
 

 

 

Povijest osnovnog školstva u Baški 

  

“Najveća nada svake zemlje leži u primjerenom školovanju 

njezine mladosti.” - Erazmo Roterdamski 

 
 
Gdje treba potražiti korijene bašćanskog školstva? Vratit 
ćemo se u razdoblje razvijenog srednjeg vijeka potkraj 
XV. stoljeća, u kojemu je otok Krk pod vlašću Mletačke 
Republike. Mletački su providuri u gradu Krku u svojim 
izvješćima spominjali brigu o učitelju i određivali mu 
godišnju plaću od 50 dukata. Zasigurno se tada u gradu 
otvara Javna škola (kasnije nosi naziv Gramatička škola), 
koja je po nastavnom jeziku latinska, a koju vode svećenici 
krčkog Ordinarijata. Školu su pohađali samo dječaci, 
dok su se djevojčice školovale u samostanu sestara benediktinki. 
Istovremeno su u seoskim otočnim župama, 
odnosno u kaštelima, kakva je bila i Baška, djelovale privatne 
škole za odgoj klera. One su bile glagoljaške, a vodili 
su ih pojedini svećenici za odgoj i obrazovanje dječaka 
za žakne, a potom za buduće svećenike. Ukinute su 1819. 
godine, ustupajući mjesto javnom školstvu, temeljenom 
na modernim postavkama. 
 
 
 
 



Pučka škola u Baški i bašćansko školstvo u XIX. Stoljeću 
 
U razdoblju do 1869. godine otvorena je, nakon neuspjelih 
pokušaja 1821. i 1826. godine, pučka (trivijalna) 
škola u Baški. Autori koji su pisali o ovoj prvoj bašćanskoj 
školi smještaju početak njezina djelovanja u vremenski 
raspon od 1838. do 1848. godine. Premda suglasnosti o 
tome nema, arhivski izvori navode da je 1842. godine 
djelovala Muška početna učiona u Baški ili Pučka muška 

dvorazredna učiona u Baški, kojoj se 1844. godine priključila 

i Djevojačka pučka škola (nazivala se još Početna 

djevojačka škola ili Početna djevojačka učiona). I ovdje 

nalazimo nesuglasje u datiranju, jer neki autori navode 
1847. godinu kao vrijeme njezina početka. Bez obzira na 
navedena razmimoilaženja, nedvojbeno je da početke 
bašćanskog pučkog školovanja treba tražiti oko polovice 
XIX. stoljeća. Učiteljski kadar su do pred kraj stoljeća činili 
mjesni svećenici, a posljednji od njih bio je pop Marko 
Mrakovčić. Školska zgrada nije postojala, pa se nastava 
izvodila u privatnim kućama. Prva takva je bila kuća Magašić 
na tadašnjoj adresi Baška 24 (današnja Zvonimirova 
74) u predjelu zvanom Narca ili “na Narceh”. Lokalna 
historija, prožeta svojom oralnom komponentom, tvrdi 
da je ovu školu pohađao i dr. Kvirin Klement Bonefačić, 
kasniji splitski biskup i sudionik poznatog “krvavog Božića” 
u Baški 1920. godine. Na navedenoj lokaciji se nastava 
održavala do 1881. godine kada se škola smjestila na 
Paladi (na adresi Palada 54), u zgradu u kojoj će kasnije 
biti sjedište općine, a potom i Matični ured. Pred početak 
Prvoga svjetskog rata konačno se počela graditi namjenska 
školska zgrada na današnjoj adresi Zvonimirova 
120, čiji su temelji položeni 21. lipnja 1910. godine, da bi 
dvije godine poslije otvorila vrata svojim učenicima. Kao 
datum početka nastave u ovoj trećoj bašćanskoj školskoj 
zgradi, čiju stotu godišnjicu obilježavamo, navodi se 24. 
rujna 1912. godine. 
 
 



 
 

 
 
Učitelji u ovoj školi nisu više bili svećenici, jer je nova 
zakonska regulativa reorganizirala austrijski školski sustav 
temeljem Zakona o odnosu škole i Crkve od 25. svibnja 
1868. godine (Bolletino Legge Imperiali, numero 48) i Državnom 
zakonu o pučkim školama od 14. svibnja 1869. 
godine (Bolletino Legge Imperiali, numero 62). Prema njima, 
isključivu nadležnost u području školstva preuzela je 
država, a Crkvi je preostao tek nadzor nad vjerskom podukom. 
Svećenici su mogli držati samo pomoćnu školu, 
ali uz dozvolu nadležnih civilnih vlasti. Propisano je obavezno 
opće školovanje djece od 6. do 12. godine, a nakon 
toga su još dvije godine trebala polaziti večernju školu. 
Pokrajinskim školskim zakonom iz 1870. godine, sve su 
škole u austrijskoj pokrajini Istri došle pod ingerenciju 
Pokrajinskog ili Zemaljskog školskog vijeća sa sjedištem 
u Poreču, koje se prije donošenja odluka savjetovalo sa 
Pokrajinskom (Zemaljskom) vladom čije je sjedište također 
bilo u Poreču. Za financiranje učitelja nadležna je bila 
Pokrajinska vlada koja je dodjeljivala i stipendije polaznicima 
učiteljskih škola. Budući da je učiteljski kadar u pokrajini 
bio malobrojan, bio je to vješt način da se poveća 
njihov broj. Od velikog značaja za hrvatsko učiteljstvo u 
pokrajini Istri bilo je otvaranje Učiteljske škole u Kastvu, 
1905. godine. Ova je škola naslijedila Učiteljsku školu u 



Kopru, koja je, osim talijanskog i slovenskog, imala i hrvatsko 
odjeljenje. U razdoblju od 1875. do 1908. godine 
hrvatsko odjeljenje koperske učiteljske škole završilo je 
117 učitelja. Za pretpostaviti je da su neki od polaznika 
ovih škola bili namješteni kao učitelji na otoku Krku. 
Pokrajinsko školsko vijeće je, kao izvršna prosvjetna 
pokrajinska vlast, odlučivalo o otvaranju novih škola, postavljanju 
i premještanju učiteljskog kadra, te o ostalim 
školskim poslovima. Na nižim razinama školske uprave 
i nadzora figurirala su kotarska i općinska školska vijeća. 
Na čelu kotarskih školskih vijeća bili su kotarski kapetani 
ili poglavari, a u njihovu nadležnost ulazio je nadzor 
mjesnih svećenika u pitanjima vjerske i opće nastave i 
njezinog unaprijeđivanja, nadzor učitelja u točnom izvršavanju 
propisanih dužnosti i u njihovom moralnom 
i javnom ponašanju, pitanje školske obveze, obveze općinara 
kod upisa djece u školu, obveze općinskih vlasti 
kod kontrole pohađanja nastave, kako učenika tako i 
učitelja, te briga o stanju školskih zgrada. Kotarski školski 
nadzornik je o svim prikupljenim podacima, kao i o 
svom radu, slao brojna izvješća nadređenim tijelima, po 
liniji Crkve biskupskom Ordinarijatu, a po liniji državne 
vlasti okružnom poglavarstvu. Na čelu općinskih školskih 
vijeća bili su načelnici općina. Obje su razine školske 
uprave i nadzora uglavnom davale primjedbe i savjete 
Pokrajinskom školskom vijeću, čije je sjedište kasnije prebačeno 
u Trst. Zakonom iz 1869. godine, preciznije njegovim 
6. člankom, uređeno je “da o nastavnom jeziku i 
o poučavanju u drugom zemaljskom jeziku u granicama 
koje određuje zakon, odlučuje Pokrajinsko školsko vijeće, 
nakon što presluša one koji uzdržavaju škole”. Kako su 
osnovne škole uzdržavale pokrajina i općine, ova odredba 
nije bila povoljna za krčke škole, jer su otočne općine 
bile u rukama Talijana i talijanaša, koji su određivali 
talijanski jezik kao nastavni, što je Pokrajinsko školsko 
vijeće prihvaćalo. Tako je 1874. u Bašku došao talijanski 
učitelj koji je nastavu držao na talijanskom jeziku. Navedena 
nastojanja podupiralo je talijansko društvo “Pro 
Patria”, koje se brinulo za uzdržavanje talijanskih škola, 



te njezina nasljednica “Lega Nazionale” (osnovana 1891. 
g.), koja je osnivala talijanske škole dajući učenicima besplatne 
udžbenike, odjeću i hranu. Tek s prodorom preporodnih 
ideja na otok, i zahvaljujući akcijama istarskih i 
krčkih narodnih pregalaca potkraj XIX. stoljeća (kao što 
je osnivanje “Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru” 1893. 
koja je osnivala hrvatske škole), mijenja se i politička situacija 
na otoku. Krčke općine, jedna po jedna, došle su 
pod upravu narodnjaka (pripadnika Hrvatsko- slovenske 
narodne stranke), a posljednja od njih općina Baška, čiji 
je općinski načelnik Dessantich izgubio 1886. godine, izbore 
kao kandidat talijansko- talijanaške političke opcije. 
Narodnjaci su odnijeli apsolutnu pobjedu, a za načelnika 
općine izabran je dr. Dinko Seršić. U takvim je okolnostima 
djelovala i bašćanska škola u kojoj je učiteljski kadar 
popunjavan nestručnim osobama vojnog profila koje su 
nakon završetka vojne službe namještene kao učitelji. 
Njihova nestručnost ogledavala se u činjenici da su, kao 
i u prethodnim razdobljima, podučavali samo bazične 
predmete poput čitanja, pisanja, računanja i “ilirskog” 
(hrvatskog) jezika. Situacija se bitno popravila 1909. godine 
kada je u mušku školu došao “ravnajući učitelj” (ravnatelj) 
Franjo Katarinić, a u žensku školu učiteljica Bazilija 
Frančić. Oni su uveli tumačenje, odnosno tražili su od 
učenika da uče s razumijevanjem naučenog, pišu domaće 
zadaće, bave se pjevanjem i gimnastikom. Nabavljali su i 
prijeko potrebna nastavna sredstva i pomagala (“učila”) 
kako bi podigli nastavu na višu kvalitativnu razinu. Također 
su uključili učenike u kulturno- prosvjetni mjesni 
život, održavajući razne priredbe u “Narodnoj čitaonici” 
(osnovanoj 1874.), okosnici tadašnjeg bašćanskog javnog 
života. 



 

 
 
Bašćansku pučku školu slijedila je Muška početna škola 

u Dragi Bašćanskoj, otvorena 6. ožujka 1847. godine. 
Kao prvog učitelja u toj školi dostupna literatura navodi 
Gajetana Strisea iz Šibenika. Tri godine kasnije pridružila 
joj se Djevojačka početna škola koju je vodila učiteljica 

Antonija Depikolozvane iz Krka. Kao i u slučaju bašćanske 
pučke škole, i u Dragi se nastava držala u privatnim 
kućama sve do 1899. godine kada je izgrađena namjenska 
školska zgrada. Tijekom vremena prerasla je u četverogodišnju 
školu, u kojoj se nastava izvodila redovito, uz 
kratkotrajne prekide uzrokovane ratnim (ne)prilikama, 
sve do 1964. godine. Tada je zauvijek zatvorila svoja vrata, 
a školarce je preuzela škola u Baški. 

         Tvrtko Božić 


