
Koper, 13. maja 2016 
Pretorska palača, ob 10.00 uri 
 
Okrogla miza v priredbi Združenja 
protifašistov, borcev za vrednote NOB in 
veteranov Koper v sodelovanju z Mestno 
občino Koper na temo antifašizma leta 1921. 
PRVI PROTIFAŠISTIČNI UPORI LETA 1921. 
 

 
 
 

Milan Pahor;  

RAST NASILJA FAŠISTIČNIH ŠKVADER V TRSTU(in 

drugod) 
V OBDOBJU 1918-1922. 
S poudarkom na Šentjernejski noči tržaških Slovencev in Slovanov dne 13. 
julija 1920 (požig Narodnega doma v Trstu) 
ter na letu 1921, ko so bili uničeni slovenski domovi pri Sv. Ivanu, v Rojanu 

ter v Barkovljah v Trstu. 
Fašistična stranka prevzame oblast v državi v oktobru 1922 
ter uvede režim z uzakonjenim nasiljem. 

Kratek oris nasilja fašističnega režima po letu 1922.  
 
Samo tisti, ki gleda jasno v preteklost, 
vidi daleč v prihodnost.    
 
 

 



Uvod 
Primorsko ozemlje, ki ga je novembra 1918 zasedla italijanska vojska in je bilo januarja 
1921 z rapalsko pogodbo priključeno kraljevini Italiji, se je v obdobju med dvema 
svetovnima vojnama imenovalo Julijska krajina – Venezia Giulia. Obsegala je bivše 
avstrijske dežele Goriško – Gradiščansko, Trst in Istro, od dežele Kranjske idrijski in 
postonjski okraj, od dežele Koroške pa trbiški okraj. Leta 1924 je mesto Reka (Rijeka, 
Fiume) pripadlo Italiji. 1 
Prva svetovna vojna je spremenila in sprevrgla ustaljena razmerja. Vezi z Dunajem in 
Ljubljano so bile prekinjene, poti so vodile bolj v Rim. Dolgoletne politične, narodne, 
kulturne, gospodarske vezi so bile pretrgane. Nova italijanska oblast - po več kot 500 let 
vladanja habsburške monarhije v Trstu od leta 1383 dalje – je prinašala novo miselnost. 
Kraljeva Italija ni znala in ni hotela upoštevati različnosti t. i. novih pokrajin (Nuove 
Provincie). Prav nič pa ni bila pripravljena na soočenje  z drugače govorečimi  državljani, 
ki so pristali pod Italijo. Slovencem (in Hrvatom) so pravili tujerodci “allogeni” oziroma 

“alloglotti”, drugače in tuje govoreči. 2   
Nove oblasti so takoj sprejele ostre ukrepe proti slovenski in hrvatski skupnosti v Julijski 
krajini, ki je štela okrog 550.000 ljudi, od tega približno 330.000 Slovencev. Ukrepi so 
bili sprejeti že konec leta 1918 ter v mnogo širšem obsegu v letu 1919. Sprejele so jih že 
t.i. liberalne vlada kraljevine Italije pred prihodom fašistične stranke (PNF) na oblast.   
Nerazumevanje, omejevalni ukrepi, pravo zatiranje so bili torej na dnevnem redu v 
obdobju 1918-1922. Nato je od oktobra 1922 dalje fašistični režim, ko je prišel legalno na 
oblast s stranko Partito nazionale fascista (PNF), zaostril nasilje do neslutenih 
razsežnosti. V zadnji fazi je hotel fašizem popolnoma zbrisati prisotnost slovenskega in 
hrvatskega naroda z zemljevida Italije. Temu postopku so fašistični ideologi pravili 
“bonifica etnica” (etnično čiščenje) in “fascismo bonificatore”. Ideolog Livio Ragusin je 
rabil naslednje izraze: risanamento, colonizzazione, assimilazione, fascismo bonificatore.3  
Slovenska zgodovinarka Milica Kacin Wohinz, najboljša poznavalka obdobja med  obema 
svetovnima vojnama na Primorskem, je povedala na posvetu v Trstu, dne 23. septembra 
2004: “(…) Negli archivi centrali a Roma esiste un vastissimo materiale che testimonia l’ 
opera del regime  sotto diverse terminologie: assimilazione,penetrazione, 
italianizzazione,nazionalizzazione, snazionalizzazione, bonifica nazionale, bonifica amica, 
bonifica morale ,bonifica etnica, ma anche epurazione etnica(…)”4   
Tako imenovano etnično čiščenje na narodnem, političnem, gospodarskem, kulturnem, 
šolskem, medijskem in verskem področju je bil cilj italijanske fašistične politike med 
dvema svetovnima vojnama. Poleg sistematičnega čiščenja vsega organiziranega življenja 
Slovencev in Hrvatov v tedanji Julijski krajini je fašizem spreminjal slovenski oziroma 
slovanski videz dežele. Poitalijančena so bila imena krajev, oseb, pa tudi voda in gora. 
Slovenski in hrvatski jezik sta izginila iz javnosti: uradi, sodišče, šola, cerkev, javne 
uprave itd. Predvsem pa je bila cela generacija ljudi prisiljena šolati se v italijanskem 
jeziku zaradi znane in zloglasne Gentilejeve šolske reforme iz leta 1923. Narod je izgubil 
vodilni sloj, ozemlje se je praznilo zaradi izseljevanja. V naš primorski prostor pa je začel 
pritekati priselitveni italijanski val iz notranjosti države. 5  

Fašizem je izrabil nasilje do neslutenih razsežnosti. Po drugi strani je bilo nasilje 
uzakonjeno, saj so bili nasilni ukrepi  v bistvu sprejeti kot pravni in formalni akti. Tako 

                                                 
1 Pahor, Milan: Slavjanska sloga. Slovenci in Hrvati v Trstu. Od avstroogrske monarhije do italijanske republike. 

   Trst, ZTT, 2004, str. 155.  
2 Pahor, Milan: Jadranska banka. Trst 1996, str. 128. Odslej: Jadranska banka.  
3 Ragusin Righi, Livio: La politica di confine. V: revija Italia. Trst, 1929. Glej prispevke v letniku 1929 (nadaljevanka).  
4 KacinWohinz, Milica: Le minoranze sloveno-croate sotto il fascismo. Nel: Fascismo Foibe Esodo. 

Le tragedie del Confine orientale. Atti del Convegno dell’ ANED, Trieste, 23 settembre 2004. 
5 Pahor, Milan: Primorski Slovenci pod Italijo 1918-2000. V: Temeljne prelomnice preteklih 

tisočletij. Zbornik referatov 30. Zborovanja slovenskih zgodovinarjev. Ljubljana 2001, str. 155. 

Odslej: Primorski Slovenci pod Italijo. 



je bilo nasilje uradno orodje države in režima. Sprejeti nasilni in uničevalni ukrepi so bili 
del uradne zakonodaje, ki jo je režim podredil svojim interesom in svoji politiki.  
Vse to veliko nasilje je rodilo odpor in nato upor.  
Z vidika Slovencev, in še posebej z vidika Slovencev na Primorskem je bilo celotno 
obdobje med dvema svetovnima vojnama eno samo krizno obdobje. Kriza je bila na vseh 
področjih: na narodnem, na političnem, na gospodarskem, na kulturnem, na šolskem, na 
verskem in še, in še bi lahko naštevali. Primorski slovenski narod je ječal pod fašističnim 
jarmom, nad njim je visela grožnja popolnega narodnega izginotja.  
Z vidika italijanskega fašističnega gibanja je bilo omenjeno obdobje, obdobje zmage in 
popolne nadvlade nad italijanskim narodom. Fašistična ideologija je ideologija smrti, saj 
v sebi nosi uničenje drugega in drugačnega. V sebi nosi ideologijo nacionalizma, 
šovinizma, prevlade in nasilja, nesvobode. Fašistični ustroj je slonel na korporativizmu in 
avtarhiji (samozadostnosti), na demogogiji in populizmu. 
 
 

 
 

Temeljni krizni momenti in obenem temeljne prelomnice.  
V vsaki družbeni in gospodarski krizi se le kažejo prelomni temeljni trenutki, ki nakažejo 
ali poudarijo določene odločitve in njene posledice. Tako celotno krizno fašistično in 
prefašistično obdobje lahko porazdelimo na bolj prelomne temeljne dogodke.  
1. Ukrepi italijanskih oblasti proti slovenski in hrvatski manjšini v letih 1918-1919.  
2. 13. julij 1920 v Trstu: požig Narodnega doma ali bolje šentjernejska noč tržaških 
Slovencev in Slovanov. 
3.  V letu 1921 požig ostalih treh slovenskih domov v Trstu: Sv. Ivan, Rojan, Barkovlje.  
4. Nasilje postane uzakonjeno: PNF prevzame oblast v državi oktobra 1922 
5. Gentilejeva šolska reforma v letu 1923. Ostala fašistična zakonodaja. 

6. Nasilno uničenje slovenskega in slovanskega gospodarstva v Trstu in na Primorskem. 
7. 1927: ukinitev preostale organizirane mreže slovenskih ustanov  
8. Jesen 1927: začetek organiziranega slovenskega protifašističnega gibanja ali prvi 
antifašizem v Evropi. 
9. Podpis konkordata med Vatikanom in fašistično Italijo v letu 1929. 
10. Svetovna gospodarska kriza v letu 1929. 
11. Prvi tržaški proces (1.-5.9. 1930) in ustrelitev štirih bazoviških junakov (6.9. 
1930)pripadnikov organizacije Borba. 
    Odmev po Evropi. 
12. Izseljevanje Slovencev in Hrvatov. 
13. Ustvarjanje široke protifašistične fronte v tridesetih letih 20. stoletja.    



14. Drugi tržaški proces (1.-14. 12. 1941) in ustrelitev petih antifašistov (15.12. 1941) na 
vojaškem strelišču na Opčinah pri Trstu.  
15. Materialna in moralna škoda. 
16. Temeljna kriza ali posledice celotnega obdobja: 
      nastanek Osvobodilne fronte slovenskega naroda (27. april 1941) in začetek 
organiziranega narodnoosvobodilnega boja (1941-1945).  
 

Ukrepi italijanskih oblasti v letu 1918 
Zasedeno ozemlje je upravljal kraljevi guverner, poveljnik 3. armade general Carlo Petitti 
di Roreto, nato ga je v avgustu 1919 zamenjal genaralni civilni guverner Antonio Ciufelli, 
kasneje je mesto prevzel še Antonio Mosconi. Tako je Italija uvajala svoj državni sistem 
na zasedenem ozemlju. Do konca leta 1922 je bila uprava Julijske krajine podrejena 
Osrednjemu uradu za Nove Pokrajine pri italijanski vladi. Omenjeni urad je pripravljal 
razširitev italijanske zakonodaje na nove province, tako imenovano terre redente, to je na 

Julijsko krajino in Tridentinsko Benečijo. 
Guverner Carlo Petitti je Slovencem in Hrvatom s posebnim proglasom obljubil 
spoštovanje njihove kulture ter več šol, kot so jih imeli v Avstriji. Vendar je – ne  glede na 
obljube – zasedbena uprava po navodilih  italijanske vlade in načelnika generalštaba  
italijanske vojske  Pietra Badoglia 29. novembra 1918 z ostrimi ukrepi  zatirala izražanje 
slovenstva in slovanstva in po drugi strani podpirala manifestacije italijanstva. Namen 
ukrepov je bil zabrisati prisotnost slovanskega sveta in prikakati Evropi in še posebej 
pogajalcem na mirovni konferenci italijanski značaj Venezie Giulie.  
Zasedbena oblast je razpustila slovenske narodne svete, preprečevala je obnovo 
slovenskega in hrvatskega narodnega in političnega gibanja. Prepovedano je bilo nošenje 
slovanskih barv in zastav. Internirala je slovenske in hrvaške vojake in vojne ujetnike.6 
Internirala je slovenske izobražence, duhovnike, učitelje v razne kraje in taborišča, 
predvsem na Sardinijo.7 Ljudi, ki so se od drugod naselili v Juliojski krajini in niso imeli 
domovonskih pravic (državljanstva), je izganjala čez mejo; mnoge je kaznovala preko 
sodišča. Trde vojaške ukrepe je malo omilila zamenjava guvernerja s civilnim 
komisarjem, ki je nato upravljal deželo od srede leta 1919 do 17. oktobra 1922.8  
Že 9. novembra 1919 je general Petitti podpisal odlok, s katerim je vsem tržaškim 
bankam naročil, da morajo guvernerju izročiti v roku enega tedna bilance denarnih 
zavodov. Takrat je bilo v Trstu vsega skupaj 28 denarnih zavodov. Italijanske oblasti so 
sestavile iz tega kar tri sezname: seznam italijanskih bank, seznam nemških bank (v 
originalu austro-tedeschi), seznam slovanskih bank (v originalu so zapisali: banche 
jugoslave e czeko slovacche). V zadnjem seznamu so bile naslednje denarne ustanove: 
Jadranska banka (Via S. Nicolò 9), Živnostenska banka (Ponterosso 7), Ljubljanska 
kreditna banka (Via 30 Ottobre 11), Osrednja banka čeških hranilnic (Ponterosso 5), 
Ljudska hranilnica in posojilnica (Via Torre Bianca 20), Splošna hranilnica (Via Torre 
Bianca 41), Tržaška posojilnica in hranilnica (Via 30 Ottobre 2). 
21. decembra 1918 pa je sledil še nov odlok, s katerim so bili v slovanske banke 

imenovani komisarji, ki so imeli nalogo nadzorovati sprotno poslovanje zavoda. V takih 
pogojih je bilo težko poslovati, saj si bil stalno pod nadzorom in pritiskom.9  
Ob omenjenih pritiskih na poslovanje slovenskih in slovanskih denarnih zavodov v Trstu 
je obstajal še dodaten velik problem, kjer je v zadnji instanci italijanska oblast ponovno 
izsilila svojo rešitev. V igri je bil problem valute. Večina tržaških denarnih zavodov je med 
vojno vihro prenesla večji del poslovanja na Dunaj, ker je bilo mesto Trst v neposredni 
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bližni vojne fronte. V habsburško prestolnico se ne preselilo samo težišče poslovanja, 
ampak je večina denarnih zavodov prenesla tja denanrne rezerve, delnice, vojna posojila. 
Po zaključku prve svetovne vojne pa je Trst ostal odrezan od Dunaja, saj so italijanske 
čete v pričakovanju določil mirovne konference zasedle Julijsko krajino in uvedle 
posebno upravo. Denarni zavodi niso mogli normalno poslovati, saj niso razpolagali z 
lastnimi finančnimi sredstvi, delnicami, vrednostnimi papirji, vojnimi posojili. Določiti je 
bilo treba nadalje tudi razmerje med avstrjsko krono in italijansko liro. Pravilna menjava 
bi bila 1:1. Italijanska stran ni popustila in je na koncu uveljavila 40% razmerje. Kar je 
pomenilo, da 1 milijon kron velja le 400.000 italijanskih lir. Drugi korak v razreševanju 
problema je bilo odprtje uradne menjalnice (Ufficio Valuta) v Trstu dne 2. januarja 1919. 
V februarju 1919 pa je prišlo do prevoza (po železnici) od Dunaja do Trsta vsega tistega, 
kar so denarni zavodi med vojno spravili na Dunaj. 10  
 

 

 

Nasilje italijanskih nacionalističnih in fašističnih škvader 

(t.i. Arditi) 
 
Civilna uprava zasedenega ozemlja je podpirala nastajajoče fašistično gibanje. Uprava je 
izrabljala fašistično teroristično napadalnost proti slovanskim in delavskim ustanovam 
na liniji nacionalnega in razrednega boja.  
Med prve nasilne nacionalistične akcije spada vdor v škofijsko palačo 29. decembra 1918 

z zahtevo po odstranitvi škofa Andreja Karlina, ker je bil slovenskega rodu. Svoj cilj so 
dosegli v letu dni, saj je v decembru 1919 škof Karlin odstopil kot škof tržaško-koprske 
škofije in odšel v Jugoslavijo. Od takrat ni bilo več tržaškega škofa, ki bi bil slovenskega 
rodu.11   
Istega dne, 29. decembra 1918, je bil izveden napad na upravo in uredništvo časopisa 
Edinost. To so bila jasna znamenja odnosa italijanskih skupin do slovenske in slovanske 
skupnosti v Julijski krajini, ki je novembra 1918 prišla pod kraljevo Italijo.  
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V letu 1919 bo nedvomno ostal v trpkem spominu 4. avgust 1919. Lahko bi skoraj rekli, 
da je šlo za generalko dogodkov, ki so se pripetili v naslednjem letu, na dan 13. julija 
1920. Dolg je seznam sedežev in domov, na katere so se 4. avgusta spravile škvadre: 
Narodni dom v Trstu, Slovenska šola na Acquedottu, Trgovsko-obrtna zadruga. Tistega 
dne so materialno škodo, ki je štela 199.633,90 takratnih lir, utrpele naslednje ustanove: 
uredništvo in uprava časopisa Edinost, Slovenska ljudska šola, Slovensko učiteljsko 
društvo, društvo Ruskij kružok, Zasebna trgovska šola v Ulici Battisti, Trgovsko-obrtna 
zadruga, Tržaška posojilnica in hranilnica, Slovanska čitalnica.12   
Tarča fašističnih napadov so seveda bile tudi hrvaške ustanove. Tako je bil 30. oktobra 
1919 izpeljan napad na Tiskovno društvo v Pazinu, dne 8. novembra 1919 pa  napad 
na Narodni dom prav tako v Pazinu.13  
 

 
 
Fašistična akcija, ki je simbolizira dotedanje in bodoče odnose italijanske države do 
slovenske (oziroma slovanske) manjšine pa je bila požig Narodnega doma v Trstu  
13. julija 1920 in drugih ustanov. Organiziral jo je vodja tržaškega fašizma Francesco 
Giunta, kot odgovor na incident v Splitu. Po sodbi tržaškega zgodovinarja Carla 
Schiffrerja je tržaški fašizem s tem požigom, ki ga vojaške in civilne oblasti niso ovirale, 
poskušal podreti takratna pogajanja med Beogradom in Rimom.  
13. julij 1920 bo ostal zapisan s krvavimi črkami v slovenski zgodovini in še posebej v 
zgodovini Slovencev v Trstu. Najbolj nam je ostal v zavesti napad in požig Narodnega 
doma, vendar se je tistega poznega poletnega popoldneva in večera odvijala veriga nasilja 

nad Slovenci in Slovani v središču mesta.  
Oglejmo si besedilo, ki so ga skupaj zapisali slovenski in italijanski zgodovinarji: 
“(…) Požig Narodnega doma, sedeže slovenskih organizacij julija 1920, pod pretvezo 
povraćilnega udarca zavoljo nemirov v Splitu, ki so terjali žrtve med italijanskim in 
slovanskim življem, je bil zato le prvi javni znanilec dolgotrajnega  nasilja: kriza liberalne 
države je namreč v Julijski krajini  pa tudi drugod po Italiji spodbudila fašistično 
pogromaštvo, z njim pa se je zaradi zakoreninjenega protislovanskega sovraštva še tesneje 
kot drugod v Italiji povezal državni aparat. Tako imenovane “nove pokrajine” so se torej 
rojevale  v razmerah ostrih protislovij  med narodnim načelom, državnim interesom in 
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politiko moči, ki so v temeljih izpodkopavali možnost sobivanja med različnimi narodnimi 
skupnostmi.(…)” 14 
1.septembra 1920 je politično društvo Edinost odposlalo posebno spomenico 
predsedniku italijanske vlade v Rim, ki je bil takrat Giovanni Giolitti. Na 14 straneh so 
opisani dogodki 13. julija 1920 v Trstu.   
Jugoslovanska matica v Ljubljani je 12. novembra 1927 izdala publikacijo z naslovom Za 
naše Primorje. V njej dobimo skoraj štiri strani dolg seznam z značilnim naslovom: Škoda 
povzročena po nasilstvih slovanskemu prebivalstvu v Julijski krajini. Seznam obsega 
obdobje 1919-1922.  
Iz obeh dokumentov (Spomenica Edinosti in Za naša Primorje) je možno sestaviti pregled 
dogodkov n dan 13. julija 1920. Vse to lahko imeniujemo organizirani napad fašističnih 
in nacionalističnih italijanskih skupin na slovensko in slovansko skupnost v Trstu 
oziroma pravo šentjernejsko noč Slovencev in Slovanov v Trstu. 
Kratek pregled vseh 21 napadenih ciljev tistega tragičnega 13. julija 1920:   
1.   Požig Narodnega doma v Trstu. 
      Vrednost Narodnega doma: 15.000.000 lir 
      Tržaška posojilnica in hranilnica: 2.700.000 lir (izguba  
      Inventarja, obnovitev knjig in registrov,izguba dokumentov) 
      Inventar hotela Balkan in kavarne: 800.000 lir 
      Škoda 37 uslužbencev hotela: 147.033 lir  
      Škoda najemnikov: 2.710.329 lir 
      Tržaško podporno društvo: 90.588 lir 
      Glasbena matica: 30.000 lir 
      Slovanska čitalnica: 120.000 lir 
      Gledališče: 120.000 lir 
      Dramatično društvo : 80.000 lir 
      Plesna dvorana: 5.800 lir 
2.  Odvetniška pisarna in stanovanje dr. Kimovca na Trgu 
     Oberdan 5: 5.900.000 lir. 
      Pripis: pretepli so odvetnika, uničili pohištvo, vrgli  
     dokumente na ulico. 
3.   Gostilna Lenček “Al gallo” na Trgu Oberdan 6: 12.000 lir. 
      Pripis: uničili so vso opremo v gostilni. 
4.   Kavarna “Al Commercio” v Ulici XXX ottobre 18: 50.000lir. Pripis: med pustošenjem 

so bili v lokalu prisotni  
     policisti, ki niso nastopili proti t.i. demonstrantom. 
5.  Podružnica Ljubljanske kreditne banke v Ulici XXX ottobre  
     štev.11: 42.000 lir.  
6.   Odvetniška pisarna dr. Josipa Wilfana v Ulici XXX ottobre 
      štev. 13: 30.000 lir. 
7.   Splošna hranilnica v Ulici Torre Bianca 39: 20.013 lir.  
      Pripis: po zaključku  opustošenja je eden izmed t.i. 
      demonstrantov nagovoril ostale z balkona, naj 
      nadaljujejo “con il lavoro”. 
8.   Ljudska šola Srpske pravoslavne opštine v Ulici Bellini:  
      90.000 lir.  
9.   Odvetniška pisarna dr. Mateja Pretnerja in dr. Henrika  
      Okretiča v Ulici Machiavelli štev. 15: 52.731 lir.  
      Pripis: ker so bila vrata pisarne zaprta, je neki oficir  
      ukazal hišniku, naj odpre vrata. Pisarna je bila nato 
      opustošena, dokumente in knjige so zmetali na cesto. Med 
      divjanjem t.i. demonstrantov sta se v pisarni pojavila dva  
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      orožnika, ki pa nista poskušala ustaviti demonstrantov.  
10. Odvetniška pisarna dr. Josipa Abrama in dr. Josipa 
      Agneletta v Ulici Genova 11:110.000 lir.  
      Pripis: pisarna je bila popolnoma uničena; na cesto so 
      zmetali pohištvo, dokumente, akte, registre in knjige.  
11. Jadranska banka na vogalu ulici Cassa di Risparmio in S.  
      Nicolò. 
      Vrednost inventarja: 800.000 lir. 
      Škoda zaradi izgube zaupanja in izgube dokumentov:  
      3.750.000 lir.  
      Pripis: uradi banke so bili popolnoma opustošeni, čeprav se  
      je vodstvo banke večkrat obrnilo do organov javne  
      varnosti, da bi ustavili nasilje.  
      *** Pripomba avtorja MP: Vodstvo Jadranske banke je 
      jasno postavilo zahtevo, v svojem uradnem protestnem  
      pismu, o povračilu povzročene materialne škode (800.000 
      lir) ter o povračilu moralne prizadete škode (3.750.000).  
12. Hrvatska štedionica na Borznem trgu 3: 200.000 lir.  
      Pripis: uradi so bili popolnoma uničeni. 
13. Špedicijska družba Balkan na Nabrežju Nazario Sauro 14:  
      600.000 lir. 
      Pripis: uradi so bili popolnoma uničeni, prav tako   
      skladišče.  
14. Urad in stanovanje delegata kraljestva SHS na Trgu  
      Venezia 1: 900.000 lir. 
15. Knjigarna in papirnica Jaka Štoka v Ulici Milano 37.  
      Pripis: delno je bil poškodovan vhod, saj so policisti  
      preprečili razdejanje, ker so na pritisk lastnika kavarne  
      Roma, ki je bila v isti stavbi, ustavili napadalce.  
16. Podjetje Franz&Kranz v Ulici Machiavelli 12.  
      Pripis: lastnika podjetja sta bila Čeh in Nemec.  
17. Skladišče trgovca Andreja Perka v Ulici S. Nicolò 1. 
18. Gostilna Makarska v Ulici San Lorenzo.  
19. Trgovina čevljev Josipa Stančiča na Piazza Vecchia 5. 
20. Trgovina pijač Drage Štoka v Ulici C. Battisti 29. 
21. Tiskarna Edinost v Ulici sv. Frančiška 20.  
      Pripis: čeprav je bila prisotna skupina orožnikov, so t.i. 
      demonstranti vdrli v tiskarno in poškodovali tiskarske 
      stroje.15 
 
Za prvih 14 napadenih ciljev znaša povzročena škoda 28. 550.574 takratnih italijanskih 
lir. Če bi omenjeno vsoto s pomočjo količnika ISTAT iz leta 1995, bi tedaj dobili vsoto 3 
milijarde in 694 milijonov lir. Ker nimamo cenitve za cilje od številke 15 do 21, di lahko 
zaokrožili vsoto na okrog 4 milijarde lir (valuta za leto 1995). Danes bi lahko rekli, da je 
takratna povzročena škoda vredna preko 2 milijona današnjih evrov. Ni majhna vsota, če 
pomislimo, da se nanaša na divjanje fašističnih in nacionalističnih skupin tistega 
tragičnega 13. julija 1920. Uničevalni pohod fašistov in njihovih pomagačev je trajal od 
18.45 do 24.00 ure tistega 13. julija 1920. Uspeli so napasti kar 21 različnih stavb, 
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uradov, sedežev, pisarn, trgovin, tiskarn, skladišč in gostiln. Pri tem so napadalne 
skupine uživale tiho podporo policije in orožnikov.16  
13. julij 1920 je bil tragičen dan tudi za hrvaške ustanove v Pulju in Pazinu. Tistega dne 
so škvadre napadle Narodni dom v Pulju ter odvetniško pisarno in stanovanje dr. 
Zuccona prav tako v Pulju; v Pazinu je bila tarča napada tiskarna Tiskovnega društva. 17 
Vsi protesti, spomenica, resolucije, stališča Slovencev in Slovanov v tedanji Julijski 
krajini niso prav nič zalegli, prav tako ne protesti in stališča iz mednarodnih krogov. 
Slovenci in ostali Slovani v Trstu so bili divje napadeni in hudo prizadeti, vendar jim ni 
nihče pomagal. To je bil grozen opozorilni znak za vse tisto, kar je nato sledilo v obdobju 
fašističnega režima.  
V letu 1921 se je nasilje nadaljevalo. Fašistično nasilje lahko razdelimo na tri dele: 
nasilje ob volitvah 15. maja 1921, ostala nasilna dejanja in požig treh (3) slovenskih 
Narodnih domov pri Sv. Ivanu, Rojanu in Barkovljah v Trstu.  
V času volitev beležimo kar 37 napadov na posamezne osebe, ki so utrpele telesne 
poškodbe oziroma zažig hiš in gospodarskih poslopij. Fašistične škvadre so izvajale 
nasilje (teror) nad ljudmi, da se ne bi udeležili volitev oziroma glasovali za politične 
stranke, ki so nasprotovale fašistom. Navedeni podatki so lahko nepopolni, vsekakor pa 
dajejo sliko položaja. Nasilna dejanja so se pripetila v naslednjih vaseh: Oprtalj, Šorgi, 
Škofi, Čežarji (Koper) (več primerov), Mačkolje (Dolina pri Trstu)(več primerov), Črni kal, 
Pojari (Poreč)(več primerov), Sv. Peter (Piran), Osp, Prebeneg (občina Dolina pri Trstu), 
Brčva, Baderna, Buzet, Zrenj, Opatija, Moščenice, Sv. Barbara, Pobegi, Pomjan,  
in še drugod.  
O ostalih nasilnih dejanjih v letu 1921 naj omenimo naslednja: 22. marca 1921so fašisti 
vdrli v prostore čitalnice Bratimstvo v Narodnem domu v Voloskem in zažgali knjižnico; v 
začetku aprila so škvadre napadle vas Krnico, kjer so zažgale kar nekaj hiš. 18 
Za zaključek seznama nasilnih dejanj v letu 1921 še tole: 3. septembra 1921 so 
fašistične skupine zažgale Narodni dom pri Sv. Ivanu, 8. septembra 1921 Narodni dom v 
Rojanu in 12. decembra 1921 Narodni dom v Barkovljah.  
Požig treh domov v Trstu.  
Najbolj neposreden in živ je zapis časnikarja lista Edinost z dne 3. septembra 1921: 
Skupaj preberimo nekaj vrstic kronike fašističnega zažiga Narodnega doma pri Sv. Ivanu: 
“ Zažig Narodnega doma pri Sv. Ivanu. V petek okoli 3. ure zjutraj je pridrvel k Sv. Ivanu 
tovorni avtomobil, natlačen oboroženih fašistov. Pripeljali so s seboj sod bencina.V bližini 
Narodnega doma je poskakalo okoli 20 mož z avtomobila. Porazdelili so se po  vseh cestah, 
ki vodijo k društvenemu poslopju. Ena gruča se je priplazila k Narodnemu domu in skušala 
na različne načine vdreti v notranje prostore. Vsa vrata so bila trdno zaprta, v poslopju je 
bila trda tema. Tolpa nočnih požigalcev je preplazila zidove, vdrla v vrt in zlomila z 
železnimi drogovi vhode v notranjost poslopja. Zločinska drhal je planila v vežo in drla po 
stopnicah v veliko dvorano. S sabo so vlekli posode bencina. Hudodelski mladeniči so 
začeli polivati z bencinom dvorano, prilomastili so na gledališki oder in brizgali na vse 
strani iz svojih vrčev. (…) V tem je vdrla skupina fašistovskih razbijalcev v kuhinjo, 
razlivajoč okoli sebe  bencin. Planili so v klet in začeli pustošiti in uničevati, kar jim je prišlo 
pod roko. Spustili so iz soda vino in drobiti po tleh steklenice, da je klet plavala v vinu. (…) 
V tem je bila že vsa dvorana v ognju, rdeči plameni so hrumeli skozi okna in vrata na 
stopnice in razsvetljevali v krvavem svitu poslopje. (…) Vedno večji plameni so objemali 
notranje prostore ” Narodnega doma” in stebri pekočega dima so se dvigali od vsepovsod. 
Fašistovski požigalci so dovršili svoje delo. (…) Orožniki, ki so nastanjeni deset korakov od 
Narodnega doma , požiga niso opazili. Ko je bilo poslopje že uničeno, je pridrdral k Sv. 
Ivanu tovorni avtomobil stražnikov , ki so se razpostavili okoli poslopja, da se ne zgodi 
kaka nesreča. Ognjegasci so gasili do 8. ure zjutraj. Od lepe gled ališke dvorane so ostali 
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le črni ožgani tramovi in stranske stene. Aretiran ni bil nihče. (…) Tako se je postavil v 
Trstu nov spomenik dvatisočletni italijanski kulturi.(…) 
Edino eno je, kar drži naš narod pokonci: to je njegova neomajna vera, da bo končno 
zmagala pravica in resnica nad vsem nasiljem in barbarstvom.”  19  
Časnikar tržaške Edinosti je pravilno zapisal zadnjo ugotovitev oziroma trditev. Vendar je 
bilo treba počakati četrt stoletja, skoraj 25 let, da se je uresničila.  
Le nekaj dni kasneje, 8. septembra 1921, je zagorel Narodni dom v Rojanu. To je bilo 
poslopje Komsumnega društva z gostilno, dvorano in sokolsko telovadnico. Tudi o 
rojanskem dogodku priluhnimo časnikarju lista Edinost, ki je vest objavil na prvi strani:        
“ Požig sokolske dvorane v Konsumnem društvu v Rojanu. Kelih našega trpljenja še ni 
izpraznjen do dna. Niso so še pomirili radi zažiga  “Narodnega doma” pri Sv. Ivanu in 
divjaškega napada na Slovence v hotelu “Europa”razburkani duhovi, ko se je včeraj zjutraj  
razširila vest, da so ponoči zločinske roke zažgale in razdejale sokolsko dvorano v Rojanu, 
naše središče in shajališče, zavetišče rojanskih narodnih društev in –zadnjo sokolsko 
telovadnico v mestu in spodnji okolici.O zažigu samem moremo le malo povedati. Gostilna 
“Konsumnega društva”v Rojanu je bila v sredo zvečer odprta do polnoči. Kmalu, skoraj 
neposredno potem, ko je gostilničar zaprl vrata, ki vodijo na dvorišče, se je skozi stekleno 
steno na vrtu, pokazal plamen , ki se je tako naglo širil, da je bila dvorana, ko so došli 
gasilci – okoli dveh in pol – že popolnoma uničena. Vse se čudi, kako se je mogel ogenj tako 
naglo razširiti. (…) Brez dvoma je pomagala ista tekočina, ki se je že v tržaškem 
“Narodnem domu” in onem pri Sv. Ivanu tako izvrstno obnesla: bencin. Požar je bil že 
pogašen proti jutru. Ostalo poslopje “Konsumnega društva “ je ohranjeno.(…)” 20  
Članek je mnogo daljši. Iz vrstic članka je razvidno, da so o dogodku pisali seveda tudi 
italijanski listi v Trstu. Nekateri so hoteli zvrniti sum za požig na komuniste. 
V listu Edinost z dne 9. septembra 1921 sta bila na prvi strani objavljena še dva članka 
na temo požiga doma v Rojanu: članek z naslovom Vitezom ognja in protest Političnega 
društva Edinost.  
Tretji požig so fašisti izvedli na dan 12. decembra 1921. Takrat so napadli slovenski 
Narodni dom v Barkovljah, ki je bil dograjen leta 1897.  
Prisluhnimo zapisu časnikarja lista Edinost: 
“Nad našim ljudstvom so zagrešili strahoten, zverinski zločin. Dvorana Narodnega doma v 
Barkovljah je danes le še kup kamenja in pepela. Njene od dima počrnele razvaline so 
nova stran debele črne knjige, ki govori o trpljenju in mučeništvu našega nesrečnega 
naroda. V ponedeljek zvečer je prišla v gostilno “Narodnega doma” v Barkovljah gruča 
oboroženih ljudi. Proti gostom so naperili revolverje in jim zažugali, da jih 
postrele.Neoboroženi in nič hudega sluteči domačini se seveda niso mogli upreti 
nepričakovanemu napadu. Zločinski požigalci slovenskih hiš so imeli lahko delo. Dočim so 
nekateri strahovali goste v gostilniških prostorih, so šli drugi v gledališko dvorano, polili 
pod, opremo in tramovje z bencinom in nato dvorano zažgali. Ko so se prepričali, da se je 
ogenj prijel, so izginili brez sledu. Način požiga, nastop požigalcev in že dejanje samo 
dovolj jasno kaže, kdo so zločinci. To je že tretji “Narodni dom”, ki ga imajo na vesti, to je 
že tretja slovenska hiša v Trstu, katere požig omadežuje njihovo črno dušo.(…)21  
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Fašistično nasilje v letu 1922.  
Prav tako so v letu 1922 fašistične škvadre izvedle vrsto nasilnih dejanj in napadov.  
Omenil bom le nekatere: v dneh od 23. do 24. junija 1922 so fašisti divjali po Soški 
dolini. V vasi Drežnica (občina Kobarid) so zažgali župnišče, uničili ves farni arhiv z 
matičnimi knjigami. V Kobaridu so uničili spomenik Hrabroslava Volariča ter zažgali 
okrog 500 slovenskih knjig. V vasi Staro selo pri Kobardu so napadli občinsko knjižnico, 
župnišče, sedež Izobraževalnega društva Svoboda in stanovanje kurata.  
Na drugi strani, v Istri, so se zvrstili napadi na prebivalce vasi Puhali, Ičiči, Lindar idr. 22  
Seveda je seznam fašističnih napadov nepopoln. Ne glede na omenjeno dejstvo nedvomno 
prikazuje takratno stanje in sistem 
organiziranega fašističnega nasilja. 
 

Fašistična stranka prevzame oblast v državi.  
16. oktobra 1922 je vodja (Duce)Mussolini zbral v Milanu voditelje novo nastale 
organizacije Milizia fascista. Tam je bilo sklenjeno, da morajo izvesti t.i. “marcia su 
Roma”, da prepričajo kralja, da poveri fašistični stranki oblast v državi. Generalka 
pohoda se je nato odvijala v Neaplju, kjer se je 24. oktobra zbralo 40.000 članov 
fašistične stranke, ki so jih imenovali “camicie nere”, zaradi črnih srajc, ki so jih nosili 
pripadniki njihove fašisistične milice. 26.000 pripadnikov fašistične milice je nato 
marširalo do Rima. Sama italijanska prestolnica je imela takrat posadko 28.000 
oboroženih mož, tako da ji ne bo mogli do živega slabo oboroženi fašisti. Ni prišlo do 
spopada, ker italijanski kralj Viktor Emanuel III, ni hotel podpisati obsedenega stanja 
(stato d’ assedio), ki bi omogočil italijanski vojski, da razprši oborožene oddelke fašistične 
milice. V ozadju so bile na delu sile, ki so hotele paktirati s fašističnim gibanjem. To je bil 
tudi namen Mussolinija, ki je hotel priti na oblast brez prilivanja krvi, t. i. “marcia su 
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Roma” je bila le orodje tega pritiska. 28. oktobra 1922 je bilo že vsega konec. Rezultat pa 
je le bil na dlani: v Italiji je oblast prevzela fašistična stranka: Partito nazionale fascista. 
23 
Angleški profesor zgodovine Martin Blinkhorn je v sklepnih mislih razprave Mussolini in 
fašizem zapisal med drugim: “(…) Fašizem si oblasti ni zagotovil z revolucijo, ampak 
zaradi Mussolinijevih  kompromisov s konservativnimi in navidezno liberalnimi interesi. 
Številni fašistični aktivisti so dobili zaposlitev, družbeni položaj in merico moči v režimu, ki 
je nato nastal; toda popolna revolucija, o kateri so nekateri sanjali, se ni nikoli udejanila. 
Namesto tega se je režim po zunanjem videzu razvil kot močno fašističen, toda njegov 
domnevni totalitarizem je omejevalo ohranjanje avtonomnih, pretežno konservativnih sil, 
predstavljala pa ga je osebna moč njegovega Duceja. (…)” 24   
 

Gentilejeva šolska reforma. Ostala zakonodaja. 
V oktobru 1922 je v Italiji zavladala fašistična stranka. Nova oblast je začela takoj 

pripravljati posebno šolsko reformo, s katero bi v nekaj letih vse šole v zasedenih (novih) 
pokrajinah postale popolnoma italijanske. Novo šolsko reformo je pripravil prosvetni 
minister Giovanni Gentile, zato je dobila ime Gentilejeva reforma. Sprejeta je bila 1. 
oktobra 1923, v Uradnem listu (Gazzetta Ufficiale) pa je bila objavljena 24. oktobra istega 
leta. 
Z reformo se je začela tragična pot slovenske (in hrvaške) šole v tedanji Julijski krajini in 
posledično primorskega učiteljstva. Slovensko šolstvo sta najbolj prizadela 4. In 17. člen 
zakona.  
4. člen: “ V vseh osnovnih šolah kraljevine se poučuje v državnem jeziku. V obmejnih 
občinah, kjer se običajno govori drug jezik, se le-ta bo poučeval v dodatnih urah. “ 
17. člen: “ Z začetkom šolskega leta 1923-24 bo uvedena v vseh prvih razredih tujezičnih 
osnovnih šol italijanščina kot učni jezik.  V šolskem letu 1924-25 se bo tudi v drugih 
razredih omenjenih šol poučevalo v italijanščini. V naslednjih šolskih letih se bo enako 
ravnalo z naslednjimi razredi, dokler se ne bo v vseh razredih osnovnih kakor meščanskih 
šol poučevalo v italijanščini.”  
Minister Giovanni Gentile se je dobro zavedal, da Slovenci in Hrvati ne bodo sprejeli 
njegove reforme. Zato je naročil šolskemu skrbniku v Trstu, naj pošlje vsem prefektom 
okrožnico z določili novega šolskega zakona in s priporočilom o ustreznih ukrepih, ki bi 
udarili po nasprotnikih reforme. 25  
Fašistična zakonodaja je posegla na različna področja v tistih letih.  
Do konca dvajsetih let 20. stoletja je fašističnemu režim uspelo zatreti vsakršno zakonito 
dejavnost manjšine. Po prepovedi slovenskega jezika v javnosti, poitalijančenja šol in 
krajevnih imen so junija 1927 so fašistični sekretarji obmejnih provinc ugotovili, da so 
slovanska društva in njihova dejavnost anahronizem v deželi in zahtevali v posebni 
spomenici njihovo ukinitev. Obenem so zahtevali zamenjavo slovanskih učiteljev in 
duhovnikov z italijanskimi. Tretja zahteva “federalov” je bila, da je treba ustvariti mrežo 
fašističnih organizacij: “(…) črna srajca naj bo simbol moči in nadvlade, prisotna naj bo v 
vseh domovih Julijske krajine”. Akcijo je odobril sam duce Mussolini. Notranji minister je 
moral izpeljati načrt. V posebni zaupni okrožnici je med drugim zapisal, da do 1. oktobra 
1928 ne sme obstajati nobeno slovansko društvo in ne sme izhajati noben slovanski 
časopis v Julijski krajini. Po tem načrtu so bila konec poletja 1927 z odlokom razpuščena 
še preostala slovenska in hrvaška društva v Julijski krajini, v naslednjem letu 1928 pa 
politične stranke, periodični tisk in obe zadružni zvezi (Trst, Gorica).26 
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Simbolično sta ostala dva slovenska časopisa: eden v Trstu in drugi v Gorici, vendar le za 
dobo enega leta. Cirilmetodova šola pri Sv. Jakobu v Trstu je še delovala. Njen konec je 
prišel v septembru 1930, po zaključku prvega tržaškega procesa. Učenci so se skupaj z 
učitelji zbrali na šoli ter odšli k maši v cerkev. Ko so prišli nazaj, so naleteli na zaprta 
šolska vrata. Tako se je zaključila pot Cirilmetodove šole v Trstu. 27 
Po ocenah jugoslovanskih zgodovinarjev so Slovenci in Hrvati pod Italijo izgubili v 
desetletju po prvi vojni 488 osnovnih šol, okrog 400 društev in enako število sedežev, tri 
krovne politične stranke , 31 naslovov periodičnega tiska , postopoma tudi okrog 300 
gospodarskih zadrug, posojilnic, hranilnic. Z uzakonjenim poitalijančenjem krajevnih 
imen, priimkov in osebnih imen je slovansko prebivalstvo izgubilo narodni in socialni 
videz v deželi. Značilni so bili javni napisi “ Qui si parla soltanto italiano”. Zbrisani so bili 
torej z nasiljem znaki slovenske in hrvatske narodne prisotnosti, manjšina je nehala 
obstojati kot politični subjekt. 28 
 
Nasilno uničenje slovenskega in slovanskega gospodarstva v Trstu.29 

V obdobju med dvema svetovnima vojnamaje bilo slovensko in slovansko gospodarstvo v 
Trstu popolnoma uničeno. Posebno bridka je bila usoda denarnih zavodov v mestu Trst, 
kjer se ni rešila prav nobena ustanova. Širše vzeto so na Tržaškem fašistično vihro 
preživele le tri posojilnice in sicer na Opčinah, v Nabrežini in v Boljuncu. Vse ostalo je 
bilo nasilno ukinjeno z nacionalizacijo, likvidacijo, spojitvijo oziroma z razpustom 
denarnega zavoda: Jadranska banka, Tržaška posojilnica in hranilnica, Hrvatska 
štedionica, tržaška podružnica Ljubljanske kreditne banke, tržaška podružnica Osrednje 
banke čeških hranilnic, tržaška podružnica Živnostenske  banke iz Prage, Zadružna 
zveza v Trstu, Zadružna zveza v Gorici. Ostali trije večji denarni zavodi Splošna 
hranilnica, Narodna hranilnica in posojilnica ter Ljudska posojilnica in hranilnica so bili 
v glavnem vezani na slovensko prebivalstvo ter finančno povezani s Tržaško posojilnico in 
hranilnico, ki jih je ščitila. Ko to ni bilo več mogoče, so zavodi doživeli v bistvu svoj 
konec: Splošna hranilnica je bila nasilno ukinjena in njeno premoženje je prešlo v roke 
Casse di Risparmio iz Trsta, Narodna posojlnica in hranilnica je bila razpuščena, Ljudska 
posojilnica in hranilnica pa se je spojila s Tržaško posojilnico in hranilnico.   
 

(Raz) prodaja Narodnega doma v Trstu. 
Narodni dom vTrstu je bil simbol slovenske in slovanske prisotnosti v mestu. Problem 
Narodnega doma še danes v bistvu ni popolnoma zaključen. Po členu štev 19 zaščitnega 
zakona štev.38 iz leta 2001 za slovensko jezikovno skupnost v deželi FJK bi si morali 
stavbo Narodnega doma deliti slovenske in italijanske znanstvene in kulturne ustanove. 
V stavbi domuje Visoka šola jezikov za tolmače in prevajalce tržaške univerze (od leta 
1997), slovenska narodna skupnost pa razpolaga preko Narodne in študijske knjižnice s 
tremi prostori v levem delu pritličja (od pomladi 2004 oziroma decembra 2006).  
Prodaja ali bolje rečeno razprodaja Narodnega doma v letu 1924 je samo žalosten epilog 
zgodbe o nasilju, ki je bila izpeljana 13. julija 1920.  

Po napadu in požigu je bil Narodni dom v Trstu velika ruševina. Po razumljivem obupu in 
globoki žalosti je prevladala želja po obnovi. Sprožili so veliko nabiralno akcijo, 
natisnjene so bile posebne razglednice za denarno nabirko. Želja in volja sta bili 
nedvomno močni, vendar nezadostni. Gospodarska in finančna moč slovenske in 
slovanske narodne skupnosti v Trstu je bila pod silnim udarom novih italijanskih oblasti.  
Slovenski denarni zavodi niso bili v stanju pomagati, to velja tudi za lastnico poslopja 
Tržaško posojilnico in hranilnico. Samo po sebi je umevno, da ni bilo ugodno niti 
politično stanje in odnos novih oblasti.  

                                                 
27 Sv. Jakob. Zgodovinski razgledi po delavski četrti v Trstu. Trst, ZTT, 1981, str.35. 
28 Zgodovina Slovencev v Italiji, str. 62. 
29 Slavjanska sloga, str. 



Italijanske oblasti niso priznavale nobene sokrivde glede dogodkov, ki so se odvijali na 
dan 13. julija 1920. Politično društvo Edinost je sestavilo posebno spomenico 1. 
septembra 1920, ki jo je naslovilo na predsednika italijanske vlade Giolittija. Izvod 
spomenice so izročili tudi guvernerju v Trstu. Omenjeni guverner je ovrgel spomenico z 
naslednjo trditvijo: “ (…) La versione dei fatti data dai rappresentanti della Società politica 
Edinost è invece del tutto falsa. (…)”30 Beseda falsa je podčrtana na originalu. 
Pri celotnem problemu je potrebno upoštevati še dodatno plat. Ruševina je bremenila 
poslovanje Tržaške posojilnice in hranilnice, ki je bila lastnica stavbe. Vse to je treba 
upoštevati, ko se govori o prodaji ali  arzprodaji Narodnega doma v letu 1924.  
Sama vrednost Narodnega doma je bila ocenjena na 15 milijonov lir v letu 1920. V 
današnji vrednosti bi govorili o vrednosti okrog 18 milijard lir oziroma okrog 9 milijonov 
in 500.000 evrov. Ruševine so bile ocenjene na 4 do 5 milijonov lir. Prodajna cena pa je 
bila le 1.400.000 takratnih italijanskih lir. Prodaja ali bolje razprodaja je bila izpeljana 
28. novembra 1924. 31 
V naslednjih mesecih je namesto Narodnega doma nastal Albergo Regina.  

 

 
 

Sklep. 
Požig Narodnega doma v Trstu (13. julija 1920) in nato njegova prisilna (raz)prodaja 28. 
novembra 1924 simbolizirata fašistično nasilje nad slovenskim in slovanskim 
prebivalstvom v Julijski krajini.  
Po osvoboditvi nam Narodnega doma niso hoteli vrniti bodisi zavezniki bodisi italijanska 
oblast. 
Šele leta 2001 odobreni italijanski zakon (o zaščiti slovenske jezikovne manjšine v deželi 
FJK) nam načelno omogoča souporabo doma (glej 19. člen omenjenega zakona) 

                                                 
30 Pahor, Milan: Nevihta nad mestom. V: Jadranski koledar za leto 1996. Trst, str. 130-139. Odslej: 

    Nevihta nad mestom.  
31 Nevihta nad mestom, str. 132-133.  



V aprilu leta 2004 je Narodna in študijska knjižnica prejela v uporabo pritlične prostore 
na levi strani stavbe. 
Leta 2004 je vodstvo univerze postavilo dvojezično tablo na pročelje doma (ob 100-letnici 
dograditve doma 1904-2004). 
13.julija 2010 so trije predsedniki Italije, Slovenije in Hrvaške položili venec v spomin na 
tragični dogodek 13.julija 1920 (ob 90-letnici požiga 1920-2010). 
Tako so končno priznali zločin, ki je bil storjen nad slovenskim in slovanskim 
prebivalstvom Trsta in tedanje Julijske krajine.  
Narodni dom v Trstu je ponos in obenem bolečina tržaških (in ostalih) Slovencev. 
Sedaj je morda le napočil čas, da bi slovenska narodna skupnost v Italiji dobila nazaj 
stavbo Narodnega doma.  
 


