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Profesorski zbor in dijaki leta1948 (šolski arhiv)
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Nemška klasična gimnazija (Staatsgymnasium)

Za časa Avstro-Ogrske, ko v Trstu še ni bilo slovenskih višjih srednjih šol, so Slovenci
obiskovali predvsem nemško Cesarsko-kraljevsko klasično gimnazijo (K. K.
Staatsgymnasium): v šolskem letu 1912/13, malo pred prvo svetovno vojno, je bilo med
641 vpisanimi kar 233 slovenskih dijakov.1 Od šolskega leta 1876/77 je imela klasična
gimnazija svoj sedež v novi državni stavbi na Leipziškem trgu, današnjem Trgu A. Hortis,
kamor se je preselila, potem ko je pouk dolga leta potekal v zasebnih stavbah. Pročelje
nove zgradbe je gledalo na trg: danes je v njenih prostorih Pomorska šola (Istituto
Nautico); v isti stavbi sta imeli svoj sedež še deška in dekliška ljudska šola, na današnji
Ul. Diaz pa je bil vhod v nemško realko (Staats-Oberrealschule), kjer ima danes svoj sedež
Trgovski zavod G. R. Carli.

Nemška klasična gimnazija v Trstu je bila ustanovljena leta 1842, ko so ukinili
gimnazijo v Kopru in preselili v Trst ves profesorski zbor, in je delovala do leta 1918, ko

Lidia Rupel

Nemška klasična gimnazija (Staatsgymnasium)
in nemška realka (Staats-Oberrealschule) v Trstu

1 Število dijakov se nanaša na podatke ob koncu posameznih šolskih let, na začetku šolskega leta je bilo
število vpisanih višje, mnogo učencev pa je izstopilo med letom ali pa ni izdelalo. Za te in druge navedene
podatke gl. letopis nemške gimnazije Programm (1850–1879) oz. Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasium
in Triest (1880–1914) (dalje Programm oz. Jahresbericht), P. Tomasin, Das k. k. Staats-Ober-Gymnasium in
Triest. Erinnerungen veröffentlicht bei Gelegenheit der fünfzigjährigen Jubelfeier, Triest, 1892, članek P.
Medina - Dremovčevega (psevdonim za Ferda Kleinmayerja), Slovenski živelj na nemški državni gimnaziji
v Trstu (1842–1918), ki ga je Lavo Čermelj objavil v Jadranskem koledarju leta 1970, str. 175–181. Glej
tudi L. Rupel, L. Karl Moser: „Aus meinem Leben“ - Iz mojega življenja“, v Ludwig Karl Moser (1845-1918)
med Dunajem in Trstom, Zbornik mednarodnega s�tudijskega dne, Trst, 21. novembra 2008, Ljubljana
2012, str. 39-48 (dalje Zbornik 2012).
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je prišel Trst pod Italijo. Študij na nemški klasični gimnaziji je trajal na začetku le šest
let, po šolski reformi za gimnazije iz leta 1849 (Osnutek organizacije gimnazij in realk v
Avstriji) pa se je postopoma podaljšal na osem let in v š. l. 1850/51 je delovalo že vseh
osem razredov. Delila se je na nižjo in višjo gimnazijo in je nudila splošno izobrazbo, ki
je slonela na klasični kulturi in je učence pripravljala na univerzitetni študij.

Vhod v nekdanjo nemško klasično gimnazijo (foto Rupel)



Nemška gimnazija je imela ključno vlogo v mestnem šolstvu in njen pomen ni upadel
niti po ustanovitvi italijanske občinske gimnazije v šolskem letu 1863/64. Kot dokaz
lahko navedemo število vpisanih na osnovi šolskih letopisov: v prvem šolskem letu
1842/43 jih je bilo 117, v š. l. 1913/14, tik pred prvo svetovno vojno, pa 619.
Sorazmerno s številom učencev je rastla tudi prisotnost slovenskih dijakov: število le-teh
je bilo na začetku prav skromno, ob koncu stoletja pa je bilo slovenskih učencev že 155
in na začetku 20. stol. je to število še zrastlo vzporedno z gospodarskim razvojem in
družbeno-političnim uveljavljanjem slovenske narodne skupnosti v Trstu, tako da je bilo
pred prvo svetovno vojno število vpisanih slovenskih učencev vedno nad 200.

V prvi gimnazijski razred so se lahko po opravljenem vstopnem izpitu vpisovali samo
dečki, stari vsaj 10 let, deklice so lahko sledile pouku kot privatistke oz. hospitantke.
Predmetnik nemške gimnazije je na začetku predvideval obvezne in izbirne predmete in
število ur, namenjenih posameznim predmetom, ni bilo stalno. Glavni poudarek je bil na
literarnih predmetih, predvsem na latinščini, kateri so namenili največ ur: v prvih dveh
razredih je bilo do 8 ur latinščine na teden, na drugem mestu po številu ur je bila grščina,
ki so se je po programu začenjali učiti v tretjem gimnazijskem razredu, pouk matematike,
naravoslovja in fizike je skupaj obsegal manj od četrtine vseh ur. Med obveznimi
predmeti je bila na začetku tudi italijanščina, medtem ko je slovenščina sodila med
povsem izbirne predmete kot tuji jeziki, risanje, stenografija, lepopis, petje in telovadba.
Na začetku je bilo število dijakov, ki so sledili pouku slovenščine, skromno, zato sta
delovala samo dva tečaja slovenščine, vsak po dve uri tedensko, z ministrskim odlokom
št. 2416 z dne 30. avgusta 1852 pa je slovenščina postala za dijake slovenske narodnosti
obvezna, seveda pod pogojem, da so se na začetku šolskega leta prijavili k pouku
slovenskega jezika (Programm, 1853, IV, str. 52). Prvi učitelj slovenščine je bil Ivan
Macun (1821 – 1883), slovenski literarni zgodovinar in jezikoslovec. Od šolskega leta
1852/53 dalje so delovali trije tečaji (skupno 5 ali 6 ur na teden), vendar je bil samo v
tretjem učni jezik slovenščina. V š. l. 1884/85 je stekel še tečaj za Neslovence oz. za
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dijake, ki so izbrali slovenščino kot neobvezni predmet. Ta tečaj so potem organizirali
vsako leto, če je bilo dovolj prijavljencev. V š.l. 1886/87 so delovali štirje tečaji, ki so bili
organizirani tako, da je vsak tečaj zaobjemal po dva razreda. Leto pozneje, v š. l.
1887/88, je bila slovenščina vključena v razredni pouk, in sicer po dve uri tedensko,
tako da sta zdaj slovenščina in italijanščina imeli isti status relativno obveznega
predmeta, katerega izbiro je pogojevala narodna pripadnost dijakov. Nove spremembe
so nastopile v š. l. 1909/102 kot posledica reforme avstrijskega srednjega šolstva v letih
1908-1909. Tedaj so v prvem razredu povečali število ur slovenščine najprej na tri, v
naslednjem šolskem letu pa na štiri tedenske ure. V šolskih letih 1912/13 in 1913/14
so bile v prvem in drugem razredu štiri ure slovenščine tedensko, v tretjem in četrtem
razredu tri ure, v višjih razredih pa dve, tečaja za Neslovence pa sta bila dva, vsak po tri
ure tedensko.

Profesorji, ki so poučevali na gimnaziji, so prihajali iz raznih krajev avstrijskega
cesarstva: iz Brna, Černovcev, Kočevja, Gradca, Dunaja, Tešina, Celovca, Ljubljane.
Šolsko okolje je bilo kulturno zelo živahno, marsikateri profesor3 je izstopal po svojih
raziskovalnih sposobnostih, kot npr. arheolog Alexander Gaheis (1869–1942); publicist
Heinrich Gross (1849–?), poznejši ravnatelj nemške klasične gimnazije v Gorici;
vsestranski raziskovalec, naravoslovec in speleolog L. Karl Moser; botanik Eduard
Pospichal (1838–1905). Med slovenskimi profesorji velja omeniti Janeza Jesenka (1838–
1908), geografa in profesorja zemljepisa in zgodovine na tržaški gimnaziji od leta 1867
do leta 1899, ko se je upokojil z nazivom šolskega svetnika, ki je bil takrat najvišji
učiteljski naslov; bil je avtor zemljepisnih in zgodovinskih učbenikov, prevajalec iz
angleščine in francoščine. Enaindvajset let (od leta 1880 do 1901) je na gimnaziji
poučeval Karel Glaser (1845–1913), jezikoslovec, književni zgodovinar, poznavalec

2 V Zborniku 2012 je napačno navedeno š.l.1910/11.
3 Za bibliografijo glej Zbornik 2012, str. 44-45.



sanskrtske in indijske literature in prevajalec, avtor Zgodovine slovenskega slovstva v
štirih zvezkih (1894–1900). Na nemški gimnaziji v Trstu je začel poučevati v š. l.
1879/80: prva leta je učil latinščino, grščino, nemščino in geografijo v raznih
kombinacijah in s poukom slovenščine samo dopolnjeval delovni urnik, od š. l. 1889/90
je učil izključno slovenščino v vseh razredih za skupnih 16 ur tedensko.

Glaserjevo mesto je prevzel leta 1900 Ivan Merhar (1874–1915), profesor in publicist.
Od š. l. 1885/86 je bil okrajni šolski nadzornik za pouk slovenščine na srednjih šolah
na Primorskem Anton Klodič, vitez Sabladoski, rojen v Hlodiču v Beneški Sloveniji
(Jahresbericht des k. k. Staats-Oberrealschule 1895, str. LIV; PSBL, 2, 1982-1985, str.
67-70).

Učni program slovenščine je na začetku, npr. v š. l. 1852/53, predvideval v 1. in 2.
tečaju obravnavo oblikoslovja in besedotvorja na osnovi Potočnikove slovnice, v 3. tečaju
pa so ponavljanju snovi prvih dveh tečajev dodali še zgodovino slovenskega slovstva po
Franu Metelku. Kot čitanko so na tečajih uporabljali 1. in 2. del Miklošičevega
Slovenskega berila (Programm, 1853, IV, str. 52).

Ko je postala slovenščina učni predmet v vseh razredih, se je tudi učni načrt obogatil.
V nižjih razredih je prevladovala obravnava slovnice, v 4. razredu so obravnavali
prozodijo in metriko, v 5. so brali besedila z jezikovnimi in vsebinskimi razlagami, v 6.
je bilo na vrsti ljudsko pesništvo, v 7. so najprej preučevali obdobje Cirila in Metoda, po
velikonočnih praznikih pa moderno slovensko literaturo, ki je bila snov tudi 8.
gimnazijskega razreda. V vseh razredih je bil učni jezik slovenščina. Seznam učbenikov
se ni bistveno spreminjal, do prve svetovne vojne so bili v glavnem v rabi vedno isti
učbeniki, v š. l. 1909/10 so bili npr. predpisani: A. Janežič, Slovenska slovnica, v
priredbi J. Sketa; J. Sket, Staroslovenska čitanka; J. Sket, Slovenska čitanka I-IV. (prej
Janežičev Cvetnik I. in II. del); J. Sket, Slovensko berilo za peti in šesti razred srednjih
šol; J. Sket, Slovstvena čitanka (za 7. in 8. razred), ki je nadomestila Miklošičevo
Slovensko berilo za osmi gimnazijski razred. Na tečajih za Neslovence pa so uporabljali
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v nemščini napisano slovensko slovnico, čitanko in slovar profesorja Josipa Lendovška
(1854–1895).

V letopisih so navedeni tudi naslovi slovenskih nalog za višje gimnazijske razrede (5.-
8.), ki so obravnavali slovensko ljudsko literaturo (Kralj Matjaž v narodnih pesmicah),
literaturo začetne dobe (Posebnost stare cerkvene slovanščine; Kulturno stanje starih
Slovanov), Prešerna in Župančiča (Zgodovinska podlaga Prešernove pesmi: «Krst pri
Savici.»), antično književnost (Horacij pesnik, Demosten kot državnik), znanstveno-
socialne teme (Ceste, šola in svoboda pospešujejo najbolj blagovitost človeštva; Korist
železnic; Po kaki pravici bi smeli imenovati XIX. stoletje železni vek?), moralno-vzgojne
teme (Govor na grobu za domovino zaslužnega moža; Ora et labora!; V gibanju je življenje,
zdravje in poezija) in državljansko domoljubne teme (Marija Terezija; Zakaj sme
Avstrijanec ponosen biti na Avstrijo? - slednja je bila maturitetna naloga za šosko leto
1889/90).

V šolskem letu 1909/10 je na sedežu klasične gimnazije začela delovati tudi realna
gimnazija (I.d), na kateri so imeli znanstveni predmeti večjo težo, še vedno pa so
poučevali latinščino (6 ur namesto 8), medtem ko je grščino nadomestil pouk modernega
jezika. Na realni gimnaziji so takoj na začetku imeli v prvih dveh razredih po štiri ure
slovenščine.

Nastanek slovenske gimnazije v Trstu

Po zaprtju slovenske gimnazije v Gorici (24.05.1915) so od oktobra 1916 delovali v
Trstu zaposlovalni tečaji goriške gimnazije, v katere pa so se v velikem številu vpisovali
tudi tržaški in okoliški dijaki (Edinost, 26.05.1918)4. Po sklepu, da se goriška gimnazija
ponovno vrne na Goriško, so slovenski starši odločno začeli zahtevati, da se tudi v Trstu

4 Glede vprašanja slovenske gimnazije v Trstu glej Pahor 1986, str. 62.
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ustanovi slovenska gimnazija. O tem je podrobno in vztrajno poročal tržaški časopis
Edinost (26., 28.05.1918; 1.,16., 19.06.1918; 5., 12., 18. 09.1918). Postavilo se je tudi
vprašanje, ali naj bo na novo nastala gimnazija klasična ali realna gimnazija. Starši in
tudi Edinost so podpirali nastanek realne gimnazije, ker “živimo v dobi tehnike in
industrije, v mestu trgovine in obrti” (Edinost, 16.05.1918) in ker “odgovarja bolj modernim
zahtevam in potrebam” (Edinost, 18.09.1918), zavedali pa so se, da tudi realna gimnazija
ni najboljša rešitev, ampak “od vseh tipov srednjih šol je ta za nas ugodnejša” (Edinost,
16.05.1918). To prepričanje so utemeljevali tudi z dejstvom, da je bilo na realni gimnaziji
od tretjega razreda naprej odkazanih veliko ur drugemu modernemu jeziku. Realna šola
je bila nekakšen kompromis med klasično gimnazijo in realko. Tako se je do 21.
septembra 1918 vpisalo v gimnazijske (začasne) tečaje (1.-4. razred) 240 dijakov (Edinost,
21.09.1918). Zaradi epidemije španske gripe pa so 10. oktobra 1918 zaprli vse tržaške
šole, in seveda tudi slovenske gimnazijske tečaje, za enajst dni do vključno ponedeljka,
21. oktobra (Edinost, 10.10.1918), po tem datumu pa slovenske gimnazije niso več
odprli. Državni arhiv v Trstu hrani pismo5, ki ga je 30. septembra 1919 poslal
Generalnemu civilnemu komisariatu v Trstu prof. Karel Pirjevec, direktor gimnazijalnih
tečajev, z zahtevo po ponovnem odprtju realne gimnazije. V pismu je prof. Pirjevec opisal
nastanek gimnazijalnih tečajev v Trstu in navedel, da je bilo na začetku šolskega leta
1918/19 na gimnaziji 249 učencev, večinoma Tržačanov, po razpadu Avstro-Ogrske in
prihodu italijanske vojske pa se je za isto šolsko leto vpisalo na gimnazijo mnogo dijakov,
ki so prej obiskovali nemške šole, tako da je število narastlo na 544 dijakov. Kljub temu
tržaški Slovenci nismo dobili gimnazije in smo morali čakati nanjo do leta 1945.

Slovenski dijaki so se vpisovali tudi na nemško realko (Staats-Oberrealschule), ki je
bila po svojem predmetniku sicer bliže tehničnim zavodom, nudila pa je tako široko

5 Državni arhiv v Trstu, Provveditorato agli studi di Trieste, busta 110, cl. III.
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izobrazbo, da bi jo lahko primerjali s sedanjimi znanstvenimi liceji. Slovenskih dijakov
je bilo sicer manj kot na gimnaziji, a se je to število iz leta v leto večalo, zato je verjetno
smiselno prikazati tudi ustroj in delovanje te šole.

Nemška realka (Staats-Oberrealschule)

Pouk na realki je temeljil na naravoslovju, matematiki in drugih, za vsakdanje življenje
pomembnih predmetih. Sedemrazredna realka je bila ustanovljena v Trstu s cesarskim
dekretom z dne 20. oktobra 18706. Prvi trije razredi so začeli delovati v šolskem letu
1870/71, naslednje leto so dodali še en razred med 3. in 5. razredom, to je 4. razred, ki
so ga sestavljali slabši dijaki iz 3. razreda, medtem ko so boljše vpisali direktno v peti
razred, tako so iz šestrazredne naredili sedemrazredno realko, ki je imela popolno število
razredov v š. l. 1873/74. Prvi ravnatelj je bil dr. Franz Paugger, načelnik morskega
observatorija v Pulju. Poleg ravnatelja je v prvem šolskem letu sestavljalo učni kader 8
profesorjev, dijakov je bilo na začetku prvega šolskega leta 167, na koncu pa le 103.
Slovenski dijaki so bili v prvem letu le štirje, v naslednjih treh letih pa uporabljajo v
letopisih splošno oznako Slaven, tako da je težko ugotoviti narodno pripadnost dijakov
s tovrstno oznako.

Prav tako kot gimnazija se je tudi realka večkrat selila, kar 36 let pa je delila s klasično
gimnazijo isto državno stavbo na Leipziškem trgu in se je šele leta 1912 vselila v nove
prostore na Ul. Pasquale Besenghi 14.

Predmetnik, ki ga je določilo Ministrstvo z dekretom št. 11436 z dne 7. novembra 1870
in je veljal za desetletje 1870-1880 (Jahresbericht 1895, str. XIII, predmetnik str. XIV),

6 Za te in druge navedene podatke gl. letopis nemške realke Jahresbericht des k. k. Staats-Oberrealschule
in Triest (1870-1914) (dalje samo Jahresbericht), predvsem daljši članek ob petindvajsetletnici nastanka šole
Die deutsche Staats-Oberrealschule in Triest, Jahresbericht XXV, 1895, str. I-LXXXV, in tudi Chronik. Das
neue Anstaltsgebäude, Jahresbericht 1913, str. 88-92, ki je nastal ob priliki selitve v novo stavbo. Nastanek
šole je opisan v Jahresbericht 1871, str. 27-29.



je poudarjal predvsem znanstvene predmete in moderne jezike. V sklop znanstvenih
predmetov so sodili matematika (v 5. razredu celo 6 ur tedensko), fizika v 3., 4. , 6. in 7.
razredu (po 4 ure tedensko razen v 4. razredu), kemija od 4. do 7. razreda (po 3 ure
tedensko, v zadnjem letniku 2 uri), naravoslovne vede v 1. in 2. razredu, nato od 5. do
7. razreda (po tri ure tedensko razen v 6. razredu). Veliko ur je bilo namenjenih
geometrijskemu risanju oz. opisni geometriji, in sicer 6 ur v prvem razredu, nato po 3 ure
tedensko. Enako važno vlogo je imelo v predmetniku prosto risanje s kar 4 urami na
teden od 2. razreda dalje. Prav tako je bilo mnogo ur dodeljenih francoščini: kar 5 ur v
1. razredu, 4 v 2. in 3. razredu, potem pa po 3 ure tedensko. Italijanščino so poučevali
v vseh razredih po 3 ure tedensko, le v zadnjem razredu 2 uri, in je bila na začetku
obvezna za vse učence, nato samo za dijake italijanske narodnosti. Pouk slovenščine so
organizirali v šolskem letu 1875/76 z dvema tečajema po tri ure tedensko. Ta državni
predmetnik je stopil v veljavo postopno, ker se je predvsem v prvih letih prilagajal
situaciji in znanju učencev.

Z ministrskim dekretom št. 813 z dne 4. maja 1880 in z ministrskim dekretom št.
14849 z dne 30. septembra 1881 (Jahresbericht 1895, str. XIX, predmetnik str. XX) se
je na splošno znižalo skupno število ur posameznih predmetov. Več ur je bilo namenjenih
samo nemščini, pouk francoščine pa se je zdaj začenjal šele v 3. razredu, tako da je bilo
v primerjavi s prejšnjimi 25 urami zdaj skupno število ur pouka francoskega jezika le 18.
V zadnjih treh razredih so kot izbirni predmet uvedli angleščino, in sicer po 3 ure
tedensko. Od šolskega leta 1885/86 so delovali na šoli trije tečaji slovenščine po dve uri
tedensko, le v nekaterih šolskih letih dva. Izbirni predmeti so bili še stenografija,
analitična kemija in telesna vzgoja. Z razliko od klasične gimnazije, kjer je bil verouk
obvezni učni predmet v vseh razredih, je bil na realki do š. l. 1895/96 vključen v
predmetnik samo v prvih štirih razredih in je postal obvezni predmet v vseh razredih
šele v šolskem letu 1896/97.
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Do ponovnih sprememb je prišlo v šolskem letu 1910/11, ko so uvedli razredni pouk
slovenščine s štirimi urami v 1. in 2. razredu in s tremi v ostalih razredih (Min. odlok z
dne 29. avgusta 1910, št. 29119) (Jahresbericht 1912, str. 56, op. 1).

Prvi učitelj slovenščine v šolskem letu 1875/76 je bil Johann Uschnig (Ušnič), prej
asistent na Pomorski akademiji na Reki in učitelj znanstvenih predmetov. Po Ušniču je
dve leti (1882/83 -1883/84) učil slovenščino Ignacij Fajdiga, sicer profesor znanstvenih
predmetov, pozneje ravnatelj gimnazije v Kranju (Učiteljski tovariš, 06. 03.1924, letnik
64, št. 10). Od š. l. 1884/85 do š. l. 1896/97 je poučeval slovenščino Viljem (Wilhelm)
Urbas (1831-1900), etnolog, profesor nemščine, zgodovine, zemljepisa in tudi
matematike (PSBL, 4, 1990-1994, str. 127). V času svojega službovanja je Urbas objavil
v šolskem glasilu štiri študije v nemščini s področja etnologije, jezikoslovja in jezikovne
metodologije. Nekaj let je na realki poučeval slovenščino Karel Glaser, sicer profesor na
klasični gimnaziji, potem pa dobro desetletje Karl Trtnik (Tertnik) (ok. 1875 - ?), profesor
nemščine, zgodovine in zemljepisa, kateremu se je v š.l. 1904/05 pridružil gimnazijski
profesor Ivan Merhar, Glaserjev naslednik na klasični gimnaziji. V šolskem letu
1911/1912 je prevzel pouk slovenščine Josip Napotnik (1886-1947), profesor in
prevajalec (SBL, 2, 1933-1952, str. 190). V istem šolskem letu je na realki poučeval
znanstvene predmete Karel Pirjevec, pozneje profesor na goriški gimnaziji in po prvi
svetovni vojni profesor in ravnatelj Trgovske akademije v Ljubljani (PSBL, 3, 1986-1989,
str. 5).

Program slovenščine je bil od vsega začetka bolj jezikovno in manj literarno usmerjen.
V š. l. 1881/82 so učenci v 1. tečaju obravnavali abecedo, pravopis, oblikoslovje in
njegovo praktično uporabo do osebnih zaimkov. V 2. tečaju so nadaljevali z oblikoslovjem
in obravnavali glavne skladenjske posebnosti slovenskega jezika. Pet let pozneje, ko je
deloval tudi 3. tečaj, je bil poudarek še vedno na oblikoslovju in skladnji, le da je bila
snov bolje razčlenjena. Ko so uvedli razredni pouk slovenščine, so program razširili in
poglobili po zgledu klasične gimnazije. V tem zadnjem obdobju so uporabljali naslednje
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učbenike: J. Sket- A. Janežič, Slovenska slovnica; J.Sket, J.Wester, Slovenska čitanka
I., II,-IV.; Sket, Slovenska čitanka III in Slovenska čitanka za 5. in 6. razred.

Na realko se je vpisovalo manj slovenskih dijakov, kot je razvidno iz spodnje
razpredelnice, nastale na osnovi letopisov gimnazije in realke:

Slovenske družine, večinoma delavskega oz. kmečkega porekla, so vpisovale svoje
otroke raje na gimnazijo, ker je zaradi lažjega vpisovanja na univerzo nudila več možnosti
za družbeno uveljavitev kot realka. Gimnazijci so se lahko vpisovali na vse fakultete, z
opravljenim diferencialnim izpitom iz opisne geometrije in prostoročnega risanja tudi na
visoke tehnične šole. Dijakom realk pa je matura odpirala možnost študija na visokih
tehničnih šolah, za vpis na univerzo pa so morali opravljati diferencialni izpit iz
latinščine, grščine in filozofske propedevtike, kar je predstavljalo izredno hudo oviro
(Hribršek 2005, str. 90). Počasi pa se je ta razlika začela manjšati, saj se je v š. l.
1917/18 vpisalo v 1. razred klasične in realne gimnazije skupno 46 dijakov, v 1. razred
realke pa 40 učencev, število vpisanih je bilo torej vsaj v prvih razredih enako (Edinost,
16.06.1918).

šolsko leto klasična gimnazija realka

1870/71 17 4

1880/81 57 8

1890/91 90 14

1900/01 137 54

1910/11 199 90
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Slovenščino je tedaj v vseh razredih učil profesor Ivan Merhar, le v zadnjih letih, ko so
se pomnožile vzporednice v nižjih razredih, je dobil pomočnika. (...)

Profesor Merhar je bil kot učitelj za tržaške dijake premalo živahen in v občevanju z
njimi morda nekoliko preveč robat. Spominjam se, kako je že omenjeni nemški profesor
Aichner kot razrednik četrtega razreda ostro pokaral nekatere slovenske dijake, ki so se
hoteli izpisaati iz slovenskega pouka. Kako drugačen pa je bil profesor Merhar, ko je
predaval v “Ljudskem odru” o Cankarju in Župančiču!

Profesor Lončar je bil prav čeden plavolasec z bolj redko bradico. Nosil je temno pisano
srajco in živo rdečo kravato. Nas, dijake, je v razredu ogovarjal z gospodi. Pouk je uredil
tako, da se je moral za vsako uro pripraviti eden od dijakov in predavati. On je dajal
samo potrebno razlago. Ta pa je bila za tiste čase zelo široka. Ko smo v Liviju brali o
volkulji (lupi), ki je vzredila Romula in Rema, nam je pravil, da to ni bil prava volkulja,
temveč javna ženska (...)

Nekega dne je prišel na vrsto dijak Vovk, doma iz Suhorja pri Ilirski Bistrici, ki je prišel
na šolo s slovenske nižje gimnazije v Ljubljani. Ker mu nemščina ni tako dobro tekla kot
nam, ga je profesor pokaral. Tedaj sem se oglasil jaz in profesorju povedal, da Vovk pač
ne more tako dobro obvladati nemščine, ker prihaja s slovenske gimnazije. Na
profesorjevo vprašanje, zakaj Vovk ni nadaljeval študija na slovenski gimnaziji, sem mu
pojasnil, da slovenske višje gimnazije sploh ni. Tedaj je profesor rekel samo “škandal”,
a se je takoj zavedel, da se je spozabil, in hitro dodal “za Slovence seveda”. Oglasil pa se
je sošolec Josip Sedmak in zaključil njegovo pripombo z besedami “In za Nemce še večja”.
Profesor je pritrdilno prikimal. Incident je predrl stene razreda in imel močan odmev.
Profesor Lončar je moral zapustiti svoje mesto na gimnaziji in Trst.

Lavo Čermelj

Spomini na moja tržaška leta7

7 Čermelj L., Spomini na moja tržaška leta, Ljubljana 1969, str. 31, 28.
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Desetletja na prehodu iz 19. v 20. stoletje so bila doba vzpona slovenskega Trsta in vse
večje moči tržaškega delavskega gibanja, obenem pa čas, ko je italijansko liberalno
nacionalno meščanstvo skušalo ohraniti svojo prevlado. Šolstvo je bilo v središču tega
dogajanja. Slovensko nacionalno gibanje in zlasti krog Edinosti sta vse napore vlagala
najprej v osnovno šolo. Tu je nastala že prej solidna mreža okoliških javnih ljudskih šol,
tudi v nastajajočih predmestjih Škednja, Sv. Ivana, Rojana in Barkovelj – državna
zakonodajna politika in napori župnikov in učiteljev so obrodili trajne sadove. V mestu
pa sta bili izraz uspeha po letu 1885 predvsem zasebni šoli Družbe Sv. Cirila in Metoda
pri Sv. Jakobu in na Akvedotu. Tudi v Trstu je v prvih letih novega stoletja popustil in
skoraj povsem usahnil proces asimilacije. Vse manj uspešno je bilo potiskanje
slovenskega in delavskega na geografski in družbeni rob in v nevidnost. Trst je bil ves
pomembno središče vsega slovenskega prostora.

Skrb za samostojno srednješolsko izobraževanje je v Trstu prve sadove obrodilo tik
pred prvo svetovno vojno. V Gorici je bilo drugače, tam je imela slovenska gimnazija že
dolgo tradicijo, vzporednice po materinščini so tu zaživele že v š.l. 1866-67, reden pouk
v maternem jeziku pa leta 1910. Iz tega je leta 1913, tik pred vojno, zrasla samostojna
slovenska gimnazija. Še v vojnih letih pa se je stvar počasi premikala tudi v Trstu: za
povojni čas so se obetali novi, ugodnejši pogoji8.

Prva svetovna vojna in prihod Kraljevine Italije sta prekinila ta razvoj, v Trstu, pa tudi
v Gorici. Raznarodovalni nameni in težnja k uveljavljanju italijanske kulturne dominacije

Marta Ivašič

Čas po letu 1918

8 Mnogi viri in podatki so navedeni v zborniku Slovensko šolstvo na Goriškem in Tržaškem, 1945-1985,
Trst 1986.
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nove uprave so jasno zapisani v poročilu, ki ga je civilnemu komisarju že septembra 1919
naslovil takratni vodja urada za osnovno šolstvo v Trstu in načelnik urada pri ministrstvu
za šolstvo Kraljevine Italije9. Vse od jeseni 1918 so se vrstila uradna delna dovoljenja in
ukinitve pouka, omejitve, odlašanja in prepreke. Z Mussolinijevo vlado in novo šolsko
reformo, ki nosi datum 1. oktober 1923 in ji je dal ime minister in filozof Giovanni Gentile,
so bile vse slovenske in hrvaške šole v takratni Julijski krajini v nekaj letih ukinjene.

Tržaški dnevnik
Edinost v dneh
Gentilejeve šolske
reforme, oktober
1923.

9 R.(egio) Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia. Relazione a S.E. il Commissario Generale
Civile intorno al funzionamento della scuola primaria nella Venezia Giulia nell’anno 1918 – 1919 e proposte
relative al suo riordinamento, Trieste, Stab.(ilimento) Tip.(ografico) Livio Corsi, Trieste.
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Med prvo svetovno vojno so potekali v Trstu t.i. zaposlovalni tečaji za srednješolce,
leta 1919 so bile razpisane izredne mature, slovenski profesorji so v Trstu organizirali
neuradni pouk za dijake višjih razredov, starejši dijaki pa so poučevali mlajše sošolce
nižjih razredov. Ob začetku š.l. 1918-19 je bilo v slovenskih javnih okoliških slovenskih
šolah prijavljenih nad 5.300 otrok, v obeh mestnih cirilmetodijskih zasebnih šolah in v
državni pripravnici za srednje šole pa preko 2.700 učencev, kar je pomenilo, po izračunu,
skoraj 31% vseh šolskih otrok10.

Kam so torej, po letu 1918, v šolo zahajali slovenski mladi tržaški srednješolci?
Biografije posameznikov nam izrisujejo sliko, nizajo se nam v mozaik, ki še čaka na
zgodovinsko obdelavo. Tu so življenjske poti naših dedov, naših staršev in mnogih
družinskih znancev. Ob njih pa srečujemo desetine poti tistih, ki so našli mesto v
biografskih leksikonih znamenitih osebnosti11. Odstira se nam pogled v obdobje med
obema vojnama, nakazujejo se nam nova in nova vprašanja, odpira se nam tudi svetel
pogled na vedoželjno mladino in zagnane učitelje.

Mnogi mladi so s svojimi starši zapustili rodno mesto in se izselili iz nove države. Za
številne izmed tistih, ki so se zatekli v Jugoslavijo, vemo, da so se šolali v Ljubljani, pa
tudi v Mariboru. Tu so še mnogi, ki so se v Kraljevini Jugoslaviji rodili tržaškim staršem.
Manj vemo o tistih, ki so takrat, po letu 1918 s starši odšli v Severno ali Južno Ameriko.

9 R.(egio) Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia. Relazione a S.E. il Commissario Generale
Civile intorno al funzionamento della scuola primaria nella Venezia Giulia nell’anno 1918 – 1919 e proposte
relative al suo riordinamento, Trieste, Stab.(ilimento) Tip.(ografico) Livio Corsi, Trieste.

10 Drago Pahor, Pregled razvoja osnovnega šolstva na zapadnem robu slovenskega ozemlja, Zbornik
Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969, Slovenski šolski muzej, Ljubljana 1970, str. 314.

11 Primorski slovenski biografski leksikon, Mohorjeva družba, Gorica 1974-94. Dostopen je tudi na
spletnem portalu sistory.si – Zgodovina Slovenije.

Slovenski biografski leksikon, Ljubljana 1925-1991, delno je dostopen tudi na svetovnem spletu.
Novi slovenski biografski leksikon, na spletni strani slovenska-biografija.si.
Spletni portal, ki se sproti dograjuje, Primorci.si.
Knjiga Sto slovenskih znanstvenikov, zdravnikov in tehnikov, Sandi Sitar, Ljubljana 1987.



34

Malo vemo tudi o tistih, ki so se šolali drugje v Italiji, ko so očete, na primer železničarje,
službeno premestili v notranjost države. Več je objavljenega o učiteljskih družinah,
katerih večina se je ob nasilni premestitvi odločila za izselitev v Jugoslavijo12. Življenje
beguncev je mnoge pripeljalo v težke čase, množica prebežnikov je preživela prva leta v
železniških vagonih na stranskih tirih ljubljanske ali mariborske postaje, ali pa v drugih
zasilnih bivališčih. Tega ne bi smeli pozabiti.

Nekateri so iz Trsta odšli na šolanje v koprsko semenišče in v goriško malo semenišče.
Tudi realka v Idriji, ki je leta 1919 dobila še vzporednico nižje gimnazije, je do svoje
ukinitve 1. oktobra 1923 pritegnila mnoge mlade. Postala je legendarna, tako kot
slovensko učiteljišče v Tolminu, ki je bilo ukinjeno oktobra 1925. Kjer je slovenščina še
bila učni predmet, je imela status tujega jezika.

To so poti, ki so zaznamovale življenje Primorske. Drugi dijaki imajo bolj samosvojo
pot, ki ni sledila tem velikim zgodovinskim tokovom.

Koliko pa je bilo slovenskih dijakov v tržaških italijanskih višjih srednjih šolah, od leta
1918 vse do leta 1945? Za nekatere vemo, zlasti za tiste, ki so se vključili v antifašistične
organizacije in narodnoosvobodilni boj. Nekatere od njih so aretirali v šoli. Katere mlade
Tržačane slovenskih staršev in dedov pa so kmalu zajeli novi valovi asimilacije, ki jo je
prinesel novi čas in do danes še ni popustila? Za mnoge znane Slovence večkrat ne vemo,
da so se rodili v Trstu. Še najmanj podatkov pa imamo o tistih, ki bi se bili radi šolali,
pa se niso mogli.

Naj vendar naštejemo nekaj imen, med najslavnejšimi, a kljub temu skoraj naključno
odbranimi. Openska rojaka, fizik Anton Kuhelj (1902-1980) in matematik Ivan Vidav
(1918 –2015) sta se šolala v Ljubljani. Prav tako so se v Trstu rodili in v Ljubljani izšolali
pesnica Erna Muser (1912 – 1991) in etnolog Niko Kuret (1906 – 1995), violinist Karlo
Rupel (1907 – 1968) in arhitekt Edo Mihevc (1911-1985). V Trstu se je rodil novinar Jurij

12 Minka Pahor, Primorski učitelji 1914-1941, Trst 1994.
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Guštinčič (1921 - 2014), ki je maturiral v Moskvi. V Trstu se je rodila tudi pesnica Nada
Kraiger (1911 -2000).

Končno bi sem morali postaviti tudi pesnika Srečka Kosovela (1904-1926), ki je pri
dvanajstih letih odšel od doma in šel čez mejo na šolanje v Ljubljano, in pisatelja
Vladimirja Bartola (1903-1967), ki je prehodil vso pot od predvojne nemške tržaške
gimnazije do mature v Ljubljani, kamor so se z rodno družino izselili.

Zora Perello (Trst 1925 – nemško taborišče Ravensbrück 1945) je bila dijakinja
tržaškega klasičnega liceja Dante, a mature ni dočakala. Ljubomir Susić, v Trstu se je
rodil leta 1925, je bil aretiran v šoli - liceju Oberdan. V Trstu so se rodili tudi Vladimir
Martelanc (1905-1944), Ivan Rob (1908 - 1943), Tone Tomšič (1910-1942), Joža Wilfan
(1908 – 1987), Mitja Ribičič (1919 – 2013).

Tržaški šolnik Drago Pahor (1905-1990), škedenjski rojak, je obiskoval sprva idrijsko
realko, nato pa tolminsko učiteljišče. Tržaški slikar Lojze Spacal (1907-2000) je maturiral
po povratku iz konfinacije na umetnostnem liceju v Benetkah. Pisatelj in povojni
dolgoletni profesor klasičnih jezikov Alojz Rebula je obiskoval klasično gimnazijo v
goriškem semenišču in nato v Vidmu. Pisatelj in povojni srednješolski profesor Boris
Pahor se je sprva šolal in maturiral v koprskem semenišču, ker pa spričevalo ni bilo
priznano, je med vojaškim rokom maturiral na italijanskem liceju v kolonialnem
Bengaziju. Tržaški skladatelj in slavist Pavle Merkù (1927-2014) je obiskoval italijansko
klasično gimnazijo in licej Petrarca, nato pa je, že v povojnem času, leta 1946 maturiral
na slovenskem klasičnem liceju v Gorici.

Tako se ta zgodovinska pot sklene in nas tudi idealno poveže s povojnim časom, ko so
zaživele slovenske višje srednje šole v Gorici in Trstu, pa tudi slovenske in hrvaške
srednje šole onstran meje, povsod na Primorskem in v Istri. V letu 1945, ki ga tudi 70
let kasneje občuteno obeležujemo, se je začela nova, v mnogem nepričakovana doba.




