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Nacrtak: 

U radu se daje preged filološkoga djelovanja u Rijeci u 19. stoljeću. Osim rada 

Frana Kurelca i riječke filološke škole Rijeku su obilježila i drukčija filološka 

promišljanja. Stoga se zaključuje da je filološko djelovanje u Rijeci bilo 

slojevito i razvijalo se u više raznih pravaca, a unutar riječkoga filološkoga 

kruga. 
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Rijeka je u hrvatskoj filološkoj povijesti 19. stoljeća upisana velikim zlatnim slovima 

– riječkom filološkom školom i njezinim predvodnikom Franom Kurelcem. 

To je ono što se vidi na prvi pogled i dio je opće hrvatske kulturne baštine. Ali malo 

manjim slovima upisan je niz filoloških pregalaca koji su stalno ili povremeno djelovali u 

Rijeci i koji su svoj trag ostavili u povijesti grada na Rječini, ali i u povijesti hrvatskoga 

jezika. Dio ih je pripadao riječkoj filološkoj školi, dok je dio bio skloniji postavkama drugih 

filoloških škola, od zagrebačke i zadarske sredinom stoljeća do hrvatske vukovske krajem 

stoljeća. 

A ni početak 19. stoljeća nije zaobišao Rijeku. 

Jedan je Riječanin u to pretpreporodno vrijeme promišljao o neriješenim temama 

bitnima za hrvatsku pismenost – o slovopisu. Josip Završnik (1769. – poslije 1843.) široj je 

javnosti gotovo nepoznat preteča Ljudevita Gaja (Twardzik 1985; Nosić 1997). Njegovo je 

viđenje latinične slovopisne reforme ostalo u rukopisu: Iskustvo uvedenja u pravogovorenje 

pravoštenje i pravopisanje latinskima slovima, iliričkome, oli slaveničkome jaziku, 

najprikladnije složeno (rkp. 1815.). 

Završnik je raspravio moguća rješenja višestoljetnih slovopisnih dvojbi prvenstveno 

vezanih uz pisanje palatala, koje latinski jezik nema te ih u izvornoj latinici stoga i ne nudi. 

Svi su slavenski jezici u prilagođavanju latinice svojim fonološkim sustavima naizlazili na 
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prepreke i trebalo je vrijeme za pronalaženje najboljih rješenja. Svaki je od jezika nalazio 

svoja te se danas značajno razlikuju npr. rješenja za palatale u poljskom, češkom i hrvatskom 

slovopisu. Završnik se okreće slovopisnim rješenjima u poljskome jeziku, dok će se kasnije 

reformator latinice Ljudevit Gaj okrenuti češkome. 

U Završnikovu će se tako prijedlogu naći podslovni (npr. ą, ę) i nadslovni (npr. ć, ż) 

dijakritički znakovi. Zapravo, više je imao podslovnih znakova, a koji su već bili u tradiciji 

hrvatskoga slovopisa (npr. ç). 

I premda prijedlozi Riječanina Josipa Završnika nisu zaživjeli, on je 15 godina prije 

Gajeve Kratke osnove horvatsko-slavenskoga pravopisanja (1830.) pokazao da je put u 

rješavanju hrvatskoga slovopisa u uporabi dijakritičkih znakova. 

Osim slovopisnih prijedloga u Završnikovu djelu nalazimo i zahtjev da se uspostavi 

zajednički jezik za cijeli slavenski jug te da on bude na štokavskoj osnovici. Dodamo li i 

njegovu želju da se objavi Gundulićev Osman, vidi se kako je ovaj Riječanin zaista preteča 

ilirizma te nepravedno zaboravljen. 

Za boravka u Padovi Završnik se sprijateljio s Antunom Mihanovićem, jednim od 

najznačajnijih preporoditelja. 

Kako je pak on bio povezan s Rijekom? 

Antun Mihanović (1796. – 1861.) ostavio je duboki trag u ilirskome pokretu svojom 

knjižicom Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku, programatskim 

tekstom pisanim kajkavskim hrvatskim književnim jezikom, a kojim se 1815. godine 

najavljuju ilirske ideje (Bičanić i sur. 2015: 637). 

Toga Zagrepčanina rodom i dijelom školovanja, a dijelom u Beču, život i posao vodili 

su mahom izvan Hrvatske (Venecija, Padova, Budim, Beograd, Solun, Trapezunt, Smirna, 

Carigrad, Bukurešt). Za slavensku je filologiju značajno njegovo buđenje zanimanja za 

crkvenoslavenske tekstove te je s nekima od onih koje je pronašao (ćirilskim i glagoljskim 

rukopisima, npr. Zografskim evanđeljem) upoznao tadašnju kulturnu javnost. 

Za našu je temu značajno da je jedino duže vrijeme u Hrvatskoj proveo upravo u 

Rijeci. Ovdje je bio između 1823. i 1836. godine gubernijalni tajnik, a bio je izabran i za 

riječkoga poslanika na Požunski sabor. U tome je vremenu bio i suradnikom Novina 

horvatskih, odnosno tjednoga kulturnog priloga  Danice horvatske, slavonske i dalmatinske. 

Novine je u Zagrebu izdavao Ljudevit Gaj. Upravo je u Danici 1835. godine, točnije 14. 

sušca (danas se taj mjesec naziva ožujkom) u br. 10. objavio domoljubnu pjesmu Horvatska 

domovina. 

S filološke je strane ovaj broj Danice posebno značajan. Naime, to je posljednji broj 

Danice uređen starim kajkavskim slovopisom s tekstovima na hrvatskom kajkavskom 
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književnom jeziku. Ipak, dva su teksta najavila novu etapu u standardizaciji hrvatskoga 

jezika: Mihanovićeva Horvatska domovina, pisana književnom štokavštinom i tiskana novim 

slovopisom, i programatski slovopisni tekst Ljudevita Gaja Pravopis, pisan starim 

slovopisom, ali koji je najavio novi, kasnije nazvan gajicom. Od 25. srpnja 1935. i broja 29 

uvedena je štokavština u Novine i Danicu. 

Toliko o filološkome aspektu. 

Ali, još je značajnija ova pjesma postala u identitetskome smislu kao hrvatska himna. 

Vinkovčanin Josip Runjanin sastavio je 1848. godine napjev, a 1861. glazbeni 

pedagog Vatroslav Lichtenegger harmonizirao ju je za muški zbor i objavio, te se u 19. i 20. 

stoljeću pjevala kao svečana pjesma. Ubrzo je uza se vezala nacionalne emocije te od kraja 

19. stoljeća bila poznatija po prvome stihu Lijepa naša domovino nego po izvornome naslovu 

Horvatska domovina. Višekratno se predlagalo da se njezin status svečane pjesme zamijeni 

statusom himne. Tek je ustavnim amandmanom 29. veljače 1972. proglašena službenom 

hrvatskom himnom. U Ustavu Republike Hrvatske iz 1990., čl. 11, navodi se s naslovom 

Lijepa naša domovino, a sintagma Lijepa Naša postala je metaforičan naziv za Hrvatsku. 

Među privremenim stanovnicima Rijeke u 19. stoljeću, a u čijem se djelovanju mogu 

iščitavati i filološka promišljanja, bilo je i nekoliko znanih pravaša: osnivač stranke Ante 

Starčević (1823. – 1896.), pjesnik August Harambašić (1861. – 1911.) i književnik Eugen 

Kumičić (1850. – 1904.). Dok se u Harambašićevu i Kumičićevu radu vidi primjena 

filoloških stavova, u Starčevićevu se radu vide i jasnija promišljanja o jeziku. 

Ante Starčević je od 1861. do 1862. godine bio veliki bilježnik Riječke županije te 

zastupnik Kotara Hreljin-Grobnik u Hrvatskom saboru do raspuštanja 1861., a potom je opet 

biran 1865. kao zastupnik Zagreba i 1878. godine kao zastupnik Rijeke. Za svoga je kratkoga 

riječkoga boravka sastavio program i te 1861. godine s Eugenom Kvaternikom i Perom 

Vrdoljakom osnovao Stranku prava, čiji je bio dugogodišnji prvak. Kao političar bio je simbol 

hrvatske antinagodbenjačke opozicije te dobio epitet Otac Domovine. Sedamnaest godina 

kasnije, 1878., na Sušaku je pokrenut pravaški list Sloboda, utjecajno političko glasilo, koji 

nakon prvih pet godina nastavlja izlaziti u Zagrebu. Premda kratak, riječki je Starčević 

boravak bio posebno značajan za hrvatsku političku povijest. 

Ali, Ante Starčević je bio i književnik, prevoditelj i publicist te nije neočekivano da je 

ostavio traga i u filološkim promišljanjima u 19. stoljeću. Spomenimo iz ranijega perioda 

Starčevićeva života jednu možda manje poznatu činjenicu: značajan srednjovjekovni pravni 

tekst Razvod istarski upravo je Ante Starčević prvi objavio te s njom upoznao javnost 1852. 

godine, naglasivši da je hrvatski jezik već tada bio diplomatički jezik. Tada se odnosi na 
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vrijeme nastanka (u središnjoj Istri između 1275. i 1395. kompilacijom i preradbom na 

temelju još starijih isprava), ne samo na vrijeme sačuvana prijepisa iz 16. stoljeća. 

Ali, više je traga ostavio taj rodom Ličanin i ikavac, kada se svojim svjesnim izborom 

ekavskoga refleksa jata izdvojio iz općega filološkog toka šaljući nedvosmislenu poruku. 

Naime, izborom ekavice kao govora Hrvata kajkavaca i dijela čakavaca jasno je pokazao 

odmicanje od filoloških stavova Vuka Stefanovića Karadžića, koji je promovirao jekavicu. 

Ovakva posebnost Ante Starčevića podsjeća na posebnost u filologiji 19. stoljeća njegova 

strica Šime Starčevića, gramatičara kojemu ćemo se vratiti pretkraj ovoga članka (Stolac – 

Grahovac-Pražić 2015). 

Spomenuli smo zadarsku filološku školu. Đuro Augustinović (1816. – 1870.) bio je 

podržavatelj tih filoloških stavova, a jedno je vrijeme boravio u Rijeci. Bio je liječnik, ali je 

ostavio traga i u filologiji. Dio je te djelatnosti vezan uz medicinsku struku, onaj na 

liječničkome nazivlju, a dio nije, onaj o latiničnim grafijskim rješenjima i izdavaštvu. 

Augustinović je kao vojni liječnik 1844. godine započeo prikupljati anatomsko 

nazivlje, na koje je reagirao autor prvoga hrvatskoga medicinskog rječnika – Rěčnika 

lěčničkoga nazivlja iz 1868. godine Ivan Dežman komentarom da nije ni sve kosti dobro 

izbrojio, tako da u svoj rječnik nije unio Augustinovićeve anatomske nazive. 

Augustinovićev prinos rješavanju grafijskih problema bio je posebno zanimljiv 

(Baković 2011). On je 1846. godine objavio djelo Misli o ilirskom pravopisu, u kojemu 

opisuje fonetski pravopis ("blagoglasje"), čija bi primjena dovela do izrazitoga "fonetičkog" 

pravopisa, jer je predlagao da se u pismu bilježi jednačenje suglasnika i između riječi. 

Također je uključio neka ćirilična slova u hrvatsku latiničnu abecedu. Ta i neka druga rješenja 

(npr. o ukidanju velikih slova i na početku rečenice i u pisanju vlastitih imena, po ugledanju 

na glagoljičku tradiciju, sl.) bila su radikalna i time nisu bila prihvatljiva, a tako je bilo i sa 

sljedećim djelom Glasovi i pismo slovinskoga jezika iz 1850. godine. Njegov pokušaj 

uređivanja slovopisnih i pravopisnih pitanja nije mogao uroditi plodom. Zapravo, model je 

primijenjen samo u autorovim djelima, što se npr. dobro vidi na naslovnici knjižice Misli o 

lirskome pravopisu, gdje su neke riječi pisane latinicom, a neke ćirilicom. 

Burne 1848. godine u Zadru je objavio Poziv Dalmatincima na poslovanje u 

materinskom jeziku, a ne na uobičajenije talijanskom. 

Uređivao je dva časopisa. Prvi je ostavio traga kao prvi hrvatski zdravstveni časopis – 

Slovinski prvenci o naravi i zdravlju, s popularnim pristupom temama, s nekoliko brojeva 

1860. godine u Beču, a 1861. i 1862. godine u Rijeci u tiskari Ercola Rezze pod nazivom 

Rvacki prvenci o naravi i zdravlju. Pokrenuo je u Beču 1860., a nastavio objavljivati u Rijeci 

1861. godine još jedan časopis, Vilu sinjega morja, ali taj književni, poučni i zabavni list, 
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premda se s prekidima objavljivao do 1868. godine, nije ostavio dubljega traga u hrvatskoj ni 

književnoj ni časopisnoj povijesti. 

Pogledamo li sada samo ovih nekoliko javnih radnika koji su kratko boravili u Rijeci, 

vidi se da je Rijeka bila otvorena za različita promišljanja, od jezika do politike. 

Usmjerimo se sada na jezik. 

Cijelo je 19. stoljeće moguće propitivati status i uporabu hrvatskoga jezika te filološke 

pregaoce kroz djelovanje u riječkome školstvu i tiskarama, a u drugoj polovici stoljeća i u 

riječkoj čitaonici. 

Premda školovanje u Rijeci vezujemo uz isusovački kolegij još od 17. stoljeća (pa se 

tu svakako ne smije zaboraviti slavnoga leksikografa Jurja Habdelića koji je u Rijeci predavao 

1632. godine), malo je povezanosti s hrvatskim jezikom prije 19. stoljeća. 

Nekoliko je nastavnika i učenika riječke gimnazije u 19. stoljeću (Rački 1928) ostavilo 

traga u hrvatskoj povijesti, a dio njihova rada vezujemo i uz filologiju u širem smislu, premda 

su se neki od njih bavili nefilološkim poslovima u okviru prirodnih, medicinskih ili društvenih 

znanosti (Vince 1978, RFD 1996; RFD 1998; Lukežić 1991; Lukežić 2006; Stolac 2006; 

Bičanić i sur. 2015). 

Valja izdvojiti Antuna Mažuranića (1805. – 1888.), učenika, a puno godina kasnije, 

od 1861. do umirovljenja 1868., i ravnatelja gimnazije u Rijeci (Moguš 1978). U povijesti 

hrvatskoga jezika ostao je zapamćen kao plodan jezikoslovac. Autor je nekoliko gramatika: 

Temelji ilirskoga i latinskoga jezika (1839., 1842) i Slovnica hervatska (1859., 1869). Priredio 

je i nekoliko rječnika: uz Zakon vinodolski (1843) objavio je opis novljanskoga govora i 

rječnik, s bratom Ivanom Mažuranićem rječnik uz izdanje Gundulićeva Osmana (1844), a s 

Vjekoslavom Babukićem radio je od slova O na Ilirsko-němačko-talianskom malom rěčniku 

Josipa Drobnića (1846. – 1849.). Zastanimo na Osmanu: osim autorstva rječnika, uz brata 

Ivana Mažuranića (kasnije, od 1873. do 1880. hrvatskoga bana, a također učenika riječke 

gimnazije) bio je i jedan od autora dopuna kojima se javnosti htjelo predati cjelovito 

Gundulićevo djelo, a jasnom oznakom da su autorova izgubljena dva pjevanja moderna 

rekonstrukcija. Podsjetimo se, Riječanin Josip Završnik već je početkom 19. stoljeća 

predlagao da se Osman objavi, a o tome je promišljao i Antun Mihanović. 

Filološka je misao Antuna Mažuranića ilirska i kasnije se razvija u okviru zagrebačke 

filološke škole. Upravo njegov rad najbolje pokazuje kako u Rijeci nisu svi bili uz riječku 

filološku školu, odnosno da je filološko djelovanje u Rijeci bilo slojevito i razvijalo se u više 

raznih pravaca, od kojih su neki imali svoje suputnike i nasljednike, a neki bili slijepe ulice 

kojima drugi potom nisu više kročili. 
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Ipak, kada se govori o filolozima u Rijeci, svi odmah s pravom pomisle na Frana 

Kurelca (1811. – 1874.) (Vince 1978; Lukežić 1991; Turk 1993; RFD 1996; Stolac 2018). U 

riječkoj je gimnaziji predavao ilirski (hrvatski) jezik, a potpisivao se kao učitelj narodnoga 

jezika, kao tek treći nastavnik jer se hrvatski kao obvezni nastavni predmet počeo predavati 

tek 1848. godine. Mirko Jerko i Simo Hržić kratko su predavali, a onda pred učenike izlazi 

Fran Kurelac 1849. godine i svojim domoljubljem i ljubavi prema hrvatskome jeziku 

obilježava njihove živote. 

Fran Kurelac je bio začetnik, voditelj i jedini dosljedni sljedbenik riječke filološke 

škole. Svoje je radove nastale u Rijeci prikupio i objavio u Zagrebu 1862. godine u knjizi 

Fluminensia ili koječega na Rĕci Izgovorena, spĕvana, prevedena i nasnovana. Suvremene 

analize pokazuju koliko je bio dosljedan u primjeni proklamiranih gramatičkih obilježja 

hrvatskoga jezika, a revalorizacija njegova djela (Turk 1993; RFD 1996; Stolac 2018) 

pokazuje da ranije iznesene tvrdnje o arhaičnosti Kurelčeva jezika valja propitati u širem 

kontekstu od ranijega, samo unutar standardnoga jezika. Naime, bez pomaka u poimanju 

hrvatskoga jezika kao širega sustava od standardnoga jezika nije moguće razumjeti sve 

Kurelčeve postupke. Ovaj nam teorijskojezični pomak omogućava razlikovanje prave i 

neprave arhaičnosti. S takvim širim teorijskim polazištem može se utvrditi koja su jezična 

obilježja Kurelčeva jezika zaista arhaična, a koja su uključena u njegov model književnoga 

jezika na tragu višenarječne biti hrvatskoga jezika (Stolac 2018). Time je Fran Kurelac 

nastojao čuvati vrijednosti koje je smatrao značajnima za hrvatski jezik kao jezik višestoljetne 

pismenosti, ne jezik na počecima standardizacije. 

Za cjelovitu sliku riječke filologije u 19. stoljeću valja se podsjetiti i drugih filoloških 

pregalaca, a kako se krećemo među nastavnicima riječke gimnazije, svakako valja spomenuti 

Kurelčeve kolege književnika Ivana Fiamina i Vinka Pacela. 

Više je traga u filologiji u užem smislu ostavio Vinko Pacel (1825. – 1869.), 

nastavnik prirodnih predmeta, koji je nakon Kurelčeva otkaza 1854. godine i odlaska iz 

Rijeke preuzeo njegovu nastavu hrvatskoga jezika (Stolac 2006). Prvi je objavio rad pisan 

jezikom riječke filološke škole (prijevod Humboldtove pripovijesti 1855. godine), ali je u 

svom kasnije radu, kao i većina riječkih filologa, prihvatio smjernice zagrebačke filološke 

škole te njegove gramatike valja propitivati u tom kontekstu. A napisao je više gramatika, od 

kojih se prva – Slovnica jezika hrvatskoga i srbskoga, I dio, Nauka o prieslovu u jeziku 

hrvatskom ili srbskom – najčešće spominje kao prva gramatika u čijem je naslovu uporabljen 

dvojni naziv jezika: hrvatski i srbski, odnosno hrvatski ili srbski. Nakon nje objavio je više 

jezikoslovnih djela: Naše potrebe i Nješto o našem glagolu 1862., Naglas u rieči hrvatskoga 
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jezika 1863., a posebno su značajni: gramatika Oblici književne hrvaštine 1865. i članci Iz 

hrvatske sinonimike 1867. Nažalost, izgubljen je rukopis Hrvatske stilistike. 

Pacel se bavio stručnim nazivljem, pa je za vrijeme rada u Rijeci objavio kratak, ali 

značajan tekst o hrvatskom prirodoznanstvenom nazivlju Naše nazivlje u prirodoslovnih 

naukah (1853). Sljedeće je 1854. godine u Beču objavio prijevod češkoga udžbenika iz 

mineralogije Rudoslovlje za gimnazije i realne škole, a u Zagrebu mu je 1857. objavljen Nauk 

o dudarstvu, bubarstvu i svilarstvu. Dodajmo i udžbenik iz 1868. godine Logiku ili 

misloslovje, kojim nudi nazovlje iz područja logike i filozofije. U svom nazivoslovnom 

pristupu blizak je Bogoslavu Šuleku. 

A istim su gimnazijskim hodnicima prolazili kao nastavnici i drugi poznati hrvatski 

kulturni djelatnici (Rački 1928), koji bi zaslužili predstavljanje u ovome pregledu, ali 

zastajemo na trojici: Šimi Ljubiću, Janezu Trdini i Antunu Pasku Kazaliju. 

Za vrijeme Mažuranićeva ravnateljskoga djelovanja u gimnaziji je od 1863. do 1867. 

godine predavao i Hvaranin Šime Ljubić (1822. – 1896.) (Stolac 2009). Taj poznati 

preporoditelj i sakupljač književne građe u Dalmaciji predavao je povijest, staroslavenski i 

talijanski jezik. Bio je aktivan u Riječkoj narodnoj čitaonici. U Rijeci je u tiskari Emidija 

Mohovića objavio 1864. godine svoju knjigu Ogledalo književne povijesti jugoslavenske na 

podučavanje mladeži, a usprkos zapljeni i brojnim problemima, 1869. godine i njezin drugi 

svezak s analizom političke povijesti. Premda se uz knjigu vežu i pozitivne i negativne 

značajke, valja reći da je to bila prva knjiga takve vrste u povijesti hrvatske književnosti. 

Život ga je ubrzo donio iz Rijeke, ali Rijeku nije zaboravio: kao ravnatelj Narodnoga 

muzeja u Zagrebu vodio je prva moderna istraživanja arheološkoga nalazišta Grobišće podno 

Grada Grobnika u riječkoj okolici. 

Janez Trdina (1830. – 1905.), tada još mlad i na početku dugoga stvaralačkoga puta, 

kasnije je izrastao u jednoga od najpoznatijih slovenskih književnika 19. stoljeća. Bio je i 

priznati etnolog. Za Rijeku je značajno da je bio autor brojnih tekstova o riječkoj gimnaziji, 

gimnazijskim nastavnicima te njihovu kulturnom i političkom okruženju. U gimnaziji je 

predavao povijest i zemljopis. Zbog svojega velikoga prijateljevanja s hrvatskim nastavnicima 

bio je na udaru svih onih protuhrvatskih struja, često nazivanih kroatofobnima, kojih je u 

Rijeci bivalo, bez obzira je li njihov predznak bio talijanaški, mađaronski ili proaustrijski. 

Disciplinska istraga nakon jedne školske priredbe Trdini je priskrbila oznaku kvaritelja 

mladeži (Lukežić 2006). 

Antun Pasko Kazali (1815. – 1894.) predavao je latinski, talijanski i propedeutiku 

(od 1861. do 1986. godine). Bio je poznati dubrovački književnik (Lopudska sirotica, Zlatka, 

Ćoso...), koji je za rada u riječkoj gimnaziji objavio povijesni ep Grobnik (1863. godine). Bio 
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je i prevoditelj, zapravo jedan je od prvih prevoditelja Shakespearea, Byrona i Miltona na 

hrvatski (Lukežić 2006). Ostao je zabilježen i njegov značajan filološki prinos kao sakupljača 

hrvatskoga pomorskog nazivlja, koje je poznavao i kao potomak poznate dubrovačke 

pomorske porodice. Upravo za vrijeme boravka u Rijeci ostvario je i kontakt s pomorskim 

leksikografom Božom Babićem, kasnije ravnateljem bakarske pomorske škole, koji u svoje 

rječnike unosi i pomorsko nazivlje koje je skupljao Kazali (Stolac 1998). 

Osim ovih uspješnih književnika među nastavnicima je bilo i onih koji su se ne baš 

uspješno okušali u književnome radu, kao Antun Karlo Bakotić (1831. – 1887.), pa ga je 

bolje pamtiti kao dobroga predavača matematike i fizike. 

Osim nastavnika filološki su trag ostavili i učenici riječke gimnazije, uz već 

spomenutu braću Mažuranić tu je istraživač glagoljice Ivan Crnčić, Bakranin Adolfo Veber 

Tkalčević, kasnije jedan od najznačajnijih pripadnika zagrebačke filološke škole, potom 

povjesničar i političar Franjo Rački, pravnik Marijan Derenčin, književnik Eugen 

Kumičić, pjesnik Rikard Katalinić... Neki se nisu ogledali u filologiji, ali su ostavili traga u 

hrvatskoj kulturnoj svijesti kao skladatelj Ivan Zajc, ili u svojoj struci postali poznati u 

svijetu, kao meteorolog i seizmolog Andrija Mohorovičić ili prirodoslovac Josip Pančić... 

Veći je broj kasnijih političara različitih pogleda na društveno uređenje i status Hrvatske u 

monarhiji pohađalo riječku gimnaziju: Eugen Kvaternik, Mate Laginja, Vjekoslav Spinčić, 

Matko Mandić... 

U ovome ćemo pregledu zastati na dvama učenicima Frana Kurelca u čijemu se radu 

vidi jak utjecaj poznatoga učitelja: Ivanu Dežmanu i Budi Budisavljeviću. Utjecaja na početku 

nalazimo i u djelu Marijana Derenčina (1836.-1908.), koji potom pristupa zagrebačkoj 

filološkoj školi. 

Kurelčev se utjecaj jasno vidi u početcima stvaranja Riječanina Ivana Dežmana 

(1841. – 1873.), liječnika, književnika i leksikografa (Stolac 2006).  

Dežman je 1868. godine u Zagrebu objavio dva značajna djela zdravstvene tematike: 

Rěčnik lěčničkoga nazivlja i Liječnička izvješća (visa reperta) za praktičnu porabu liječnika, 

a 1871. godine i treće, popularnijega tona Čovjek prema ljepoti i zdravlju. 

Činjenicu da je mladi liječnik prikupljao zdravstveno nazivlje valja zahvaliti učitelju 

Kurelcu, koji je kod svojega učenika pobudio ljubav za hrvatski jezik i potakao ga na filološki 

rad. Dapače, predao mu je svoju rukopisnu građu, koju je Dežman uključio u svoj rječnik. 

Dežmanova se širina pogleda na strukovno nazivlje u nastajanju vidi u tome da je u svoj 

hrvatsko-njemački i njemačko-hrvatski rječnik unio nazivlje tadašnjih prvaka filologije Frana 

Kurelca i Bogoslava Šuleka, prvaka riječke i zagrebačke filološke škole i svo ono nazivlje 

(uključujući i dijalektno) koje su mu liječnici i ostali suradnici-sakupljači predali, a sam je 
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ekscerpirao iz nekoliko starijih hrvatskih rječnika (navodi: Vrančić, Mikalja, Della Bella, 

Habdelić, Belostenec, Jambrešić, Stulli, Voltiggi). Cilj mu je bio ponuditi što više naziva, ne 

odlučujući koji je bolji, prihvatljiviji... Naime, svoj je rječnik sastavio kao prijedlog za izbor 

koji se ima kasnije učiniti na temelju uporabe. Nažalost, umro je mlad i nije napravio taj 

izbor, nije sveo ponuđene istoznačnice na jedan obvezujući naziv, što bi zadovoljilo temeljna 

nazivoslovna pravila i omogućilo nedvosmislenu zdravstvenu komunikaciju. 

Dežman je u svojem književnom djelu (prozi, poeziji, drami, libretu) odstupio od 

Kurelčevih jezičnih stavova i riječke filološke škole te se približio zagrebačkoj. 

Dežman je bio i jedan od osnivača i urednika časopisa Vijenac (pokrenut 1869.), 

značajnoga hrvatskoga kulturnog glasila. 

Poseban je odnos Kurelac imao s Budom Budisavljevićem (1843. – 1919.), o čemu 

doznajemo iz brojnih sačuvanih pisama. U pismima su razmjenjivali misli i o filološkim 

stavovima. Budisavljević je ostao zapamćen kao književnik vezan uz regionalne ličke teme, 

dok je manje poznat njegov filološki rad. Bio je u vojnoj službi i sakupio je vojno nazivlje, 

koje tek treba istražiti i valorizirati. 

Mnogi su gimnazijski nastavnici uz druge kulturne djelatnike u Rijeci djelovali u 

okviru Narodne čitaonice riječke, značajne kulturne i prosvjetne ustanove osnovane 21. 

listopada 1849. "Narodna čitaonica riečka osnovana je s ciljem poticanja i omogućavanja 

razgovora, čitanja na narodnom jeziku te međusobnoga druženja njenih članova" (Lukežić 

2019: 46). Prvi je njezin predsjednik bio Sigismund pl. Farkaš (Lukežić 2019: 9-110). 

Tijekom svojega djelovanja bila je središte hrvatske misli i hrvatskoga identiteta, a time i 

hrvatskoga jezika u Rijeci. Članovi su bili nastavnici (Fran Kurelac, Antun Kazali, Šime 

Ljubić, Vinko Pacel, Janez Trdina, Antun Mažuranić, Tadija Smičiklas, Fran Kresnik…) i 

bivši učenici riječke gimnazije (Marijan Derenčin, Erazmo Barčić, Ivan Fiamin, Fran Pilepić, 

Franjo Rački, Matko Laginja…) te druga poznata imena riječkoga školstva (Jakov Antum 

Mikoč, Narcis Damin, Jakov Randić, Josip Martinolić, Mirko Divković, Fran Franković, 

Rudolf Strohal, Ivan Milčetić, Josip Beyer…), uključujući i učiteljice (Marija Mavrović, Julka 

Trdenić, Eugenija Molnar). Među članovima su brojni značajni javni i kulturni djelatnici 

(Juraj Matija Šporer, Đuro Augustinović, Mate Givović, Ante Starčević, Milutin Barač). A 

najduži bi popis bio danas mahom anonimnih riječkih rodoljuba raznih zanimanja: trgovaca, 

brodovlasnika, veleposjednika, kapetana, časnika, liječnika, odvjetnika i državnih činovnika. 

Počasni je član i pokrovitelj biskup Josip Juraj Strossmayer, a među pokroviteljima nalazimo i 

biskupa Mirka Ožegovića. Zbog opsega rada ovdje smo samo naveli neka imena članova te 

upućujemo na literaturu (Spomeknjiga 1901; Lukežić 1991; Lukežić 1996; Lukežić 2006; 

Lukežić 2019; Stolac 2006). 
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Filološku se sliku Rijeke može iščitavati i kroz djelatnost tiskara, kojih je tijekom 19. 

stoljeća u Rijeci bilo više. Najpoznatija je i najdugovječnija bila tiskara Karletzky, koja je 

započela radom 1779. godine i djelovala kroz cijelo 19. stoljeće (Holjevac 2010). Objavljivala 

je tiskovine na hrvatskom, talijanskom, mađarskom, njemačkom i latinskom jeziku. 

Zastanimo na tiskovinama na hrvatskom jeziku. Još 1790. godine objavljene su Pisme koje se 

pivaju pod svetom misom zajedno s misom prid pridiku, slijede značajna djela nabožne 

literature (svojom vrijednošću izdvajaju se Epistole i evanjelja iz 1824.), školski priručnici i 

školska izvješća (npr. Pervo-godišnje izvěstje c. k. gimnazie rěčke za školsku godinu 1851-52, 

za kojim slijede kasnija izvješća), medicinsko-poučna djela (npr. Varhu navlačenja 

kravokozica: dvi, u kratko, beside za probuditi sve kolike otce i majke, iz 1804.), zatim pravni 

tekstovi, oglasi, proglasi, govori i književna djela. 

Od sredine 19. stoljeća uz tiskare iz obitelji Karletzky pojavljuje se novi značajan 

tiskar – Ercole Rezza i njegova Tipografia Rezza (Lukežić 1999; Lukežić 2006). U nizu 

značajnih tiskovina posebno se izdvaja polemična brošura riječkoga odvjetnika Erazma 

Barčića La voce di un patriotta – Glas rodoljuba (1860.) te veliki broj hrvatskih časopisa: 

Neven (1858.), Jadranska vila (1859.), Vila sinjega morja (1861.), Slovinski prvenci (1861.-

1862.) te Pravnik (1862.), uz zavidan niz periodičkih glasila na talijanskom jeziku. 

Nastavak rada Rezzove tiskare vezuje se uz ime Emidija Mohovića (Mohovicha), koji 

osniva Riječki tiskarski zavod (Stabilimento Tipo-Litografico Fiumano) (Lukežić 1999; 

Lukežić 2006). Za razliku od tiskare Karletzky koja je dala značajan doprinos tiskarstvu na 

hrvatskom jeziku, rad Mohovićeve tiskare usmjeren je na izdanja na talijanskom jeziku, 

premda ima i vrijednih tiskovina na hrvatskom jeziku (npr. nekoliko literarnih prijevoda 

Riječanina svećenika Ivana Fiamina, dva sveska knjige Šime Ljubića Ogledalo književne 

povijesti jugoslavenske na podučavanje mladeži te izdanje šćaveta 1882. godine u preradi 

Matije Ivčevića). Talijanski kao primarni jezik tiska možemo razumjeti i iz vlasnikova 

političkoga opredjeljenja za pripojenje Rijeke Mađarskoj. Tiskara je sudjelovala u 

oblikovanju riječkoga višejezičnog identiteta, pa izdvajamo riječki politički dnevnik na 

talijanskom jeziku La Bilancia, koji izlazi od 1867. godine do konca Prvoga svjetskog rata, te 

u drugoj polovici 19. stoljeća značajno obilježava riječku političku, gospodarsku i kulturnu 

stvarnost. 

Osim na riječkoj i na sušačkoj se strani tiskaju knjige i novine. Prva je tiskara na 

lijevoj obali Rječine bila Primorska tiskara. U njoj se od 1878. do 1883. godine tiskao već 

spomenuti pravaški list Sloboda. Mijenja naziv u Narodna tiskara, te se uz nju vezuju prvi 

brojevi Supilova Novog lista 1900. godine, koji kasnije prelazi u Riječku dioničku tiskaru. 
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Da se iz djelatnosti tiskara mogu dobivati filološki relevantne informacije, najbolje 

pokazuje dubinska analiza hrvatskih djela objavljenih u tiskari Karletzky (Holjevac 2010). 

Naime, jezični su pokazatelji konzistentnosti tiskarskih odluka o pojedinim pitanjima 

vezanima uz grafiju i gramatiku poljuljani samo dvama autorskim veličinama koje nisu 

pristajale na plivanje niz zajedničku maticu, a koja odgovara ilirskim postavkama, a potom 

postavkama zagrebačke filološke škole. To su Fran Kurelac i Šime Starčević. 

Obojica su autora objavila svoje radove u ovoj tiskari uz traženje da se zadrže 

grafijske i gramatičke značajke njihova jezika, što je tiskara prihvatila. 

Fran Kurelac objavio je 1849. godine prijevod Govori iz rimskieh pisac, a 1852. u 

godišnjemu izvješću riječke gimnazije svoju poznatu raspravu Greške Hrvatskih pisac glede 

sklonovanja samostavnih riečij osobito 2-a padeža množine od Frane Kurelca, učitelja 

narodnog jezika na latinskih školah Rečkih. Ova je rasprava iste godine otisnuta i kao zasebno 

izdanje s nešto izmijenjenim naslovom: Kako da sklanjamo imena? ili greške hrvatskih pisac 

glede sklonovanja osobito 2-a padeža množine. U tim se djelima očituju obilježja riječke 

filološke škole, kojoj je upravo Kurelac bio predvodnik i najdosljedniji provoditelj (Turk 

1993; Stolac 2018). 

Kanonik, karlobaški župnik i autor nekoliko gramatika Šime Starčević objavio je u 

tiskari Karletzky katehetsko djelo Katoličansko pitalo (1849.) i knjižicu s nabožnim stihovima 

Razmishljanje sedam xalostih Blaxene Divice Marie koje se csini na gori Kalvarii u 

Karlobagu (1855.). U djelima Šime Starčevića očituju se obilježja zadarske filološke škole, a 

posebno je vidljiv njegov otpor ilirskoj grafiji (Stolac – Grahovac-Pražić 2015). 

U tome kontekstu – ne plivaju u Rijeci svi niz istu filološku maticu – podsjećamo i na 

pomorske leksikografe koji su djelovali u Rijeci i Bakru, a koji nisu pripadnici riječke 

filološke škole nego prema svojem izboru nasljeduju načela zagrebačke filološke škole i 

leksikografsku koncepciju Bogoslava Šuleka: Jakov Antun Mikoč i Božo Babić. 

Jakov Antun Mikoč (1797. – 1854.) predavao je u riječkoj pomorskoj školi, a u 

rukopisu je ostavio pomorski rječnik (Stolac 1998; Stolac 2006). Pomorska je leksikografija 

više sreće imala s drugim pomorskim lekiskografom, Božom Babićem (1840. – 1912.) jer su 

njegovi rječnici i putopis s rječnikom tiskani i utjecali su na razvoj hrvatskoga pomorskog 

nazivlja. Bio je nastavnik i ravnatelj bakarske pomorske škole, koja je prva uveli hrvatski 

jezik u nastavu (Stolac 1998; Stolac 2006). Obojica pomorskih leksikografa djelovala je u 

kulturnom i javnom životu u Rijeci, možemo ih smatrati aktivnim članovima riječkoga 

filološkoga kruga, ali su djelovali unutar zagrebačke filološke koncepcije. 
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Pretkraj 19. stoljeća mijenjaju se filološka načela u standardizaciji hrvatskoga jezika te 

razvoj standardnoga jezika usmjerava mlada generacija jezikoslovaca nazvana hrvatski 

vukovci (Vince 1978). 

Većina tiskane građe prilagođava se tim načelima te svjedočimo o značajnom zaokretu 

u normativnoj sferi. Dapače, svjedočimo i o falsificiranju ranije napisane i objavljene građe. 

Naime, djela nastala u 19. stoljeću i objavljena prije nastupa hrvatskih vukovaca po njihovu se 

nastupu više ne objavljuju u obliku u kojemu ih je pripremio i odobrio autor, što je temeljno 

tekstološko načelo (Vončina 1999: 22), nego se osuvremenjuju, odnosno lektoriraju u skladu s 

novim normativnim načelima (npr. nesinkretizirane oblike dativa, lokativa i instrumentala 

množine imenica zamjenjuje se sinkretiziranima, i sl.) i tako pripremljena ponovno tiska. Ne 

treba dugo tražiti potvrde, one su vidljive već u naslovima djela: Ksaver Šandor Đalski je 

napisao Pod starimi krovovi, a danas tu zbirku poznajemo pod naslovom Pod starim 

krovovima, Ante Kovačić je svoje djelo naslovio Među žabari, a objavljeno je pod naslovom 

Među žabarima... Kada su se lektori drznuli mijenjati naslove, koliko su tek promjena radili 

unutar korica. Evo jednoga primjera iz Šenoina Zlatarova zlata: "Štajerci pod svojimi 

gvozdenimi kapami i teškimi luntami" osuvremeno je u "Štajerci pod svojim gvozdenim 

kapama i teškim luntama". Na tako objavljenim djelima nije više moguće obavljati filološka, 

stilistička i slična istraživanja jer ona više ne bi bila istraživanja autorova stila nego bi bila 

zapravo istraživanja stila pojedinoga lektora. O tome Josip Vončina izrijekom govori: 

"Jezično preinačivanje novijih hrvatskih književnih tekstova iz druge polovice XIX. st. 

postalo je općim postupkom koji se primjenjivao do naših dana" (Vončina 1999: 85). 

Vratimo se u 19. stoljeće. Samo u radovima manjega broja autora nalazimo otpora 

novoblikovanim filološkim načelima, a među njima je jedan vezan uz Rijeku i Primorje – 

Dragutin Antun Parčić (1831. – 1902.), čiji gramatičarsko i leksikografski rad pokazuje 

ostajanje na tragu zagrebačke filološke škole i izrazitu samobitnost (Morić-Mohorovičić 

2015). 

Reakciju na nova filološka rješenja jasno je iznio učenik Frana Kurelca i bliski školski 

kolega Ivana Dežmana pravnik Fran Pilepić (1838. – 1890.). Bio je uvaženi riječki odvjetnik 

i saborski zastupnik kao član Stranke prava. Njegova detaljna analiza Akademijina rječnika 

objavljena 1880. godine odmah po objavi prvoga sveska pokazuje mnoge metodološke, 

filološke i činjenične propuste u sastavljanju rječnika (Stolac 2006). Urednik Đuro Daničić ih 

ne prihvaća i rječnik nastavlja uređivati na isti način. Pokrenuta polemika u prvi plan je 

postavila sukob strossmayerovaca i pravaša, dakle, političke razlike dviju strana, a ne 

filološke teme. A danas, s odmakom dužem od stoljeća, može se s pravom zaključiti da su sve 
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Pilepićeve primjedbe i savjeti bili opravdani te da bi već ozbiljno razmišljanje o njima skratilo 

rad na rječniku i iznjedrilo kvalitetnije djelo. 

 

Ovaj pregled filološke djelatnosti u Rijeci u 19. stoljeću pokazuje da je u prvome 

planu u hrvatskoj kulturnoj povijesti zabilježena riječka filološka škola i njezin predvodnik 

Fran Kurelac, ali da je u gradu na Rječini bilo i onih koji su započeli, a odustali od ove 

filološke misli i pronašli rješenja u zasadama zagrebačke filološke škole, te da je veliki broj 

kulturnih djelatnika bio u cjelovitome svome filološkom radu vezan uz zagrebačku školu. Rad 

nekih pripadnika zadarskoga filološkoga kruga također je vezan uz Rijeku. 

Uza sve uočene razlike više je onoga što ih je povezivalo. Možemo ih smatrati 

pripadnicima riječkoga filološkog kruga jer su svi bili dio traženja najboljih putova u 

standardizaciji hrvatskoga jezika, uvažavajući višestoljetni razvoj hrvatske pismenosti. 

Valjalo je u tome teškome prijelomnome vremenu za hrvatsko jezikoslovlje oblikovati normu, 

ali i dokazati kako hrvatski jezik zadovoljava sve funkcije standardnoga jezika, ili da je bar na 

najboljem putu da to ostvari. 

U Rijeci i vezano uz Rijeku napisane su ponajbolje stranice tih filoloških traganja. 
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Summary: 

The paper gives an overview of philological activities in Rijeka in the 19th 

century. Apart from the work of Fran Kurelac and the Rijeka Philological 

School, Rijeka was also marked by different philological considerations. 

Therefore, it can be concluded that the philological activity in Rijeka was 

layered and developed in several different directions inside Rijeka Philological 

Circle. 
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