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UVOD
Zaradi prelomnih in usodnih sprememb , ki so v prostoru Avstrijskega primorja nastale z vstopom
Italije v prvo svetovno vojno, sklenitvijo tajnega Londonskega sporazuma aprila 1915, zlasti pa s
propadom Avstro-Ogrske in italijansko vojaško zasedbo obsežnih območij, poseljenih s slovenskim in
hrvaškim prebivalstvom, še vedno prihaja do različnih ocen in divergentnih stališč znotraj samega
kroga zgodovinarjev, zlasti glede tez o »naravnih« oziroma »geografskih in strateških mejah«, ki jih je
začelo italijansko iredentistično gibanje izpostavljati že v šestdesetih letih 19. stoletja, dokončno
udejanjilo pa z rapalsko pogodbo leta 1920. Ta vprašanja so tudi sicer predmet številnih raziskav tako
italijanskega, hrvaškega kot slovenskega zgodovinopisja, obdobje od 1880-1956 je bilo nenazadnje
plod skupne obravnave slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki je leta 2000 v posebni
publikaciji objavila svoje poročilo in v njej zbližala nekatera doslej dokaj sporna in divergentna
stališča, seveda pa je bil tudi lanski jubilej, se pravi 100-letnica italijanskega vstopa v prvo svetovno
vojno, priložnost za vrsto novih objav in razprav tako na naši kot italijanski strani.

Če se omejimo na obravnavano temo ostaja dejstvo, da se je v pričakovanju velikih sprememb v
Evropi od konca sedemdesetih let 19. stoletja v Italiji okrepilo iredentistično gibanje s ciljem
»osvoboditve« tistih italijanskih dežel (Tridentinska, severovzhodna obala Jadrana), ki so spadale pod
Avstrijo, kar je še dodatno vzpodbujalo odstranjevanje in propagandno zavračanje sonavzočnosti
avtohtonega slovenskega in hrvaškega življa na teh ozemljih. Tako imenovane »nove pokrajine«, ki so
se po prvi svetovni vojni rojevale v razmerah ostrih protislovij med narodnim načelom, državnim
interesom in politiko moči, so na ozemlju novo nastale Julijske krajine tako že v temeljih
izpodkopavale možnosti sobivanja in sožitja med različnimi narodnimi skupnostmi.
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Italijanske iredentistične težnje in zaostrovanje nacionalnih nasprotij v desetletju pred
I. svetovno vojno
Že proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja so spremenjene zunanjepolitične okoliščine vplivale na
italijanske odnose z Avstro-Ogrsko, zlasti na njeno omahovanje v članstvu trozveze in usmeritvijo v
ekspanzijo na balkanski in širši mediteranski prostor. Čas pred prvo svetovno vojno je bolj kot kdaj
prej opozoril na celo vrsto različnih pogledov na oblike in poti italijansko-slovanskega sožitja, zlasti po
postopni demokratizaciji in federalizaciji Avstrije oziroma po državnozborskih volitvah leta 1907, ko je
prevladalo spoznanje, da Avstrija ne more preprečiti družbeno-ekonomskega in kulturnega vzpona
Slovencev in Hrvatov v Avstrijskem primorju, kar je sprožilo nov val iredentizma in nacionalizma pa
tudi prepričanje, da lahko dominantne pozicije italijanskega življa na avstrijskih tleh reši le vojna med
Italijo in Avstro-Ogrsko.1
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Dejansko se je beseda vojna čedalje pogosteje pojavljala v besednjaku politikov, strank, zlasti pa
ekstremnih nacionalističnih krogov. V tem krogu je izstopal mladi Ruggero Timeus-Fauro, ki je
povezoval izročilo italijanskega risorgimenta z novim nacionalizmom v duhu nespravljive in
manihejske nacionalistične konfrontacije. Timeusov cilj ni bil neko splošno načelo, temveč veličina in
varnost Italije, njena prevlada na Jadranu in njena ekspanzija v Sredozemlju. Zasledovanje tega cilja je
impliciralo po eni strani konflikt z Avstrijo, po drugi strani pa zaostritev slovansko-italijanskega
narodnostnega boja ob vsej jadranski obali, kar je bila za Timeusa neizogibna zgodovinska usodnost.
Italijanstvo in iredentizem sta bila zanj sinonima, narodnostno vprašanje pa boj za obstanek, ki se ne
more končati s kompromisom oziroma spravo, temveč samo z zmago ali porazom italijanskega
elementa. To je po njegovem mnenju dokazovala usoda Dalmacije – dalmatinski problem je imel
precejšnjo psihološko težo v tedanjem Trstu – češ, da tam italijanstvo sicer »umira stoje«, a vendarle
umira. Italijanska zmaga v Trstu bi morala spodbuditi italijansko ekspanzijo po vsem Jadranu ter po
morjih, ki so bila nekdaj rimska in beneška.2
Timeusov besednjak, poln nasilja in sovraštva, odraža ne le zaostritev nacionalne borbe v Avstrijskem
primorju, temveč tudi novo etnično-politično klimo italijanskega nacionalizma, ki je temeljila na
preseganju demokratičnih in liberalnih vrednot in se zavzemala za idejo moči in avtoritarne države.
Za priključitev Trsta k Italiji se Timeus tako ni zavzemal v imenu uresničitve nacionalne enotnosti, pač
pa predvidene imperialistične ekspanzije na Balkanski polotok. Potem ko je analiziral različne oblike
slovanske gospodarske, družbene in demografske rasti in prisotnosti v Trstu, je prvikrat hipotetično
Trstu določil mesto, ki naj bi ga igral v bodočih italijanskih pridobitvah. »Italija lahko osvoji različna
ozemlja«, navaja v svojem pamfletu z naslovom »Trieste«, »toda ključ za njeno ekspanzijo proti
Balkanu in Vzhodu je lahko le Trst«, in zaključuje: »vsem bomo zalučali v obraz naše sanje o imperiju.
Želimo osvajati in kaj nas brigajo nacionalne pravice drugih narodov ter mednarodne konvencije, kaj
nas briga moralnost naših dejanj!«3
Timeusov protislovanski nacionalizem, ki se je zlasti potenciral po njegovem odhodu v Rim jeseni
1911 in njegovem vstopu v krog revije L'Idea Nazionale, ni izhajal izključno iz domneve o lastni etnični
in kulturni večvrednosti, temveč tudi iz pesimističnega prepričanja, da je narodnostni spopad
neizogiben in da ima prednost pred ideološko različnostjo. Timeus je torej odkrito priznaval obstoj
nacionalnih antagonizmov v Istri, ni pa skrival dejstva, da je bilo tedaj »po uradnih statistikah v Istri
3% Nemcev, 40% Italijanov in 57% Slovanov«, čeprav je bilo zanj sporno, da so v »geografsko Istro«
tedanje avstrijske oblasti prištevale pretežno slovanska območja Podgrada in Kastva«. Mnogo bolj
odločen je bil glede možnosti sprave oziroma kompromisa s Slovani, h kateremu so se nagibali
zmernejši liberalno-nacionalni krogi in ki je postajal aktualen po letu 1908. Značilna so njegova
razmišljanja o veliki nevarnosti, ki naj bi pretila italijanskemu značaju Istre v primeru kompromisa s
Slovani, saj se po njegovem slovanska stran ne bi omejila »le na obrambo svojih postulatov, temveč
bi s svojimi šolami, zadrugami in denarnimi ustanovami izpodrinila Italijane ter si prizadevala, da bi iz
Istre napravila povsem slovansko deželo«. Ti cilji, ki jih je Timeus pripisoval klerikalnim in
avstrijakantskim voditeljem, prepojenimi s političnim in verskim fanatizmom, so po njegovem ob
spremenjenih pogojih nacionalnega boja zahtevali tudi drugačno vlogo iredentizma na tem območju.
Ker naj bi avstrijska vlada v Italijanih videla zgolj sovražnike, bi Slovani, ki so uživali njeno podporo in
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podporo milijonov sonarodnjakov, prej ali slej absorbirali italijanski živelj, razen v primeru, če bi prišlo
do radikalnejših političnih sprememb v tem prostoru. Iredentisti po njegovem torej niso mogli več
sprejemati etnične bipolarnosti dežele in ohranjati »meglenih in neodločnih stališč«, ki so bila v
nasprotju s potrebami tistega trenutka, temveč bi morali zavzeti stališče, da lahko »le vojaška
intervencija bratov z one strani jadranske obale« odreši ogrožen italijanski značaj Istre. Timeus je
torej v iskanju takih ekstremnih rešitev zavračal možnost po spravi in enakopravnem razvoju obeh
etnij in zavzel stališče, da je za preživetje in nacionalni obstoj možna le borba, ki jo je definiral kot
»socialni darwinizem«, v tistem času nekakšen modni trend ter v kritični fazi apoteoze nacionalizmov
in imperializmov tudi dokaj pogost pojav.4
Italijanski nacionalizem in iredentizem sta v desetletju pred prvo svetovno vojno torej predstavljala
manjšinsko, a zelo dejavno in napadalno gibanje, zasidrano čedalje bolj tudi v političnih strukturah, ki
so zavračale lojalnost avstrijski cesarski hiši in težile k izstopu iz trozveze, sklenjene leta 1882. Gibanje
je nenehno pozivalo k boju za »nacionalno osvoboditev« vseh večnarodnostnih ozemelj, za katere je
trdilo, da so bila »od nekdaj italijanska« in »neodrešena« (terre irredente). Izraz je vseboval
učinkovito in sugestivno semantično zvezo moralnih prvin pojma »odrešitev« in političnih iz pojma
zgodovinske »ponovne pridobitve«, čeprav ta ozemlja nikoli poprej niso pripadala italijanski državi.5
Tudi znotraj same Italije je nacionalistično gibanje pod vodstvom Corradinija, Federzonija,
D'Annunzija in drugih voditeljev, med drugim nudilo novo prepričljivo alternativo stari politiki
demokratičnega nacionalizma in iredentizma, ki je bil v domeni levih strank in priporočalo
korporativno organizacijo znotraj togih državnih struktur desnice, katoliških krogov in velikega
kapitala. Vzporedno s tem sledimo krizi levice s psevdorevolucionarnimi poskusi, v katere so se
ugnezdile različne frakcije socialistov Sorelovega tipa, revolucionarnih sindikalistov, mazzinijancev in
anarhistov. Velika scena »rdečega tedna« poleti 1914, je v svojih različnih, tudi krvavih epizodah in s
svojim tragikomičnim zaključkom, pokazala na nesposobnost in nemoč levice, da bi se odprla in
vzpostavila dialog med državo, vedno bolj zaprto v svoje reakcionarne strukture in voluntaristično ter
hrupno opozicijo.

Zmaga intervencionizma, zasedba vzhodnojadranskih ozemelj in položaj socialistične
stranke v Trstu v prvem povojnem času
K težkemu in zapletenemu stanju je marca 1914 prispeval tudi Giolittijev odstop in formiranje nove
Salandrove vlade, ki pa je bilo vse prej kot trenutni prehod v novo vladno garnituro. V bistvu je
predstavljal viden povratek v tisto tradicionalno koncepcijo italijanske politike v elitističnem smislu, ki
je pomenil uvod v bodoče solistične in reakcionarne akcije, značilne za politiko »sacro egoismo« v
obdobju intenzivnih skrivnih pogajanj s centralnimi in antantnimi silami za ozemeljske koncesije, ki jih
je vlada pogojevala za ohranitev nevtralnosti oziroma vstop v vojno na strani antantnih sil.6
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Ob izbruhu vojne je v Italiji živelo okoli 40.000 beguncev iz Tridentinske, Avstrijskega primorja in
Dalmacije, ki so bili vključeni v široko mrežo združenj z lastnimi podpornimi ustanovami in svojimi
glasili. Najbolj radikalna stališča so izražali emigranti iz Avstrijskega primorja, ki so se dokaj hitro
otresli starih principov demokratičnega republikanskega iredentizma in sprejemali gesla
nacionalističnih združenj, v katere so množično vstopali. Že ob koncu leta 1914 so intervencionistična
združenja z maksimalističnimi zahtevami glede Dalmacije in Reke, začela rasti vsepovsod: npr.
združenje Pro Dalmazia italiana in Pro Fiume e Quarnero, geograf Ettore Tolomei pa je formiral
Associazione Alto Adige. Maksimalistične teritorialne zahteve so se pojavile tudi v nacionalističnem
tisku in periodiki iredentističnega značaja. Zlasti emigranti z območja Avstrijskega primorja in
Dalmacije so si prizadevali, da bi uporabili vsa razpoložljiva sredstva za dosego svojih ciljev; med
drugim tudi stike in poznanstva z nekaterimi parlamentarci, ni manjkalo pa tudi poskusov, da bi prišli
v stik s Salandrovo vlado.7
Aprila 1915 so emigrantski krogi v Rimu pod pokroviteljstvom društva Dante Alighieri formirali
Commissione centrale di patronato, kamor so se stekali zlasti emigranti iz Tridentinske in Avstrijskega
primorja in jo je financirala sama vlada, decembra 1915, v času torej, ko je bila Italija že v vojni z
Avstrijo, pa so komisiji dodelili status »javne ustanove«. Med novembrom in decembrom 1916, v
času, ko so italijanske sile zavzele Gorico in določene predele v Posočju in na Krasu, so predstavniki
emigracije z območja Avstrijskega primorja in Tridentinske formirali kar pet odborov, ki bi morali
vladi svetovati glede ključnih vprašanj s področja šolstva, politike do drugih etničnih skupin, vprašanj
bodoče mirovne konference, odnosa med italijansko in avstrijsko zakonodajo itd. Prizadevanja teh
odborov nedvomno pričajo o veliki želji politične emigracije iz vzhodnojadranskih dežel, da bi se
italijanski vladi predstavili kot »nov vodilni razred« za »neodrešene jadranske dežele«, po drugi strani
pa izražali globok partikularizem v optiki lastnih gledišč, ki se niso ozirala na specifiko in potek
vojaškega spopada. Zlasti nekateri krogi s Teodorjem Mayerjem, kot nekdanjim direktorjem
iredentističnega glasila Il Piccolo, so bili prepričani, da bodo italijanske sile v nekaj tednih predrle
soško fronto in zmagoslavno vkorakale v Trst, zato so bili prepričani, da je potrebno pravočasno
pripraviti strukture novih civilnih oblasti, ki bi jih morali sestavljati pripadniki in funkcionarji
nekdanjega italijanskega liberalno-nacionalnega tabora v Avstrijskem primorju. Že ob koncu maja
1915 so tako v Generalni sekretariat za civilne zadeve pri Vrhovnem poveljstvu (Secretariato Generale
per gli Affari Civili del Comando Supremo) vključili številne pripadnike iredentističnih krogov z
območja Avstrijskega primorja, med njimi Francesca Salato, ki je na sedežu v Vidmu prevzel vodenje
Upravnega urada (Ufficio amministrativo), skupaj z njim pa so bili v Upravni urad nameščeni še
Camillo Ara, Cesare Piccoli in Giorgio Pitacco, ta krog pa so popolnili še z nekdanjim vicekonzulom v
Trstu, Carlom Gallijem, ki je postal načelnik Političnega urada.8 To in pa prve slabe izkušnje
slovenskega prebivalstva z italijanskimi zasedbenimi oblastmi, so postopno že nakazovala bodoče
odnose v prvih povojnih letih. Z vračanjem desničarskih iredentističnih krogov iz emigracije ali pa
avstrijskih internacij, novembra 1918 v Trst in ostala središča Julijske krajine, so ti krogi postopno
postajali potencialni glasniki nacionalističnega javnega mnenja. Čeprav so bili mnogi stari ugledni
politični voditelji še nagnjeni k pomiritvi s slovanskim prebivalstvom, je postalo očitno, da so bili v
tem času protislovanski iredentistični krogi že v številčni premoči.9
Politične sile, ki so pred prvo svetovno vojno delovale med primorskimi in tržaškimi Slovenci ter med
istrskimi Hrvati, so bile po italijanski zasedbi in po aneksiji Julijske krajine k Italiji prisiljene prilagoditi
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svojo politiko in organizacijo novemu državnopravnemu položaju. Slovenske in hrvaške meščanske
stranke so se sredi leta 1919 združile v enotno Politično društvo Edinost. Njegova naloga je bila
predvsem obramba slovenstva pred italijansko asimilacijo v narodnostno mešanem Trstu, a ko se je
po prvi svetovni vojni nevarnost italijanske asimilacije razširila na celotno ozemlje Julijske krajine, so
programske cilje tržaškega društva sprejele vse slovenske in hrvaške meščanske stranke, ne da bi se
odrekle svojim nazorom, pač pa zgolj iz potrebe, »da se pomore našemu ljudstvu«, da se doseže, »da
italijanske oblasti dajo ljudstvu, kar mu gre… predvsem pa, da se nam prizna naša kultura«10
Šlo je torej predvsem za razširitev vpliva na tiste množice, ki so se kmalu po prvi svetovni vojni
pridružile revolucionarnemu socialističnemu gibanju, ker je obetalo z revolucijo rešiti socialno in
nacionalno vprašanje. Gospodarski socialistični program krščanskih socialcev ni ustrezal
premožnejšim slojem, medtem ko je avtonomistični program dajal možnost razvoja le Goriški, kjer so
bili Slovenci v večini, ne pa tudi v Trstu in Istri. Zato ga je vodstvo Edinosti odklanjalo z argumentacijo
»zahteva po avtonomiji bi pomenila, da nočemo, da nas vladajo Italijani v Rimu, temveč Italijani v
Trstu«.11
Novembra 1918, po štirih letih vojne, je bila z vključitvijo Julijske krajine v Italijo, nekdanja čvrstost in
učinkovitost tržaške socialistične stranke, dokaj načeta. V mesecih od novembra 1918 do konca leta
1919 je stranka preživljala težke čase in bila postavljena pred neogibne dileme: borba proti italijanski
buržoaziji in militarizmu, ali pa nadaljevanje nekdanjega avstrijskega reformizma v novi državi?
Socialna borba, ki jer bila del strategije italijanskega proletariata, ali prevzem avtonomističnih pozicij?
Italijani in Slovenci, ločeni ali združeni?
Dejansko so tržaško socialistično stranko oblasti obravnavale kot protivladno in protinacionalno in jo
označevale kot sestavni del levega evropskega krila, blizu boljševiški Rusiji. Hkrati je njeno priznanje
aneksije Julijske krajine k Italiji predstavljalo določeno dvoumnost, ki je po eni strani zadovoljevala
filoitalijanske elemente v njenih vrstah, odvračala pa avtonomistično in slovansko komponento. In
vendar je šlo za izbiro, ki jo je volilna baza sprejela z velikim navdušenjem, saj se je zdelo, da so vsi
želeli biti, tudi v Trstu, revolucionarji »all'italiana«. To sicer ni bilo povsem res, a nihče si ni delal več
iluzij o vrnitvi tako imenovane »belle epoque«, o vrnitvi družbe in določenega blagostanja pod
Avstrijo. Najprej vojna s svojimi strahotnimi posledicami, potem padec habsburške monarhije, sta
izbrisala vsakršno iluzijo. Italija kot nacionalna skupnost sicer ni bila tuja sila, toda italijansko državo,
njeno armado in vlado so socialisti občutili kot tujo silo Trstu, njegovi zgodovini in mentaliteti. Šlo je
torej za določen psihološki fenomen, povezan tudi s stoletno dinastično kulturo in protiitalijansko
propagando.
Za tržaško delavstvo je bilo torej skorajda nemogoče po eni strani sprejeti nacionalistično
prekipevanje buržoaznih krogov, po drugi strani pa je vendarle obstajala tudi proletarska Italija s
svojo delavsko stranko, ki je bila v opoziciji proti vladi in armadi. Bilo je torej logično poistovetiti se s
to »anacionalno in revolucionarno« stranko, čeprav je bila uradna Socialistična stranka Italije (SSI) v
svojem bistvu nekaj povsem drugega.12
Tudi med Slovenci sta bila privrženost SSI in pristop k njej vse prej kot lahka izbira, ki jo je še dodatno
oteževalo obnašanje tržaške direkcije, ki si je prizadevala za spojitev, da bi si zagotovila boljše in
ugodnejše pozicije v pogajanjih z oblastmi. Kljub začetnemu taktiziranju pa je prišlo med novembrom
1918 in februarjem 1919 do epohalnega preobrata z odstranitvijo Pittonija in Puecherja, medtem ko
se je nova prodorna večina zlasti s svojo mladinsko sekcijo (Juraga, Vidali) in svojimi glasili (La
10
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KACIN-WOHINZ, M.: Prvi antifašizem v Evropi. Primorska 1925-1935. Založba Lipa, Koper 1990, 16.
12
APOLLONIO, A.: Dagli Asburgo a Mussolini. Venezia Giulia 1918-1922, op.cit., 73.
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Riscossa) začela povezovati z osebnostmi ekstremistične italijanske levice, ki je imela velik vpliv na
formiranje italijanskega komunističnega gibanja, ki se je na kongresu v Livornu, 15. januarja 1921
oblikovalo v Komunistično stranko Italije (KSI) kot sekcija III. internacionale. Ob teh razčiščevanjih so
se v Julijski krajini za cilje struje okrog »L'Ordine Nuovo« opredelili tudi vidni slovenski in italijanski
delavski voditelji (Regent, Srebrnič, Gasperini, Juraga, Tuntar, Jaksetich) in sebe prištevali med
komuniste, čeprav so delovali kot člani SSI. Proces ideološkega razčiščevanja in političnega zorenja je
na široko zajel tudi dokaj številno članstvo, kar je razvidno iz pisanja glasil »Il Lavoratore« in »Delo«,
osnovanega februarja 1920 za slovenske socialiste v Julijski krajini.13
Revolucionarno vrenje v širšem evropskem prostoru, tako na Madžarskem, v Nemčiji kot sami Italiji,
vračanje tisočev nekdanjih vojnih ujetnikov iz Rusije, med katerimi so mnogi sodelovali v oktobrski
revoluciji in sedaj predstavljali nevarnost »ideološke okužbe«, je italijansko armadno poveljstvo na
tleh Julijske krajine ocenjevalo kot potencialno hranivo revolucionarnega vala. Tako kot je v tem
primeru šlo za pretiran strah in pretiravanje, je tudi tako imenovano gibanje »avstrijakantov« kot
potencialnega masovnega nasprotnika Italije na območju Julijske krajine, postajalo zgolj psihološka
fikcija armadnih krogov. Ravno tako je bil poln misticizma priliv Slovencev in Hrvatov z območja
Julijske krajine v SSI z možnostjo, da bi le-ti postali udarna pest najbolj revolucionarnih elementov
tržaških socialistov z njihovimi »rdečimi stražami« (guardie rosse) z namenom, da bi zanetili
revolucijo sovjetskega tipa ter jo usmerjali v projugoslovanskem smislu. Pri tem je bil očiten poskus
informativnih armadnih služb (ITO), da bi tržaško socialistično stranko že leta 1919 prikazali kot
jugoslovansko peto kolono. Na splošno so priliv slovenskih socialistov v SSI in sindikalne organizacije,
prikazovali kot dokaj nevaren manever slovanske infiltracije v strukture italijanske levice oziroma kot
akcijo, ki so jo načrtovali v Ljubljani in Beogradu. Ekstremizem tržaškega mladinskega socialističnega
krila pa so označili kot znamenje za borbo znotraj široke akcijske strategije, ki naj bi se kasneje razvila
z infiltracijo jugoslovanskih iredentistov, medtem ko so boljševiško in filojugoslovansko propagando
označili kot izraz enotne kampanje, ki je bila orkestrirana proti Kraljevini Italiji, zato so vsako kritiko
na račun italijanske armade, sil javnega reda (zlasti karabinjerskih enot), uprave in političnih struktur,
ocenjevali kot sovražno akcijo protiitalijanske gverile. S takimi pretiravanji Vrhovne vojaške komande
in njenih služb, je Socialistična stranka Julijske krajine postala zelo nevaren revolucionarni agregat, ki
ga je bilo potrebno uničiti za vsako ceno, hkrati s tem pa se kaže tudi vsa tragičnost in absurdnost
protislovanske nastrojenosti političnih krogov, najprej okrog guvernerja Petittija di Roreta, ki si je
sicer sprva prizadeval, da bi v Julijski krajini ne zavladala maščevalna klima za katero se je zavzemala
najbolj goreča struja nekdanjih iredentistov, za njim pa Generalnega komisariata na čelu z Augustom
Ciuffelijem in kasneje Antonijem Mosconijem. Tudi krog nekoliko bolj nadarjenih in sposobnih
politikov, ki jih je Italija pošiljala na izpostavljeno območje Julijske krajine, se torej ni znal distancirati
od patoloških fikcij armadnega vrha, ki so razvidne iz mnogih dokumentov in so na določen način
spodbudile strahotno protisocialistično in protislovansko gonjo z vsemi najbolj tragičnimi
posledicami.14
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Pojav fašizma in škvadrizma na območju Julijske krajine in politično dogajanje v letih
1919/20
V ozračju pariške mirovne konference z negotovo usodo bodočega statusa Julijske krajine ob
zavzemanju ameriškega predsednika Wilsona za uveljavitev pravice do samoodločbe narodov in ob
revolucionarnem valu, ki je zajel Italijo, se je že v prvih mesecih leta 1919 pojavil fašizem, sprva s
formiranjem sekcij borbenih fascijev (fasci di combattimento) in nacionalistov Corradinijevega tipa v
formacijah »Sursum Corda«, ki naj bi predstavljali najprimernejši ukrep za vzpostavitev ravnovesja z
revolucionarnimi silami levice. V skladu s tem, kar je Petitti di Roreto 23. aprila 1919 pisal
ministrskemu predsedniku Orlandu, se potrjuje formiranje »Comitato anti-bolscevico d'azione«
večinoma iz pripadnikov tržaških nacionalističnih skupin, k fasciu pa so, vsaj v prvem obdobju
pristopali tudi republikanci, anarhisti in social-nacionalisti. Prve resnejše udarce proti socialistični
stranki in slovenskim ustanovam v Trstu so namenili že v začetku avgusta 1919, ki so se razširili že
tudi v Istro, kjer se je fascio formiral v Pulju pod vodstvom nekdanjega kapitana Luigija Bilucaglie.
D'Annunzijev vojaški pohod na Reko septembra 1919 je seveda fašistično gibanje še okrepil, saj je bil
Trst eden od zbirnih centrov za zbiranje prostovoljcev, ki sta ga prevzeli združenji Sursum Corda in
Trento-Trieste, sredi novembra 1919 pa se je subverzivna dejavnost nadaljevala še na območju Zadra.
Toda kljub temu parlamentarne volitve leta 1919 niso zagotovile zmage nacionalistom. V Milanu, kjer
je fašizem pravzaprav vzniknil, je Mussolini doživel poraz in tudi povezanost z D'Annunzijem mu pri
tem ni pomagala, zato se je navidez distanciral od »reškega podviga«, saj je slutil, da ta pohod ni
ugodno vplival na volilne rezultate, pač pa ga je temeljito izkoristil za mobilizacijo ljudskih množic
oziroma italijanske desnice, da bi okrepil svoje lastne pozicije.15
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V Julijski krajini je Nittijeva vlada že 4. julija 1919 formirala Centralni urad za nove province (Ufficio
centrale per le nuove provincie), ki je bil neposredno odgovoren vladi in ki naj bi z novim načelnikom
Francescom Salato pričel s postopnim prehajanjem nekdanje avstrijske v italijansko zakonodajo in
urejanjem ostalih zadev. Toda v bistvu je Salata užival razmeroma malo avtonomije tudi pri
pomembnih zadevah, zato je italijanska uprava v Julijski krajini znova zapadla v krizo in stagnacijo.16
Tudi sama Italija se je v tem času otresla nevarnosti vojaškega puča, sklenila rapalsko pogodbo in za
določen čas odpravila reško krizo ter s tem pod novo Giolittijevo vlado zavlekla proces razkrojas
parlamentarne države in uvedbe fašistične diktature. Zahvalo za vse to gre pripisati čvrsti enotnosti
poslanske zbornice na področju zunanje politike in enotne volje njenih zastopnikov, da pride do
sklenitve miru ob polnem upoštevanju manjšinskih pravic, ne da bi pri tem zanikali zmago v Veliki
vojni in italijanski nacionalni ponos. Rezultat parlamentarnih volitev leta 1919 je imel na območju
Julijske krajine pozitivne posledice, saj se je nova poslanska zbornica z močno skupino socialističnih
poslancev takoj lotila urejanja razmer, zlasti glede prakse policijskih in vojaških enot glede aretacij,
konfinacij in podaljševanja bivanja v internacijah in podobno. Že Nittijev vladni kabinet je do teh
vprašanj pokazal razmeroma veliko pozornosti in odredil postopen prehod k normalizaciji razmer.
Ravno tako so socialisti in poslanci Ljudske stranke posvečali določeno pozornost odnosom z
manjšinskim slovanskim in nemškim prebivalstvom, vprašanju njihove zaščite oziroma pravic,
predvsem na področju šolstva. Toda vladne odločitve, ki so bile pretežno liberalne, tako pri
Mosconiju kot pri Salati pogosto niso naletele na razumevanje, čeprav je med vladnimi dekreti in
nacionalističnimi krogi v Julijski krajini zavladal nekakšen modus vivendi, se pravi kratko premirje, ki
pa je trajalo le nekaj mesecev, torej do ponovnega fašističnega nasilja spomladi 1921. O premirju s
Slovani priča kratkotrajen razcvet društvenega življenja v letu 1920, ko so znova zaživela nekatera
društva, zlasti pevska, bralna in izobraževalna kakor tudi Sokoli, različne športne organizacije in
akademski krožki, izboljšali pa so se tudi odnosi z lokalnimi cerkvenimi oblastmi.17
Glede uporabe manjšinskih jezikov na področju uprave in šolstva, je bilo zaznati določeno odprtost in
naklonjenost do Slovencev in relativno zaprtost do Hrvatov. Na splošno je bilo na Goriškem in na
Krasu več razumevanja za nacionalne potrebe Slovencev, v Istri pa so oblasti Slovencem in Hrvatom
konstantno zavračale jezikovne pravice, zlasti na jezikovno mešanih območjih. V Kopru ni bilo več
okrajnega šolskega sedeža, ker so ga premestili v Poreč in se je obdržal le občinski sedež. Dne 18.
maja 1919 je izšel zakon, s katerim so bile občine pooblaščene, da lahko najamejo posojilo za kritje
polovico stroškov za zidanje ali adaptacijo šolskih zgradb. Tako je koprska občina predložila načrte za
zidanje šol v številnih vaseh koprskega zaledja, uresničili pa so jih le peščico. Vojaška uprava je na to
ozemlje že zelo zgodaj začela pošiljati italijanske učitelje, ki so bili pogosto brez potrebnih pedagoških
kvalifikacij. Zaenkrat so sicer še obdržali tudi slovenske učitelje, vendar so morali po letu 1925
opraviti izpit iz italijanskega jezika. Vsi ti ukrepi so vsaj navidezno dokazovali, da so Slovencem in
Hrvatom zagotavljali pravice na šolskem področju, vendar so že čez nekaj let začeli šole razpuščati. Po
prevzemu oblasti leta 1922 je namreč fašizem prenesel šolstvo v pristojnost Ministrstva za javni pouk
(Ministero della Pubblica Istruzione), ki je za vsako pokrajino vzpostavil Šolsko skrbništvo
(Provveditorato agli studi), s tem pa so dokončno prenehali veljati vsi šolski predpisi in odredbe
nekdanje Avstro-Ogrske. Na slovenske in hrvaške učitelje so začeli pritiskati, da bi jih izrinili iz službe,
pogosto so jih tudi preganjali zaradi udeležbe pri izvenšolskem ljudskoprosvetnem delu.18
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Stopnjevanje fašističnega nasilja v letih 1920/21
Kljub nekaterim obetom se stara nasprotja niso polegla, temveč so leta 1920 postajala čedalje
očitnejša. Do ponovnih napetosti in spopadov z vojsko in policijo je prišlo najprej v Pulju, 1. maja
1920, ko je sprevod manifestantov iz vrst mladih socialistov krenil v mestno jedro. V spopadu so bili
ubiti štirje manifestanti, nekaj desetin pa je bilo ranjenih. Vojaška komanda, ki ni mogla zanikati, da je
ravnala nasilno, se je izgovarjala na boljševiško-hrvaško zaroto, ki naj bi ji bil namen osvojiti mestno
hišo in vzpostaviti sovjetsko oblast. Tudi sam Mosconi je dogodke v Pulju označil kot boljševiške
nemire in rimskim oblastem pošiljal osupljiva poročila, čeprav Ministrstvo za notranje zadeve ni nikoli
zaslišalo vojaških poveljnikov o njihovih postopkih. Tako si je armada skupaj z nacionalističnimi krogi
prizadevala, da bi deželo prikazala kot območje boljševiške in jugoslovanske subverzivne dejavnosti.
Po drugi strani pa so ravno dogodki ob 1. maju v Pulju, kot izvira iz arhivskih dokumentov, porodili
fašistične škvadre ob udeležbi nekaterih oficirjev glavnega poveljstva in nekdanjih vojaških
prostovoljcev. Razen kapitana Luigija Bilucaglie, so bili ostali pripadniki fascia manj pomembni
nameščenci v uradih komisariata. Nova skupina prostovoljcev in štabnih oficirjev se je odločila, da bo
organizirala prvo akcijo ob priliki praznovanja 24. maja 1920, ko so na trgih pripravili manifestacije
proti vladi in socialistom.19
Seveda je bila v Julijski krajini socialistična kampanja proti »domoljubnim vrednotam« relativno šibka,
saj je bilo na njenih tleh veliko vojaških oddelkov s tisoči oficirjev in nekdanjih prostovoljcev, ki so bili
še mobilizirani in seveda pripravljeni reagirati, zato je bilo napade na nekdanje oficirje zaznati šele
jeseni 1920 v kontekstu formiranja prvih oboroženih fašističnih skupin. Pred junijem 1920 so
najodločnejše »patriotske sile« italijanskega nacionalizma mestoma še reagirale nasilno, vendar so jih
vedno iz ozadja spremljali lokalni politični ali vojaški krogi, odslej pa je moral fašizem kreniti v napad
proti nasprotnikom z lastnimi silami, vojaška poveljstva pa naj bi se omejila le na podporo oziroma
zaščito. Poleti 1920 se je Julijska krajina tako soočila z različnimi fazami njihove strategije in v nekaj
mesecih civilnim oblastem ušla iz rok ter jim vsilila lastno igro.20
Kvalitativni preskok z aktivizacijo škvadrizma najprej na lokalnem, nato pa na deželnem nivoju,
zaznamuje travmatični trenutek rojstva fašizma, ki je v Julijski krajini uspel prej kot kjerkoli drugje.
Tako je tržaški fašizem pred julijem 1920 združeval elemente gorečega patriotizma in nacionalizma,
vendar še vedno v duhu nekdanjega iredentizma in antisocializma. Vključeval je tudi republikance in
si prizadeval, da bi se vključil v sindikalno gibanje, vendar pa pri tem ni bil uspešen. Določene uspehe
je požel le pri pomoči tistim »regnicolom«, ki so že pred vojno živeli v Trstu in ob svoji vrnitvi ostali
brez svojih lokalov, stanovanj in služb ter tako večali število brezposelnih in nepreskrbljenih
prebivalcev Trsta in drugih mest. Tržaški fascio jih je usmerjal v protivladne proteste in jih podpiral pri
iskanju zaposlitve prek organizacij nekdanjih prostovoljcev, ki so bili pod kontrolo fascia. Fašisti so bili
poleg tega zelo spretni organizatorji patriotskih manifestacij in v njih nadomeščali stara iredentistična
združenja, ki jih jer Avstrija razpustila leta 1915. Hkrati je fascio, kot je zapisal Silvio Benco,
koordiniral številne patriotske aktivnosti, v katerih so prišle do izraza simpatije antisocialistov in vseh,
ki so sovražili Slovane. Pomemben fenomen leta 1920, ko je tudi uradno prenehalo vojno stanje in je
sledila splošna demobilizacija, je velik priliv brezposelnih, zlasti iz juga Italije. V iskanju zaposlitve so
se zatekli v okrilje fascijev, ki so imeli na svoji strani na tisoče brezposelnih, na katere so lahko odslej
računali.21 Toda po mnenju Sergia Dompierija, ki je pripadal družini nekdanjega tržaškega župana
19
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Carla Dompierija in je mnogokrat poslovno potoval v Milano ter prihajal v stik s sekretarjem fašistične
stranke Pasello in samim Mussolinijem, je tržaškemu fasciu manjkal sposoben, odločen in učinkovit
vodja, ki bi znal spodbuditi borbo proti socialistični levici in proti Slovanom. Milanski fascio je kmalu
zatem v Trst poslal Francesca Giunto, nekdanjega prostovoljca in aktivista toskanskega rodu, ki je
vedel, kako se je treba obnašati do prijateljev in še bolj do sovražnikov in kako nagovoriti množice. V
vodstvo tržaškega fascia je bil vključen aprila 1920, v maju pa je že postal njegov politični sekretar in
vzpostavil strategijo frontalnega napada proti nasprotnikom. Do prvega spopada med fašisti in
socialisti je prišlo 26. maja 1920, ko se je skupina fašistov napotila proti trgu Goldoni z namenom, da
napade uredništvo lista »Il Lavoratore«, vendar je posredovala policija.22
Giunta je ob dogodkih v Rimu ob koncu maja in pohodih arditov ob koncu junija 1920 ter ob očitni
vladni krizi, razmišljal o prvem resnem udarcu, ki bi ga ponesel na prve strani časopisov in s katerim bi
zadal resen udarec Slovanom v Julijski krajini. V ozračju napetosti oziroma incidenta v Splitu je
usklajena akcija med vojaškimi silami in tržaškim fascijem, 13. julija 1920, privedla do napada in
požiga Narodnega doma s hotelom Balkan in vrste drugih slovenskih ustanov, uradov, trgovin,
skladišč itd.23 V določenem smislu se je tako julija 1920 pričela tista pogubna in hkrati zločinska oblika
prepletenosti najvišjih oblasti Julijske krajine v pretiranih in nasilnih akcijah Francesca Giunte, ki so
postopno vodile Mosconija, Crispo Moncada in vojaške poveljnike k pokritju njegovih akcij vse do
prihoda fašizma na oblast oktobra 1922.
Nacionalistično javno mnenje, ki so ga dodatno spodbujali številni časopisni članki, je seveda takoj
sprejelo uradno verzijo požiga Narodnega doma, preseneča pa, da socialistično časopisje oziroma
levičarsko javno mnenje na splošno nista spoznala nevarnosti in usodnosti tega dogodka. Kot se zdi,
ni bilo niti vidnejših političnih ali pa sindikalnih protestov zaradi dogodka, ki je vendarle zadeval
pomembno manjšino tržaškega prebivalstva, kakršno so predstavljali tržaški Slovenci.24 Tudi reakcija
slovenska prebivalstva je bila vse prej kot energična in odločna. Prišlo je sicer do demonstracij v
Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, vodstvo Edinosti je protestiralo v Rimu, člani jugoslovanske delegacije
pa v Parizu in drugih evropskih prestolnicah, vendar je izostal odmevnejši protest slovensko-hrvaške
narodne skupnosti na območju Julijske krajine kot celote. Sicer pa je v določenem smislu zadržek do
odločnejšega odpora razumljiv, saj so mnogi slovenski politični voditelji opozarjali na nevarnost
preveč odkritega sovražnega odnosa do Italije, ravno tako pa bi bil frontalni napad tvegan zaradi
spoznanj, da bo Julijska krajina v kratkem postala sestavni del Kraljevine Italije z mednarodnimi
soglasji in pristankom Kraljevine SHS. Za določen del slovenskega javnega mnenja, ki je bilo že stoletje
navajeno političnega realizma, taktika odkritega spopada z Italijani ne bi prinesla drugega kot vir zla.
V določenem smislu je bila naraščajoča nestrpnost in napadalnost italijanskih ekstremističnih sil
napovedana in pričakovana, zato so do neke mere tudi predvideli kakšen demonstrativen napad,
čeprav v manjšem obsegu in ne s tako katastrofalnimi posledicami. Odslej je torej šlo za preživetje in
spoznanje o nujnosti pomiritve, saj je rapalska pogodba , sprejeta 12. novembra 1920, pomenila
konec upanja, ki ga je gojila Edinost, da Julijska krajina ne bo ostala pod Italijo.25
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APOLLONIO, A., istotam, 284.
O pomenu in vlogi Narodnega doma v Trstu glej zlasti zbornik NARODNI DOM V TRSTU 1904-1920 (več
avtorjev), Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Založba Devin v Trstu, Trst 1995; PAHOR, M.: Slavjanska sloga.
Slovenci in Hrvati v Trstu. Od avstroogrske monarhije do italijanske republike, ZTT EST, Trst 2004.
24
APOLLONO, A., istotam, 300.
25
APOLLONIO, A., istotam, 301; zakon o priključitvi novih provinc je izšel 19. decembra 1920 in pooblaščal
italijansko vlado, da raztegne zakone Kraljevine Italije tudi na nova območja in izda potrebne predpise zaradi
koordiniranja z zakoni, ki so že prej veljali na tem območju. Do uradne priključitve Julijske krajine k Italiji je
prišlo 5. januarja 1921, do ratifikacije pa 2. februarja istega leta. Politično društvo Edinost je pojasnjevalo, da
rapalska pogodba ni izraz ljudstva, zlasti ne Slovencev in Hrvatov, zato tudi ni priznavalo praznika priključitve,
23
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Francesco Giunta in njegovi somišljeniki so po velikih pogromih in uničevalnih akcijah, ki so dosegli
višek s požigom Narodnega doma v Trstu (13. julija 1920), dan kasneje v Pulju, Pazinu in drugih
delavskih središčih, spomladi 1921 iskali nove priložnosti za sprožanje nasilja proti tradicionalnim
nasprotnikom italijanskega »patriotrizma«, se pravi proti Slovanom in socialistom, ki pa jim je razkol v
Livornu precej oslabil njihovo obrambno učinkovitost.
Tako so fašistične škvadre 8. februarja 1921 že četrtič (od decembra 1918) napadle tiskarno Edinosti
in ji povzročile veliko škodo, 9. februarja jer sledil napad na tiskarno lista »Il Lavoratore«, 12.
februarja pa še napad na Delavsko zbornico v Monfalconu. Domnevno naj bi do teh nasilnih dejanj
prišlo ob pokrajinskem shodu fascijev Julijske krajine, ki mu je prisostvoval tudi Mussolini in so mu na
ta način želeli pokazati učinkovito taktiko in bojevitost škvadrizma na tleh Julijske krajine.
Napadi med 9. – 12. februarjem 1921 so bili še izvedeni s pomočjo policijskih in vojaških sil, čeprav
Mussolini naj ne bi povsem želel tesnega sodelovanja karabinjerskih sil in borbenih fascijev; od tedaj
dalje naj bi škvadre na območju Julijske krajine delovale povsem avtonomno in pustile silam javnega
reda zgolj zaščitniško funkcijo. Incidenta pri Logatcu (ob spopadu med ljubljanskimi Sokoli in
italijanskimi železničarji) in Kanfanarju v Istri s »slavo-comunisti« naj bi pripomogla k fašističnmemu
napadu in požigu sedeža tržaške Komunistične stranke, dne 28. februarja 1921: ob tej priliki naj bi
fašisti uničili tudi sedež krožka Spartak pri Sv. Jakobu in druge levičarske sedeže po okolici. Časopisne
kronike so istega meseca registrirale še nekaj deset fašističnih napadov v Trstu in okolici proti
krožkom in levičarskim aktivistom; šlo je za pravo splošno fašistično ofenzivo proti levici, ki jo seveda
ni možno izključiti iz konteksta kongresa v Livornu. Uspešnost fašističnih akcij se seveda po drugi
strani kaže v neodločnosti in medlosti oblasti, medtem ko se reakcije socialistične levice kažejo v
običajnem stavkovnem gibanju in pritožbah v demokratičnem tisku. Pravzaprav preseneča
zmedenost levičarskih sil oziroma pomanjkljive obrambe in lahkotnost, s katero so lahko škvadristi
odslej križarili in razsajali po Sv. Jakobu in drugih tržaških predmestjih, požigajoč sedeže krožkov in
delavskih zbornic.26
V tem času je že tudi istrski fašizem našel načine in priložnosti, da je izšel iz »reške krize« ter začel z
neposrednimi napadi na pokrajinske socialistične sedeže, čeprav naj bi bili po ocenah vodstva razen
skupine Luigija Bilucaglie v Pulju, istrski fasciji vse premalo borbeni. Tako so se že februarja 1921
začele njihove kazenske ekspedicije daleč onstran Vodnjana z uničevanjem in rušenjem socialističnih
postojank v Balah, Tinjanu, Motovunu in Rovinju. Pri tem so seveda padale že prve žrtve, pogosto
nedolžne, slučajno prisotne na mestih fašističnih napadov. Tudi severozahodna Istra, ki je bila
pretežno v rokah socialistov, je bila že februarja 1921 prizorišče napadov tržaških škvadristov (nočni
požig delavske zadruge na Sp. Škofijah, 6. februarja 1921), napad na komunistični krožek v Dekanih,
napad na delavski zbornici v Miljah, Kopru in Valdoltri, 3. marca, in v Izoli 8. marca 1921. Pogosti so
bili tudi fašistični napadi v Piranu. Dne 19. marca so pripadniki tržaškega fascia v Strunjanu zgrešili
zločin celo nad otroki, ko so nanje streljali z vlaka na povratku z Lucije. Pri tem so ubili Domenica
Bartoleja in Renata Brajka, pet otrok pa je bilo ranjenih.27

saj je sodilo, da Primorska z Istro ni priključena, temveč okupirana (KRAMAR, J.; Marezige trdnjava slovenstva v
Istri 1861-1930, Založba Lipa, Koper 1982, 192).
26
APOLLONIO, A.,Istotam, 316/17.
27
VREMEC, V.: Razmere po letu 1918 in marežganski upor proti fašizmu v maju 1921. V; Slovenska Istra v boju
za svobodo, op. cit., 111.

12

Parlamentarne volitve 1921, formiranje nacionalnega bloka, fašistična represija in
prve oblike antifašističnega odpora na istrskih tleh
V mesecih, ko so v Julijski krajini potekala praznovanja ob priključitvi (januar-marec 1921), je
postajalo jasno, da se je Giolitti odločil za razpis novih parlamentarnih volitev, s tem da ni razmišljal o
odpravi prehodnih težav in se še naprej oklepal obstoječega sistema ter nenehno odrival dokončno
rešitev nakopičenih vprašanj v Julijski krajini.
Italijanska poslanska zbornica, izvoljena v Nittijevem času, je bila za Giolittija preveč nezanesljiva,
zlasti zaradi masovne prisotnosti socialistov. Zdelo se mu je torej potrebno, da jo razpusti in poskusi z
novimi volitvami oblikovati parlamentarno večino, ki bo zmernejša oziroma desno sredinska. Udarci
po socialistih leta 1920, zlasti pa razkol levice v Livornu januarja 1921, sta obetala, da bo levica
doživela poraz. Toda s približevanjem volitev se je takoj pojavil praktični problem v novih provincah
glede oblikovanja volilnih okrajev in praktičnega poteka volitev. Bilo je jasno, da morajo anektirane
dežele absolutno sodelovati pri volitvah in v parlament poslati svoje zastopnike.
Glede na to, da je bila splošna volilna pravica v Italiji uveljavljena že od leta 1912, po drugi strani pa
so bila jasna stališča Političnega društva Edinost, ki je združevala večino slovenskega in hrvaškega
življa, je bil temeljni problem v tem, kako na območju Julijske krajine oblikovati volilna okrožja, v
katerih bi italijanski element ohranil večino in bi bilo izvoljenih čim manjše število slovenskih in
hrvaških zastopnikov.
Oblasti so preigravale različne variante, od formiranja enega samega velikega volilnega okrožja
oziroma samostojnega italijanskega in samostojnega slovanskega okrožja. Toda če bi Italijani formirali
enoten blok proti Slovanom, združenim okoli Edinosti, bi se morali predstaviti ločeni med levico,
centrom in desnico, torej je obstajala nevarnost, da bi si slovanski blok zagotovil večino poslanskih
sedežev. Rezultat volitev bi se v tem primeru lahko sprevrgel v plebiscitarno zmago Slovanov v Julijski
krajini. Giolittijeva vlada pred to temačno perspektivo ni bila sposobna zavzeti odločnega in
konkretnega stališča in so oblasti v trenutku sklica predvolilnih shodov aprila 1921 izbrali – ne da bi
predvideli posledice – najbolj kontraproduktivno rešitev, torej formiranje treh ločenih volilnih okrožij
in sicer: Gorico z nekdanjimi območji dežele Kranjske (5 poslancev), Trst mesto (4 poslanci), Istra z
delom Krasa in Kvarnerskimi otoki (6 poslancev). Z razpršenimi italijanskimi strankami, je bila seveda
s tem zagotovljena zmaga Slovanom oziroma KSI, zato je morala vlada ubrati drugačno taktiko.
Generalni civilni komisar Mosconi je tako dobil nalogo, da ne glede na ločena volilna okrožja, oblikuje
italijanski nacionalni blok, ki naj bi bil namenjen borbi proti levici, zlasti pa proti Slovanom. Ob tem
mu je bilo tudi potrebno zagotoviti zmago za vsako ceno, zlasti seveda v Trstu in Istri.28
Italijanski nacionalni blok bi bil seveda v obdobju Avstrije nekaj povsem preprostega , vendar ga je
bilo v novih okoliščinah potrebno formirati povsem na novo, saj je bil položaj strank in njihovih
programov dokaj različen. Nacionalni blok naj bi tako sestavljali liberalci kot nekdanji iredentisti,
nacionalisti, socialisti reformisti in demokratska stranka, ki je izhajala iz nekdanjega Istrskega
političnega društva. Sledi Ljudska stranka s katoliki in republikanci, na levici pa seveda socialisti in
komunisti. Za Mosconija, kakor tudi samega Giolittija, pa so zlasti fašisti predstavljali oboroženo in
udarno silo italijanske nacije in antisocializma. Združeni z drugimi skupinami bi lahko nacionalnemu
bloku zagotovili volilno kompaktnost in čvrstost. To kar je bilo pomembno za Giolittija, je bilo v
zagotovitvi premoči fašistov, ki so se pojavili na listah kandidatov. Tako je Francesco Giunta aprila
1921 dosegel veliko zmago in si zagotovil večino fašističnih kandidatov, ne glede na to, da je samo
28

APOLLONIO, A., istotam, 388; o organizaciji volitev, volilni kampanji in posameznih strankah, ki so na njih
nastopile, vključno z italijanskim nacionalnim blokom, podrobneje v KRAMAR, J.: Marezige trdnjava slovenstva
v Istri1861-1930, op. cit., 208-249.
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gibanje premoglo le majhno število ustreznih kandidatov, v Istri npr. le Luigija Bilucaglio in mladega
Luigija Albaneseja, ki je povrhu vsega izhajal iz liberalne družine, v Gorici pa fašisti celo niso imeli
primernega kandidata in so morali izbirati iz drugih ideoloških sredin. Francesco Giunta je torej na
račun liberalnih krogov dosegel vse, kar je zahteval in fašizem je lahko zmagal zaradi vnaprej
zrežiranih volitev, ki so bile vse prej kot liberalne in svobodne. Po drugi strani je bilo potrebno
italijanskega volivca z območja Julijske krajine privesti na pozicije unitarizma, na pozicije
nacionalnega bloka, proti slovanstvu in proti komunizmu.29
V tem napetem, mrzličnem predvolilnem vzdušju, je prišlo do dogodkov v Labinu in Proštini in do
volitev na Reki, 24. aprila 1921.30 Čeprav je hotel Francesco Giunta 27. aprila na Reki izvesti s svojimi
škvadristi vojaški udar in dal uničiti vse volilne liste, je bilo njegovo nasilje takrat še preuranjeno, zato
je moral zapustiti Reko, kjer se je formirala nova začasna vlada. Ne glede na to, ali je Giunta napravil
napako, ali pa je šlo le za njegovo igro, je imela njegova reška intervencija predvsem demonstrativen
značaj: ali bo na volitvah 15. maja njegov nacionalni blok zmagal, ali pa bo Giolittijevi vladi povzročil
resne težave, se pravi, njegov fašizem je moral dobiti proste roke v celotnem času volilne kampanje. (
Treba je bilo torej reagirati v treh zaporednih fazah: preventivno, se pravi med volilno kampanjo
oziroma pred samim začetkom volitev, med volitvami ter morebiti po zaprtju volilnih sedežev. V
predvolilni fazi bi moralo biti vsem slovenskim političnim voditeljem jasno, da je volilna zmaga
Edinosti na Tržaškem in v Istri izključena. Da bi dosegli zaželjene rezultate, je bilo seveda potrebno do
skrajnosti prestrašiti opozicijske skupine, za dosego teh ciljev pa niso zadostovale le policijske sile, niti
prepovedi zborovanj, niti teror, pač pa take sile, ki so jih v južni Italiji imenovali »mazzieri« (fašistični
pretepači). V Istri jih ni bilo potrebno na novo ustvarjati, saj so bili na voljo preizkušeni in učinkoviti
borbeni fasci oziroma škvadristi Francesca Giunte in Luigija Bilucaglie.31
Mosconi in njegov namestnik Crispo Moncada, sta se takoj lotila dela in pazljivo ocenjevala
razpoložljive sile in možnosti vojaških intervencij od enega kraja do drugega, tako na Goriškem,
Idrijskem, Postojnskem in na Krasu, zato so tudi v povsem slovenskih krajih predsedovanje volilnim
komisijam poverili Italijanom ter načrtovali sistematično uničevanje glasovnic, ki bi bile nasprotne
njihovim pričakovanjem. V tržaškem volilnem okrožju, ki je zajemal mesto in bližnja predmestja
znotraj občinskih meja, dejansko ni bilo lahko ocenjevati števila volivcev iz vrst tržaških Italijanov, ki
so npr. sodelovali pri požigu Narodnega doma (morda 1/4 ali 1/3). Republikanci so postavili svoje
kandidate, zato si je Mosconi prizadeval, da bi v nacionalni blok spravil katolike iz Ljudske stranke, pa
tudi veliko množico vladnih uslužbencev in »regnicolov«, ki so živeli v Trstu že pred vojno in so sedaj
končno dobili volilno pravico. Hkrati je uporabil vse svoje sile, da bi oviral propagando KSI, zato je v ta
namen – zaradi javnega reda in miru – prepovedal vse levičarske manifestacije, začenši z
manifestacijami ob 1. maju, kjer se je pokazala vsa moč KSI med ljudskimi množicami ter bi lahko v
tem primeru dajale pomembno podporo njihovim kandidatom. Mosconi je pri tem fašistom pustil
proste roke le na perifernih sedežih KSI, torej v tržaških predmestjih in na vaseh z večinskim
slovenskim prebivalstvom.32

29

APOLLONIO, A.: istotam, 380.
Znanstveno posvetovanje z naslovom Labinska republika i proštinska buna (ob 80. obletnici prvih
protifašističnih oboroženih uporov), ki je v organizaciji Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, RijekaPula, potekalo 27. aprila 2001, je z vrsto referatov na široko razgrnilo problematiko upora labinskih rudarjev in
dogodkov v Proštini. Med prisotnimi razpravljavci je bila tudi dr. Milica Kacin-Wohinz, ena največjih poznavalk
problematike antifašizma na naših tleh, ki se zrcali zlasti v njenem delu Prvi antifašizem v Evropi. Primorska
1925-1935, Založba Lipa, Koper 1990.
31
APOLLONIO, A.; istotam, 397.
32
APOLLONIO, A., istotam, 396
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Odločilno je bilo istrsko volilno okrožje, ki je zajemalo celoten istrski polotok, Kvarnerske otoke,
liburnijsko obalo in del tržaškega zaledja do Milj, Glinščice in Doline. Proti Edinosti nobena italijanska
stranka, niti teoretično, ne bi mogla doseči večine. Leta 1921 nekdanja liberalna stranka v svojih
vrstah ni imela kake močnejše republikanske komponente, Ljudska stranka je bila v upadanju,
socialistična stranka pa razklana med socialiste in komuniste. Matematično izračunano je bilo torej
možno, da bo »terra di Nazario Sauro« kot so pogosto imenovali Istro, pripeljala v italijanski
parlament 5 slovanskih poslancev in enega italijanskega, pa še tega verjetno iz vrst socialistov.33
Toda tudi tu sta Mosconi in Crispo Moncada dokaj hitro našla rešitev: ustvarila sta dokaj širok
nacionalni blok in na kar najbolj neposreden način onemogočala volilno udeležbo slovanskim
volivcem ter ukazala ponarejanje volilnih rezultatov v prid nacionalnega bloka z neposredno kontrolo
in manipulacijami vsaj 1/3 volilnih sedežev, hkrati pa vnašanje velikega števila volilnih list
nacionalnega bloka v volilne skrinjice, da bi s tem vzdrževali relativno uravnoteženo število volivcev.34
Oblasti so med volilno kampanjo oziroma ob samih volitvah najbolj ostre politične spopade in odpor
pričakovali na območju Motovuna, kjer je prišlo do spopadov med fašisti, predstavniki Ljudske
stranke in domačim prebivalstvom, na območju Vižinade, ki je bila tradicionalno socialistična, na
območju Lovreća, kjer so predvideli spopad med filo-Italijani in pristaši Edinosti, pri tem pa je že
poprej prišlo do spopadov v Bujah, Novi vasi pri Poreču, Pazinu, na dan volitev 15. maja pa pri
Beramu, Trvižu, Tinjanu, Žminju, Labinu ter seveda v nekaterih vaseh v okolici Kopra, med katerimi je
bil seveda najodmevnejši spopad s fašisti v Marezigah; marežganski upor, ki je odmeval tudi v
tedanjem časopisju, pa je spremenil deželo v prizorišče obsednega stanja in kasnejših represivnih
ukrepov.35

33

Volivci Edinosti so predstavljali okoli 40% vseh volivcev proti razpršenim volivcem drugih strank. Edinost je
imela že ob koncu februarja 1921 skoraj v vsaki istrski vasi svoj volilni odbor oz. zaupnika in prebivalstvo
opozarjala, da morajo pri volilnih pripravah sodelovati vsi sloji, problem pa je bil predvsem v pomanjkanju
inteligence. Na volitvah naj bi Slovenci in Hrvati ne glede na politično pripadnost nastopali kot »jugoslovanska
narodna stranka« (JNS). V volilno propagando za JNS je Edinost vključila vse razpoložljive kadre in ves svoj tisk.
Pomembna oblika volilne propagande so bili volilni shodi, ki so se npr. v slovenskem delu Istre odvijali v Sv.
Antonu, najmanj dvakrat pa v Marezigah, kjer so dali soglasje za kandidatno listo JNS med drugimi tudi Josip
Krmac, Anton Bordon, Karel Babič, Andrej Štokin in drugi (KRAMAR, J., Marezige trdnjava slovenstva v Istri, op.
cit., 226/7).
34
Po objavi zakona o političnih volitvah v priključenih pokrajinah so se lotili združevanja nekdanjih italijanskih
meščanskih strank v Istri in v ta namen formirali iniciativni odbor v Pulju. V tiskanem programu z dne 10.
decembra 1920 so objavili, zakaj ustanavljajo italijanski nacionalni blok in poudarjali plebiscitni značaj
parlamentarnih volitev. Istrski nacionalni blok je zatem začel ustanavljati svoje sekcije v vseh večjih naseljih in
mestnih središčih. Istrski nacionalni blok je imel direktorij in izvršni odbor, za predsednika pa je bil izvoljen Luigi
Bilucaglia. Zaradi njegove izvolitve je v izvršnem odboru prevladal vpliv fašistov, v programu pa je prevladovala
borba proti komunistom in istrskim Slovanom (KRAMAR, J., istotam, 243).
35
Uporu Marežganov je posvetil obsežno študijo J. Kramar v svojem delu Marezige trdnjava slovenstva v Istri
1861-1930, Založba Lipa, Koper 1982, 275-346, ob njem tudi V. Vremec v poglavju Razmere po letu 1918 in
marežganski upor proti fašizmu v maju 1921, v: Slovenska Istra v boju za svobodo (druga, dopolnjena izdaja),
Založba Lipa, Koper 1998, 101-126. Leta 1981 je ob 60-letnici upora izšel pri Založbi Lipa Koper in Pokrajinskem
muzeju v Kopru tudi krajevni zbornik z naslovom Marezige simbol upora / Marezige. Storia della lotta
antifascista in Istria 1921-1981. Marežganskemu uporu in spopadom s fašisti pri Ospu in Mačkovljah je nekaj
pozornosti posvetil tudi A. Apollonio v svojem delu Dagli Asburgo a Mussolini. Venezia Giulia 1918-1922,
Libreria Editrice Goriziana, 2001, 400-401.
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ZAKLJUČEK
Če je Renzo De Felice požig Narodnega doma v Trstu označil kot resnični krst škvadrizma, je
Francesco Giunta pred volitvami leta 1921 izjavil: Zame se je volilni program pričel s požigom
Narodnega doma (Per me il programma elettorale comincia con l'incendio del Balkan). Tudi Gabriele
D'Annunzio je rotil Italijane v Julijski krajini, da morajo voliti italijansko stranko in tako rešiti Italijo, pri
tem pa so jim dovoljena vsa sredstva. V določenem smislu se je julija 1920 pričela tista pogubna in
zločinska oblika prepletenosti najvišjih oblastnih organov Julijske krajine in nasilnih akcij Francesca
Giunte, ki so postopno vodili do tega, da je fašizem v Julijski krajini prevzel ključne pozicije že pred
pohodom na Rim leta 1922. Od začetkov genocida so prave vzroke prvih konfliktov in spopadov
sistematično in s pomočjo stroge cenzure skrivali pred javnostjo ob meji, še bolj pa pred celotno
italijansko javnostjo. Kar ni bilo mogoče skriti, so prikazovali kot domoljubno in državotvorno
obrambo nacionalnih interesov proti subverzivni dejavnosti »slavo-comunistov« in »nelojalnosti
tujerodnih elementov«, ki so jih kar počez obtoževali nasilnega ekspanzionizma.
Že pred pohodom na Rim je bil torej položaj fašizma v Julijski krajini izredno močan in domala
nepremagljiv. Tako je tudi kralj Vittorio Emmanuele III. med svojim obiskom Trsta dejal: » Fašizem je
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zavladal v Julijski krajini, pa če vam je prav, ali ne« (Il fascismo domina la Venezia Giulia, vi piaccia o
no). Po mnenju Elia Apiha se je s pohodom na Rim le potrdil položaj, ki je bil že jasno določen.
Dejansko, fašistični škvadrizem je predstavljal enega od glavnih in učinkovitih sredstev za poenotenje
in spojitev novih provinc k italijanski državi, seveda pa tudi za zadušitev socialističnega delavskega
gibanja in številčne slovanske manjšine. Že ob koncu leta 1922 naj bi se razmere v Julijski krajini
»normalizirale«, nova fašistična oblast, pa naj bi po Apihovem mnenju »pospešila utečen proces
prestrukturiranja tukaj živečega slovanskega prebivalstva«, ki je kljub poslabšani perspektivi za
nacionalni razvoj pričakovalo vsaj konec nezakonitega fašističnega nasilja in normalizacijo razmer,
seveda pa lojalnost in legitimnost nista izključevali dejanske protifašistične usmerjenosti in ostrine
boja proti raznarodovanju, ki je v naslednjih letih dobival čedalje konkretnejše oblike.
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