilejeva 

reforma z dne 7. 10. 1923, imenovana tako po prosvetnem 

ministru, pa je določala, da se v šolskem letu 1923/1924 uvede 

v prve razrede neitalijanskih osnovnih šol italijanščina kot 

učni jezik, v naslednjih letih pa postopoma v višje razrede. 

Pouk slovenščine, hrvaščine in nemščine (na južnem Tirol-

skem) je bil možen le v dodatnih urah na posebno prošnjo 

staršev.  

 
2  Norina Bogatec; Milan Bufon, Slovenske šole v tržaški in 
Goriški pokrajini, Trst : SLORI, 1996. 
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Slovenski učitelji v koprskem okraju leta 1912. Vir: Pokrajinski 
arhiv Koper 

Ob sprejemu reforme je bilo v Julijski krajini še vedno 

okoli 400 slovenskih in hrvaških šol s približno 840 razredi in 

52.000 učenci. Do 1928/1929 bi morale po zakonu postati vse 

te šole, osnovne in srednje, italijanske, toda zaradi omenjenih 

sklepov fašističnih tajnikov se je to zgodilo že leto prej. Pred-

videne dodatne ure so z odlokom odpravili že 1925. Protesti 

slovenskega političnega društva Edinost, poslancev in staršev 

ter napadi po časopisju niso imeli prav nobenega učinka. Preo-

stala je samo možnost privatnih tečajev slovenščine, a še ti so 

morali v naslednjih letih delovati ilegalno. 
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Pisni predlog da se prestavi učiteljico iz Prad, ker je po rodu 
slovenka. Vir Pokrajinski arhiv Koper. 

Odpravljanje slovenskih in hrvaških šol je seveda 

spremljala zamenjava učnega osebja. Od približno tisoč slo-

venskih in hrvaških učiteljev jih je le nekaj ostalo v Julijski 

krajini, nekatere so premestili v notranjost Italije, največ pa so 

jih odpustili ali upokojili. Večina odpuščenih učiteljev se je 

izselila v Jugoslavijo. 
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Podobna usoda je zadela Slovence in Hrvate v javnih 

službah že v letih 1923 in 1924; odstavili so uradnike na sodi-

ščih, na pokrajinskih in občinskih uradih pa tudi pri železnici, 

poštah in drugje. Zakon iz decembra 1924 je namreč poobla-

ščal vlado, da sme odpustiti vsakogar, od kogar ni pričakovati 

lojalnega izpolnjevanja dolžnosti ali čigar ravnanje je v nas-

protju s političnimi smernicami vlade. Zadostovala je torej 

utemeljitev, da prizadeti ni Italijan. 

Za poitalijančevanje in fašizacijo slovenske mladine so 

delovale posebne ustanove in organizacije. Za predšolsko 

mladino je že pred vojno delovala Lega nazionale, 1919 se ji 

je pridružila še Opera nazionale di Assistenza all’Italia Reden-

ta, ki je po 1929 prevzela vso skrb za otroške vrtce in rekrea-

cijske zavode ter za tečaje italijanščine za odrasle. Intenzivno 

so delovale še množične organizacije fašistične stranke, ki naj 

bi mladino tudi fašizirale. Predšolske otroke je od 1936 pove-

zovala organizacija Figli della Lupa, šolske od 1926 organiza-

cija Balilla za dečke in Piccole italiane za deklice, vojaško 

organizirana Avanguardia fascista je povezovala mladince od 

14. do 18. leta, dekleta v isti starosti pa so spadale v organiza-

cijo Giovani italiane. Vse te organizacije so bile od 1937 po-

vezane v zvezi liktorske mladine, Gioventù italiana del Litto-

rio — GIL, medtem ko je za univezitetno mladino obstajala 

organizacija Gruppo universitario fascista — GUF. Čeprav je 

bil vpis v organizacije načeloma prostovoljen, so oblasti, faši-

stična stranka, učitelji in drugi priseljenci tako pritiskali, da 

praktično noben otrok ni mogel ostati zunaj fašističnih organi-

zacij. Z vpisom je bila namreč povezana vrsta življenjskih 

možnosti: zaposlitev, licence za obrt, krediti, štipendije, pod-

pore, letovanja, bivanja v dijaških domovih in podobno. Odra-

sle so silili v fašistično stranko, sindikate in druge množične 

organizacije. Obvezna pa je bila udeležba na predvojaških in 
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povojaških tečajih in vajah, ki so se jih od 1927 morali udele-

žiti vsi moški od 18. do 55. leta starosti.«3 

Izjava poslancev jugoslovanskih narodnosti ob uvedbi 
Gentilejeve reforme (tekst na naslednji strani). Vir: Edinost, 
9.10.1923 

 
3 Milica Kacin-Wohinz : SLOVENCI V ZAMEJSTVU, Slovenci v 
Italiji med dvema vojnama 
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Izjava poslancev jugoslovanskih naro-
dnosti v italijanskem parlamentu 

Podpisani zakoniti zastopniki slovanskega naroda v Ita-

liji, dvigamo slovesen in odločen protest proti načrtu rimske 

vlade, vpeljati v naše ljudske šole italijanščino kot učni jezik. S 

tem ukrepom je italijanska vlada položila roko na najelemen-

tarnejše in najsveteše pravice našega ljudstva, izvršila je na-

pad na naravno pravo, ki ga civilizirano človeštvo priznava 

vsem narodom in vsem plemenom na svetu. Da se mora vršiti 

poduk in vzgoja mladine izključno v materinem jeziku, je nače-

lo, ki je postalo last kulturne zavesti vsega sveta in ki je spreje-

to med temeljna določila mednarodnega prava, v posebnih 

pogodbah za zaščito manjšin. Te pogodbe, ki so se naložile 

državam s sodelovanjem Italije, slovesno proglašajo pravico 

narodnih manjšin, vključenih v meje drugorodnih držav, da se 

mora vršiti poduk njihovih otrok v materinem jeziku. 

Te temeljne svoboščine narodnih manjšin ne more raz-

veljaviti nobena vlada in nobena država, ker rima do tega 

najmanjše pravice ne po naravnem ne po božjem ne po med-

narodnem pravu in ker je ta svoboščina postavljena pod po-

sebno zaščito vsega kulturnega človeštva, organizirane-ga v 

Zvezi narodov. Zastopniki petdesetih držav, ki so podpisali 

listino o Zvezi narodov, so se slovesno obvezali, da bodo ščitili 

in branili to naravno pravico narodnih manjšin solidarno in z 

vsemi svojimi organiziranimi silami. Da je bila kraljevina 

Italija oproščena, se še posebej obvezati, da bo spoštovala 

pravice svojih narodnih manjšin, ne pomeni, da sme danes 

poteptati naselil, zajamčena od Zveze narodov, kot članica je. 

Kraljevina Italija je bila oproščena posebnih pisanih obvezno-

sti do narodnih manjšin le zato, ker je njena vlada zagotavlja-

la, da bo Italija kot kulturna država sama od sebe in brez 

pravne sankcije spoštovala življenjske pravice drugorodcev. 

Italija je torej zajamčila bolj nego z lojalno Obveznostjo manj-
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šinske pravice drugorodcev, ona jih je zajamčila s svojo naro-

dno častjo in s svojim slovesom kulturne državo. Ako oropa 

vlada naše ljudstvo lastne osnovne šole, se zagreši s tem proti 

zaupanju, ki je bilo na Italijo stavljeno ob sklepu mirovnih 

pogodb. 

Razen tega izjavljamo podpisani predstavniki jugoslo-

vanske manjšine v Italiji, da je nameravani ukrep rimske vlade 

tudi v kričečem nasprotju s slovesnimi zatrdili in obljubami 

italijanskega parlamenta in prejšnjih vlad.  

Protikulturni zakon o poitalijančenju slovanskih ljud-

skih šol ni še izšel, ti še objavljen v uradnem listu, torej niše 

veljaven, toda šolska oblastva Julijski Krajini so ga začela že 

na vsej črti izvajati. To postopanje je protizakonito in zato so 

vsi ukrepi šolskih oblastev neveljavni, za naše ljudstvo neob-

vezni in mi jih ne priznavamo.  

Toda tudi ko bi zakon danes ali izšel v uradnem listu, bi 

ga mi nikdar nebi mogli priznati. Noben narod, ki ima v sebi 

še nekaj ponosa, ne more priznati zakona, ki je naperjen proti 

njegovi kulturi in njegovi duševni eksistenci. Tak zakon je 

nemoralen in zato neobvezen.  

Nameravana reforma ministra Gentileja stopa ob stran 

zloglasnim šolskim zakonom pruskega imperializma proti Po-

ljakom, ki so izzvali ogorčenje vsega kulturnega sveta in tudi 

italijanskega naroda.  

Prepričani, da bodo z našim protestom soglašali vsi, ki 

so v Italiji zvesti najplemenitejšim tradicijam svojega naroda, 

vsi ljudje v Italiji in izven nje, ki so prožen duha skupnih kul-
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turnih idealov človeštva, pozivljamo vlado, naj odstopi od 

svoje nakane.  

Naše ljudstvo je zrelo in zato čuti z vsem srcem in spoz-

nava s polno zavestjo, da je šolski poduk njegove dece v mate-

rinem jeziku njegova prva, sveta in nedotakljiva pravica, da je 

to temelj njegovemu narodnemu obstoja, da je to predpogoj 

njegovemu kulturnemu, moralnemu in gospodarstvenem na-

predku, in zato se mu ne odreče in si ga od nikogar ne pusti 

vzeti — nikdar!  

V Trstu, 7. oktobra 1923.  

Jugoslovanski poslanci v italijanskem parlamentu: Jo-

sip Lavrenčič, dr. Karol Podgornik, dr. Ulikse Stanger, Vir-

gilij Šček, dr. Josip Wilfan. 

 

Slika uradnega lista, v katerem je bil objavljen odlok, ki uvaja 
Gentilejevo šolsko reformo 
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Spomini na italijansko raznarodo-
vano šolo 

Kot novinar in urednik Radia Koper sem dolga leta pri-

pravljal tudi oddaje Reportaža, Primorski kraji in ljudje in 

Slovenci ob meji. Ob tem sem se pogovarjal s tisočimi Pri-

morci z obeh straneh, predvsem starejšimi. Marsikdo izmed 

njih se je  spominjal tudi šole v času fašizma, torej je sam na 

lastni koži doživeli gentilejevo reformo. To seveda ni bila 

samo reforma šole, vzgoje in tudi ne poitalijančevanje, ampak 

zelo pogosto tudi izživljanje učiteljev nad za njih manjvredni-

mi slovenskimi otroki, Ščaveti kot so jim rekli. Čeprav so bili 

po načrtu namenjeni poitalijančenju, so vseeno sodili v katego-

rijo tistih, ki bi, če tega ne bi hoteli sprejeti, končali kot so se 

učili v že omenjeni pesmici v puljski areni, kot hrana za zveri, 

ali pa v breznih Fojbe pri Pazinu. Dejansko so najbolj pogosto 

končali konfinaciji in zaporih, otroci pa skupaj s starši v be-

gunstvu. Pa ne samo s starši, dva iz našega sorodstva sta zbe-

žala v Jugoslavijo kar z učiteljem. Otroke so iskali karabinjer-

ji, ker so vrgli na tla italijansko zastavo, učitelja pa ker naj bi 

bil on kriv, dejansko pa je na šolo že prišel nov italijanski iz 

poitalijančene Istre. 

Tudi učitelji, ki so izvajali to poitalijančevanje so bili po 

večini »bivši« Slovani, saj so bili za ta posel primernejši kot 

pa »čisti« Italijani, če so hoteli opraviti to vlogo, je bilo na-

mreč zelo dobro da so lahko vsaj razumeli kakšno slovensko 

ali hrvaško besedo. Posebnega znanja niso rabili, dovolj je 

bilo, da so  znali pisati in brati italijansko, seštevati in odšteva-

ti ter množiti in deliti. Za učenje zgodovine in fašističnega 

domoljubja, pa o imeli učbenike s kartami nekdanjega rimske-

ga in novega kolonialnega italijanskega  imperija, pa seveda 

slikami orožja.  
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Stran iz učbenika matematike.Vir: internet. 
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Z italijansko nacionalistično vzgojo so začeli že v pred-

šolski dobi. V večjih slovenskih krajih so organizirali celo 

posebne italijanske vrtce, kjer so jih vzgojiteljice navajale na 

italijanščino in italijanske pesmi. Že tu so začeli z vzgojo z 

vojaškim redom in disciplino. Otrokom so rekli »i figli della 

lupa«, torej otroci volkulje, tiste rimske volkulje, ki je vzgojila 

ustanovitelja starega rima Remula in Romula, torej. 

Ko so nekoliko odrasli so okrog 8 leta starosti fantki po-

stali Balille, dekleta pa Piccolle Italiane. Fantje so kot Balille, 

ime so dobili po nekemu italijanskemu uporniku avstrijskim 

cesarjem, že postali mali Mussolinijevi vojščaki, ki so jih 

vzgajali v bodoče  bojevnike za novi imperij. Ti fantki so mo-

rali imeti posebne črne uniforme, ki so jih morali starši seveda 

plačati, vsako soboto pa so se urili z lesenimi puškami. Kasne-

je so za njih izdelali tudi posebne male a prave puške. Tem 

sobotam so rekli »sabato fascista« in če so se na teh vajah 

dobro izkazali, so jih poslali na osvajalne vojne, če ne drugega 

za »kanon-futer«. Ampak puško so dali le tistim, ki so sprejeli 

italijanstvo, tisti ki ga niso so šli tako kot več deset tisoč v 

posebne bataljone. To so bile posebne napol kazenske enote, 

ki so jih imeli zaprte v kasarnah, da ne bi odšli v partizane, ali 

pa so kopali vojaške obrambne jarke in opravljali druga dela. 

Dekleta so postala »Piccole italiane«, torej mlade Itali-

janke, tiste, ki bodo, če bodo imele srečo, dobile za moža in 

gospodarja pravega italijanskega vojaka, borca za fašizem. V 

tem popolnoma podrejenem duhu so jih tudi vzgajali. Tudi one 

so bile oblečene v uniforme, vendar bluze so imele bele    

V času, ko sem snemal oddaje je bil na Vipavskem še 

vedno živ spomin na učitelja Sottosantija, ki je imel jetiko. V 

tistem času imeti jetiko je bilo smrtno nevarno, saj je še niso 

znali pozdraviti. A ljudem ni ostal v spominu zaradi tega, am-

pak ker je otrokom, če so med poukom govorili slovensko, 

pljuval v usta. Da, ukazal jim je odpreti usta in vanje pljunil 

svoje bacile jetike. 4.10.1930 so ga našli mrtvega, pa ne zaradi 
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jetike, ampak zaradi strelne rane iz puške. To sta v zaščito 

otrok menda opravila tigrovca Tone Černač In Danilo Zelen.  

O tem so mi pripovedovali vsaj trije sogovorniki, ki pa 

tega niso doživeli v prvi osebi. Sem pa v svojem arhivu po-

snetkov našel še veliko zanimivih, tudi o tem, kako so se ljudje 

uprli temu poitalijančevanju s požiganjem novih italijanskih 

vrtcev in šol. Katerih cilj je bil poitalijančevanje.  

 

Otroci v fašističnih uniformah: Figli della lupa(otroci volkulje), 
Balilla, Piccole Italiane (male Italijanke). Vmes tekst njihove 
zaprisege: »V imenu boga in Italuije zaprisegam, da bom 
izvševal vse ukaze Duceja in da bom služil fašistični revoluciji  z 
vsemi svojimi močmi, po potrebi tudi krvjo.«  Vir: Pokrajinsk 
imuzej Koper. 
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Organizacija moške mladine je bila vojaška. Dobili so tudi 
vojaške knjižive in vojaška vadba je bila obvezna. Vir: 
Pokrajinski muzej Koper 
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Vida Babič po rodu s Kontovela z dekli-
škim priimkom Štoka: 

»Ja, že v prvem letu sem za »befano« doživela prvo sre-

čanje z grenkobo. Kot je bilo navada, smo dobili kakšno 

majhno reč, pomarančo, darilo … in jaz sem namesto befane 

dobila na šolski klopi listek v italijanščini: 'Chi non ha rice-

vuto la befana, vada a Lubiana.' (Kdor ni dobil befane, naj gre 

v Ljubljano.) Zalepili so mi ga na hrbet in sem kot nebogljen 

otrok, ki še vedel ni, kaj in kje je Ljubljana, šla naokrog po 

šoli iskat darilo te Befane. A sem vseeno hitro ugotovila, za kaj 

gre.« 

Povejmo, da je bila Befana dobra čarovnica preverjene 

italijanske krvi, ki je v času fašizma edina podarjala otrokom 

darila ali befano. Podobno kot pri nas Miklavž, Božiček ali 

Dedek Mraz. 

»Vaši vas niso hoteli vpisati v Balillo oziroma Piccole 

Italiane, in zato je niste dobili?« 

»Ne, in za kazen nisem dobila befane. No, jaz in še en 

sošolec, ki tudi ni bil vpisan, bi morala iti po razredu iskat 

befano s tistim listkom na hrbtu. V naju pa se je nekaj uprlo in 

sva šla iz šole, tekla sva. To pa je naredil ravnatelj šole na 

Proseku, ki je bil fašiston prvega razreda.« 

»So tudi sicer šikanirali otroke Slovencev?« 

»Ja, bili smo ščaveti, ker nismo znali italijansko. To so 

nam kakšenkrat rekli. Čutil si, da si manj vreden in da si dru-

gorazreden …« 

»Vaš oče, vaši strici so bili izredno zavedni Slovenci.« 

»Vsi so bili izredno zavedni. Moj oče je bil po poklicu 

dober zidar, imel je majhno podjetje, vendar dela ni mogel 

dobro opravljati, ker so ga vsakokrat, ko je prišla kakšna 
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oblast (pomemben mož) v Trst, zaprli za en mesec, 14 dni, 

deset dni brez vzroka, ker je bil politično nevaren.« 

»V vaši družini so bili tako tigrovci kot komunisti.« 

»Ja, en stric, Franc Štoka, je bil komunist, bil je vpisan 

kot član italijanske komunistične partije in bil je tudi zaprt v 

taborišču Ventotene. Pet let zapora 'per attività soversive' (za 

protidržavno dejavnost) in še pet let konfina (konfinacije – 

prisilnega bivanja pod nadzorom policije)! Pripeljali so ga po 

vrnitvi iz Argentine. Drugi stric Vlado Štoka je bil tigrovec. 

Njega so na prvem tržaškem procesu leta 1930, ko so sodili 

tudi Bidovcu, Marušiču in drugim, obsodili na 20 let zapora.« 

Balille in Piccole Italiane, 2. razred osnovne šole v Strunjanu 
leta 1930, Vir: Pokrajinski muzej Koper. 

»Ste kot otroci opazili razliko med tigrovci in komuni-

sti?« 

»Ne.« 

»Oboji so bili borci za pravice …« 
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»Jaz tega internacionalizma nisem čutila. Morda sem 

bila premlada, ampak na sploh se ga ni čutilo, ker so se oboji 

borili za nacionalno vprašanje. Morda je bilo kakšno trenje. 

Jaz pa sem imela občutek – lahko vam rečem –, da je bil tisti, 

ki je bil komunist, bolj drzen, več si je upal …« 

»Ampak vašo šolo so zažgali tigrovci, to pa iz protesta, 

ker so ukinili slovenščino … Kako se spomnite zažiga?« 

»Bila sem še otrok. Spomnim se, da je bila pri nas doma 

preiskava. Vse so premetavali in iskali in potem zaprli strica.« 

 

Balilla v sobotni bojni opremi. Vir: Wikipedia 
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Danilo Vodopivec iz Ospa o skrajnem iz-
življanju italijanskega učitelja nad slovenskimi 
otroki 

»… Nas otroke je v cerkvi pri verouku že pred šolo začel 

učiti pisanja in branja naš učitelj Malalan, seveda slovensko s 

strešicami. Jaz se spominjam, da sem šel v prvi razred itali-

janske šole in da nismo smeli govoriti nič drugega kot italijan-

sko. Velikokrat sem jih ulovil, ker sem napisal duče – s streši-

co.« 

»Kako se je imenoval ta italijanski učitelj?« 

»To je bil neki Steno Premuda, rekli pa smo mu Cvetko, 

ker je imel golo glavo.« 

»Od kod je bil?« 

»On je bil iz Trsta. Sem je prihajal z biciklom ali motor-

jem. Ampak baje je bil po rodu dol iz Pule. Zelo nas je maltre-

tiral, sovražil nas je. Nam je prijemal glave in tolkel glave 

skupaj. 'Ščavi duri!'– to je bila njegova najbolj pogosta bese-

da. V roki je skozi vrtel eno leseno kroglo, ki jo je odšraufal s 

table, in v tistega, ki je klepetal, jo je zalučal, tudi proti meni. 

Jaz sem se umaknil, je pa bil neki Rado za mano in mu je pri-

letela v glavo. Je padel v nezavest. Taka beštja je bil. Že v 

prvem razredu je zahteval, da moramo vprašati za stranišče v 

italijanščini. Tisti, ki ni znal, ga je pustil, da se je podelal v 

hlače. Tudi moj sosed, ubogi revež, si tega ni zapomnil in se je 

podelal v hlače. On se je tako režal, kot ne vem kaj, je pa smr-

delo v razredu ... Potem je dal v drvarnici zazidati okno, da je 

bila popolna tema notri, in nas je zapiral.« 

»Drvarnico je spremenil v zapor.« 

»Ja, v zapor. In je vedno hodil tam na potrebo. On ni 

hodil na stranišče, ampak na časopis v tisti drvarnici. Če si bil 

kaznovan, si moral potem nesti v časopisu – oprostite izrazu – 
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tisti njegov drek v stranišče. Veste, kakšno ponižanje je bilo za 

otroka?« 

»Se je to pogosto dogajalo?« 

»Seveda. In batine. Koliko je bilo tega … tudi po ro-

kah.« 

Kratek časopisni članek o pretepanju otrok v šoli. Vir: 
Pokrajinski arhiv Koper. 

»Kako vas je tepel?« 

»S šibo in jaz se spominjam, kako je počel še druge 

stvari. Se spominjam, ko je eno punco – bila je že v drugem 

razredu – pretepel, da so jo morali starši potem peljati k 

zdravniku. Potem je bil slučaj, ko je mojega brata pa še enega 

v soboto zaprl noter in zaklenil in šel proč, da je bil do pone-

deljka notri. In so potem prišli starši, moj oče in še eden, in so 

vrata morali vreči dol, da so tako lahko vzeli oba otroka ven. 

Potem pa so prišli karabinjerji in je bil cel hudič. 

Od mene je zmeraj hotel, da mu pucam bicikel ali mo-

tor, in z Lučijem sva morala pucati ta motor skoraj vsak dan. 

In enkrat je rekel, da če bova lepo popucala bova dobila eno 

štanco marmelade Arigoni, se spominjam, so bile kvadratne in 

v kartonu. Da bo dal vsakemu eno celo, ker včasih je komu dal 

samo košček. In veš, da sva midva to pucala. Potem nam je res 
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prinesel lepo zavito v take štance4 in nama je dal vsakemu eno 

celo. Jaz sem jo malo gledal v roki, a bogi Luči, lačen je bil, je 

hitro dal v usta – je bil šmir,5 navaden šmir, tisti trdi.« 

»Torej mast za podmazanje koles za voz vama je dal 

namesto marmelade.« 

»Šmir je lepo oblikoval, da je zgledal  kot štanca, kot da 

je prava ploščica marmelade, in Luči jo je stlačil v usta,da se 

je skoraj zadušil s tistim … Zamislite si, to je bila za njega 

velika velika zabava.« 

Tudi drugi v vasi so mi pripovedovali, da se je prav iz-

življal nad otroki, da jih je sovražil, čeprav je eni od bivših 

učenk tudi enega naredil, je pa vseeno toliko spoštoval boga 

ali zakon, da se je s tem dekletom poročil. Kljub temu da je 

postal vaška žlahta, ga ljudje niso mogli videti in v vasi ni 

mogel stanovati, ampak je ženo odpeljal v Trst. 

»Izživljal se je nad otroki. Zato so mu tudi rekli Kagain-

karta,6 nismo ga mogli videti. To smo doživljali.« 

»Ste ga še srečali po šoli?« 

»Na žalost, ko mi je umrla mama, je prišel v kapelo za 

glavno bolnico v Trstu in prinesel šopek rož. Sicer je bil v 

civilu. … Da bo dal na trugo od moje mame in jaz sem takrat 

rekel, da on ni vreden, da se pride poklonit moji mami. Rekel 

sem mu, naj vzame rože in se odstrani. Je pustil rože, je šel 

ven, jaz pa sem vzel rože in jih nesel v kanto. In vsa moja 

žlahta me je ob tem v strahu začela opominjati, če ne vem, kdo 

 
4 Stisnjena ploščica. 

5 Trda črna strojna mast za podmazanje koles pri vozovih. 

6 Serjevpapir. 
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je on, in tako naprej. Jaz sem pa vedel, da je bil neki colonel-

lo7 pri takratni policiji in da ima veliko oblast. Samo takrat je 

bil v civilu in mi ni bilo prav nič žal, da sem mu to rekel. Nato 

sem izvedel, da je s prepustnico še vedno prihajal čez mejo 

sem k nam, pa sem rekel enemu našemu, da če ga jaz kje do-

bim, jaz ga bom... Ga pa nisem nikoli več videl. Morda je še 

danes živ...« 

 

Knjiga za drugi razred 

  

 
7Polkovnik. 
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Peter Krmec iz Prebenega o šoli za voj-
ščake 

»Mi smo hodili v Dolino v šolo. In pred šolo smo vadili 

vsako nedeljo toliko mesecev v letu. In na tisti dan, ko je Mus-

solini imel govor, je bila tam fašistična organizacija, ker v 

Dolini je bil sedež »fašija«, in glavni sekretar »fašija« nas je 

pozval.« 

»To je bil priseljeni človek« 

»Ja. Med organizatorji je bil tudi učitelj, nadučitelj šole 

v Dolini. Tisti nas je tudi vežbal v vojaških vajah, da smo vsa-

ko nedeljo tam marširali in delali neke telovadbe.« 

»V šoli ste se torej učili nekaj italijanščine in predvsem 

marširati, nositi puško.« 

»Haha … Puške ne še kot otroci, samo ko je prišlo do te 

napovedi vojne, je prišel ukaz, da se postrojimo in smo marši-

rali na trg v Dolino. Tam je bil pred sedežem od »fašija«. Tam 

so bili vsi ti veliki od začetkov »segretario del partito nazional 

fascista«, je bil Rovinetti, so bili karabinjerji, fašisti in tako 

dalje. In so hoteli imeti tudi »muziko«. Lahko povem to? V 

Mačkovljah je bila ena majhna skupina ljudi – Mačkovlje so 

majhna vas – in so takrat imeli godbena pihala in so bili vab-

ljeni ti fantje, da grejo tisti dan tam igrat. In so v resnici prišli 

in to je bilo malo nerodno bogim, ampak oni so bili drugače 

primorani. Če so tako delali, so jim dovolili, drugače ne … 

Potem so šli vsi v partizane, nekateri so padli. Ko je končala 

ta ceremonija, so nas vse fante, ki smo bili tako postrojeni, 

peljali na sedež fašistične stranke v prvo nadstropje. Tam je 

bila ena velika miza in gor so imeli razne pole in vse okrog so 

bili tej fašisti. In po hodniku in po stopnicah so bili karabinjer-

ji in črnosrajčniki. So nas peljali gor in tam nam je »segreta-

rio« napravil en govor, da kakšno čast imamo, da lahko gremo 

v Grčijo kot prostovoljci se borit za našo domovino.«  
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Ampak Peter je bil premlad za fronto, zato je končal v 

posebnih bataljonih to je tistih kamor so internirali še skoraj 

otroke, kasneje pa celo nevarne starce, ki bi lahko šli v parti-

zane. To mu je uspelo po propadu Italije, a so ga na Dolenj-

skem zajeli domobranci, smrti pa so ga zgolj po naključju 

rešile Nemci, ki so ga najprej rabili za delo v taborišču Begu-

njah, nato pa v zloglasnem kamnolomu Mathauzna.  

Spričevalo Dušana Fortiča, naslovna zunanja stran in notranji. 
Ocene so bile obratno kot danes, najboljša je bila 1, negativna 
pa 5. 

  



 

37 

Spomini Ivanke Sluge - Škof iz Arviž 

 

Otrok niso mučili samo učitelji ali moški, ampak tudi 

učiteljice. To je lepo zapisala naša avstralska izseljenka Ivanka 

Sluga – Škof v knjigi Skozi ogenj in pepel iz katere vam ponu-

jam v branje samo nekaj izsekov iz njenega doživetja gentile-

jeve reforme v brkinskih Artvižah: 

»Večkrat nas je zaprla vse do večera, učilnico je zakle-

nila, sama pa odšla na večerjo. Ko smo se prepričali, da smo 

sami, smo splezali na okensko polico, od tam pa po krhkih 

vejah jablane do debla in po deblu na dvorišče. Včasih srno 

bili doma, še preden je povečerjala. Drznejši med nami so si 

olajšali napete mehurje tako, da so z njihovo vsebino napolnili 

črnilnike, seveda tudi učiteljičinega, kajti stranišče je bilo spo-

daj na dvorišču in nam, ki smo bili zaklenjeni, nedostopno. 

Pred poukom smo vsakokrat molili za kralja Emanuela 

III. in za kraljico Eleno, njegovo ženo, hčer črnogorskega vla-

dike. Duceju pa smo morali zapeti: »Duce tu sei la luce (duce, 

ti si naša luč).« Mi, otroci slovenske matere, smo tuje besedilo 

nekoliko ponašili in smo zapeli: »Duce ima glavo iz buče.« 

Učiteljica je zaslišala, da ji znane besede zvenijo nekoliko 

drugače in je vsa razkačena hotela vedeti, kaj to pomeni. Z 

nedolžnimi obrazi smo ji razložili, da je pomen isti, le verzija 

je nekoliko različna. Toda nekdo ji je moral naše besedilo 

prevesti, zakaj naslednji dan nas je vse z ravnilom po členkih 

in konicah prstov. Najtežjega osumljenca pa je učiteljica odpe-

ljala v dvoriščno stranišče in mu potisnila glavo v straniščno 

luknjo. /…/ 
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Vsi učenci, od prvčkov pa do tistih, ki so skoraj že za-

dostili šol-ski obveznosti, smo morali postati člani podmladka 

fašistične organizacije. /…/ 

Moj oče ni hotel prispevati za naše članstvo v tej orga-

nizaciji, ker se mu je upirala, pa tudi zato, ker ni imel niti de-

narja, da bi nas obul. Toda učiteljica me je vsak dan znova 

vprašala, ali sem prinesla pet lir. Takrat je bilo to kar precej 

denarja, toliko so na primer stali gumijasti škornji, ki sem jih 

zelo pogrešala. Ker jih nisem imela, me je v deževnih in mrz-

lih dneh brat preprosto odnesel v šolo, da ne bi bosa brodila pc 

mrzlih lužah, pozimi pa po brozgah, ki srno jim rekli zdrkalce. 

Nekega zimskega dne pa me je učiteljica napodila do-

mov, naj grem takoj po zahtevani denar, a se nisem premakni-

la iz klopi; vedela sem, da mi oče denarja ne bi dal; povrhu pa 

je bilo zunaj skoraj do kolen zdrkalce. Učiteljica me je pogra-

bila za lase in me potegnila k vratom, ki je imelo dvoje kril, 

tako da burja ni mogla nanesti v učilnico prhkega snega. Zu-

nanje krilo je zaklenila, notranje pa zaprla, tako da sem ostala 

stisnjena v nadvse ozkem prostoru. Čeprav sem bila drobna, 

saj so mi rekli kar mravlja, je bil prostor zame preozek in je 

bilo v njem premalo zraka. Začela sem težko dihati in imela 

sem občutek, da bom omedlela, če mi ne odpre vrat. Zdelo se 

mi je, da sem zaprta že celo večnost. Ko pa je čez nekaj časa 

odprla notranja vrata, sem se brez zavesti zgrudila na pod. 

Ko je oče zvedel o tem, mu je prekipelo. Prišel ji je po-

vedat, kar ji je šlo, ona pa ga je prijavila karabinjerjem, češ da 

noče vključiti svojih otrok v fašistični podmladek. 

Ateja so zatem odpeljali v pripor v vasi Materija. Zbali 

smo se zanj, a se je izvlekel. Povedal jim je, da nima niti toliko 

denarja, da bi nas obul. Čevlje da ima samo najstarejši, ki vse 
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druge znosi v šolo na hrbtu, saj v copatah ne moremo gaziti po 

snegu in mokroti. 

Dan potem, ko me je nesrečno zaprla med dvoje vrat, 

smo opazili na kljuko obešen darilni paket z učiteljičinim ime-

nom. šolarji, ki srno pred vrati čakali, da nam jih odklene, smo 

na glas ugibali, kdo le takšni osebi kupuje draga darila. Edini, 

ki je molčal, je bil Tonček. Z njegovega muzajočega se obraza 

smo prebrali, da ve o zadevi nekaj več. Ko je učiteljica snela 

paket in začela odvijati umetelno spleteno pentljo, je nastala 

takšna tišina, da je bilo slišati le naše dihanje. Še malo in paket 

je začela odpirati, naše oči so bile na pecljih, tedaj pa nam je 

udaril v nosove hud smrad. Ne da bi kdo izrekel le besedo, 

smo v trenutku vsi vedeli, kakšno darilo je dobila. Ko si je za 

silo opomogla, nas je začela zasliševati in groziti, a nikoli ni 

zvedela, kdo ji je poslal darilo zaprla ves razred, mi pa srno 

sklenili, da ji borno to o prvi priložnosti poplačali. Priložnost 

se je ponudila kaj kmalu. Na šolo je namreč prišel nadzornik, 

ki je dvakrat na leto preverjal naše znanje. Hotela se je izkazati 

in je zato obesila na steno velik zemljevid Abesinije, okra-šen 

s številnimi puščicami, ki so kazale napredovanje italijanske 

armade. Na vsako njeno vprašanje o hudih bojih z napol divja-

ki srno molčali kot zid. Delali srno se, kot da vprašanja ne 

razumemo in nismo še nikoli ničesar slišali o tem. Kolikor pa 

je kdo le odgovoril na vprašanje, je povedal vse narobe. Kje da 

je Abesinija? Seveda v Ameriki! Kakšne barve so Abesinci? 

Seveda so rde-čekož'ci in oči imajo postrani! Za nadzorniko-

vim hrbtom je po-skušala z ustnicami oblikovati prave odgo-

vore, ki naj bi jih sporočili nadzorniku, a vse zaman. Nadzor-

nik jo je nekajkrat besno pogledal in si nekaj jezno zapisoval v 

beležnico, nato pa se je z rezkim pozdravom poslovil in odšel. 

Ona pa se je sesedla. Ko je nehala loviti sapo, si je dala duška 

z vsemi znanimi zmerjavkami, ki jim je dodala še nekaj novih. 

Naš odnos do učiteljice se je spreminjal v odkrit upor.« 
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Ivanka Sluga – Škof v tej svoji življenjski izpovedi zelo 

lepo opisuje tudi nastop duceja v Materiji, kamor so ga morali 

it poslušat udi otroci iz najbolj oddaljenih brkinskih vasi: 

»Na prostoru pred glavno pošto je bil postavljen lesen 

oder. Nanj je v patetični drži zakoračil sam duce, oblečen v 

brezhibno uniformo. Z nečloveško močnim glasom je bruhal 

nad nas močno okrašene stavke o sebi in svojem boju, o zma-

govitem fašizmu in junaštvu italijanske vojske v Afriki. Pri 

tem se je neznansko pačil in gledal nekam skozi nas, kot da 

kriči svoje misli nekomu daleč za nami. Za vsakim izkričanim 

stavkom je pomolčal, kot da napeto premišljuje o naslednji 

resnici, ki jo mora izpljuniti. V teh premolkih, nam je bilo 

zabičano, naj bi vsi šolarji skupaj zadeklamirali: Credere, obe-

dire e cornbattere (verjeti, ubogati in se boriti)! Zamrmrali 

srno nekaj, kar ni bilo niti malo podobno zaukazanemu. /…/ 

Vzdušje, ki je vladalo na šoli vse do začetka leta 1943, 

je bilo za nas slovenske otroke neznosno: polno sovraštva, 

tepeža, ponižanj s strani učiteljev, z naše strani pa bojazni, 

strahu, tudi sovraštva in upornosti. Učitelje, ki bi morali v nas 

vzbujati smisel za pošteno, ljubezni polno življenje, slo po 

znanju in življenjskih vrednotah, smo sovražili. Seveda smo 

bili mnogo premladi, da bi lahko razčlenili naš odpor. Z lum-

parijami smo skušali le prisiliti učitelje, da bi zapustili našo 

vas. V letih 1941-1942 se je tudi po naših krajih začelo širiti 

partizanstvo. Čeprav so zanj vedeli le nekateri vaščani, smo 

otroci kmalu zaslutili, da se dogaja nekaj velikega in skriv-

nostnega. Zaslutili smo, da nas bo skrivno dogajanje nekako 

rešilo tudi učiteljice, ki smo jo sovražili iz vsega srca. Najsta-

rejši v razredu je predlagal, naj bi ji v imenu partizanov, ki jih 

je ona imenovala banditi, napisali pismo. Res smo ga napisali, 

v njem smo ji sporočili, naj kar se da hitro odide iz vasi, .sicer 

bomo partizani prišli ponjo in ne bo nikoli več videla sončne 

Kalabrije. Pisma ji nismo poslali po pošti, ampak smo ji ga 
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potisnili pod šolska vrata. Pismo so pravzaprav napisali starej-

ši, pisanja bolj vešči učenci. Nam mlajšim pa so naročili, naj 

gremo v Vrtačo, kamor so vaščani odlagali smeti, in naj tam 

naberemo čim več zarjavelih kosišč, preluknjanih loncev in 

razbitih nočnih posod, vse te predmete naj nataknemo na pre-

klo in jo potisnemo v koprive ob ograji šolskega vrta. Nasled-

nji dan je prišla učiteljica v šolo pozneje kot navadno. V rokah 

je nosila kovček in torbo. Povedala nam je, da nas ne bo več 

učila. Prizadevala si je, da bi nam povedala nekaj besed v slo-

vo, a je ni nihče poslušal. Zavedeli smo se, da nam je uspelo. 

Bili smo veseli, srečni, in tega sploh nismo skrivali. Pograbila 

je svojo prtljago in odkorakala. Stekli smo h koprivam, izvle-

kli preklo z razbitimi lonci in s palicami tokli po njih. S svoje-

vrstnim koncertom smo jo pospremili čez Hrib. Nad Gradišči-

co se je ustavila, da bi si odpočila, mi pa smo ji zakričali asina, 

stupida, kakor nas je sama naučila Od tistega dne na Artvižah 

ni bilo več italijanskega pouka. Partizanske aktivistke so vse 

do konca vojne v letu 1945 na skrivaj poučevale slovenščino 

po senikih in drugih skritih prostorih. Sama sem imela srečo, 

da sem lahko obiskovala slovensko šolo v Slivju. Leta 1943 so 

Artviže požgali in smo se morali izseliti. Odtlej smo živeli na 

Mršah blizu Slivja. Poučeval nas je čudovit mož, župnik Vik-

tor Berce.« 

Preberite si to Ivankino knjigo, ne bo vam žal. 
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Vir: Slovenski narod pomni in obtožuje  Založba Lipa  Koper 
1999. 
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Posledice Gentilejeve reforme 
Gentilejeva reforma je imela zelo vidne posledice šele 

po vojni, pa ne samo v pomanjkanju izobraženih ljudi, ki so 

bili nujno potrebni za obnovo in nadoknadek pri razvoju od 

fašizma in vojne opustošene dežele, ampak celo v kulturi in 

nacionalni zavesti. Nekateri domačini, ki jih je bil sram, da ne 

znajo ne govoriti in ne pisati v neki normalni pogovorni slo-

venščini, kaj šele zborni, so se v svojem sramu raje predstav-

ljali za Italijane kot Slovane. To mi je osebno v pogovoru pri-

znal celo znani novinar in direktor radia Mario Abram.  

V genezi italijanskega fašizma je eden najpomembnej-

ših dejavnikov kompleks nekdanjega rimskega imperija. Judje 

so se imeli za od boga izvoljeno ljudstvo, Rimljani in njihovi 

potomci pa so se tega navzeli, saj je bog za Judi izbral prav 

njih, njihovo glavno mesto za sveti sedež svojega edino vero-

dostojnega glasnika. Če ne drugega so se vedno imeli za vzvi-

šeno, ali več vredno ljudstvo kulturo, kar so stalno vtepali 

našim ljudem v glavo, vsi ostali pa so bili Barbari ali pa sužnji. 

Po nadvladi Germanov, Karla velikega, sploh pa po vzponu 

Mussolinija in Hitlerja, ko seje na vse načine, zlasti vero in 

vzgojo prepričevalo naše ljudi, da so manjvrednim barbari, 

primerni le za ščave, da so ljudje celo skrito v sebi to začeli 

verjeti. Res da jim je NOB vrnil veliko samozavesti, a kaj ko 

so to kmalu začeli zelo sistematično prati zahodni mediji, naj-

prej časopisi in radio, Marshallov plan izobilja za »pravover-

ne«, nato pa še televizija, potrošništvi itd. 

Iz notranjosti Slovenije so se začeli najprej vračati ne-

kdanji Primorski begunci, ki so iz Italiji priključenega ozemlja 

morali zbežati pred fašističnim nasiljem. Ti so na srečo v svo-

jem begunstvu, ko so svoje nepremičnine in materialno osnovo 

ali bogastvo morali pustiti onstran rapalske meje, lahko gradili 

svojo stabilnost in razvoj predvsem na znanju, tako da smo z 

njimi dobili številne zelo dobre strokovnjake. Z njimi so priha-
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jali tudi drugi učitelji, zdravniki, pravniki, in ko so začeli zida-

ti tovarne, tudi inženirji in pridni delavci. A žal je z njimi pri-

šlo preveč pokvarjenih politikov, udbovcev in kvazi gospodar-

stvenikov, ki so se šli predvsem vzvišene gospodarje in hote 

ali nehote ponovno prepričevali domačine v njihovo manjvre-

dnost.  

To sem opisal že v nekaterih mojih publikacijah, zato tu 

dodajam, da sem to osebno čutil tudi sam kot otrok. Po osvo-

boditvi so se v novo gimnazijo v Kopru začeli na veliko vpi-

sovati prav naši domači otroci, v času moje generacije, pa so 

na gimnazijo razen izjem hodili predvsem otroci priseljencev, 

mi domačini, Istrani pa na ekonomsko ali kovinarsko. Ostalo 

si pa preberite v mojih knjigah zlasti Roža osapska in Primor-

ska dežela. 
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