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PREPORODNI POKRET U DALMACIJI

• Preporodni pokret u Dalmaciji počeo je uvođenjem ustavnog stanja u Habsburškoj 

Monarhiji. Potaknut je u rujnu 1860. kad je u proširenom Carevinskom vijeću 

istaknut zahtjev da se Dalmacija ujedini s Hrvatskom. 

• Navodi se kako je započeo jezičnim pitanjem, koje je podvojilo dotad jedinstvene 

redove protivnika apsolutističkog poretka u Dalmaciji.

• Franjevac Ante Konstantin Matas zahtijevao je da hrvatski jezik postane jezikom 

javnog života. Njegovo mišljenje dijeli su Lovre Monti i Vid Morpurgo, a 

suprotstavljali su im se Frane Borellij i Ante Bajamonti i dr.



Miho Klaić (1829. – 1896.)



Ante Bajamonti (1822. - 1891.)



• U Dalmaciji bile su dvije stranke: 

1. Narodna stranka, kojoj su bile vođe Miho Klaić, Gajo Bulat i Mihovil 

Pavlinović.

2. Autonomaška stranka, kojoj je na čelu  bio Ante Bajamonti.

• Prvi su bili za sjedinjenje s Hrvatskom, drugi su bili za ostvarenje posebne 

Dalmatinske autonomije unutar Austrije. Narodnoj stranci priklanja se dio 

inteligencije, svećenstvo i seljaci, a autonomašima dio građanstva i posjednici. 

• Kad je Dalmatinski sabor u kojemu se većinu imali autonomaši, odbio 

pregovarati s Hrvatskim Saborom o sjedinjenju, pristaše Narodne stranke 

provode novu taktiku. Prionuli su radu na pohrvaćivanju javnoga života, 

ponajprije na podizanju hrvatske svijesti među stanovništvom. Bore se za 

uvođenje hrvatskog jezika u škole, urede i sudove. 



• Da bi pridobili građanstvo i osvojili većinu u općinama, narodnjaci su 1862. 

pokrenuli list „Il Nazionale“ na talijanskom jeziku, s „Prilogom k Narodnom 

listu“, koje  je uređivao Natko Nodilo.

• Velika je uloga čitaonica u političkom i kulturnom životu Dalmacije. Na 

izborima 1870.  Narodna stranka pobijedila je na izborima za Dalmatinski 

Sabor. Konačnu pobjedu nad autonomašima narodnjaci su postigli 1882. kad 

je zaslugom Gaje Bulata na općinskim izborima u Splitu pobijeđen 

autonomaški načelnik Ante Bajamonti. 

• Pošto su u narodnjačke ruke došle Trogirska i Starogradska općina, 

autonomašima je ostala samo Zadarska Općina, koju narodnjaci nisu mogli 

osvojiti.



MIHOVIL PAVLINOVIĆ SUPROTSTAVLJA SE VELIKOSRPSTVU

Mihovil Pavlinović (1831.- 1887.)



• Mihovil Pavlinović bio je Narodnjački vođa i ideolog. Srbima je priznavao 

ime, narodnost, jezik, vjeru, pismo i svako pravo i slobodu, koji ne 

ugrožavaju hrvatski suverenitet, a od njih je zahtijevao da priznaju hrvatsko 

ime kao „narodno-državno i domovno“. 

• Prihvaćajući različitost, on je srpskoj državnosti i ustavnosti suprotstavio 

hrvatsku, te se kritički odnosio prema pijemonstvu Srbije, prema njezinoj 

politici spram Hrvatske i općenito prema njezinoj vanjskoj politici.



• O zajedničkoj je državi imao povoljno mišljenje kao o obrani južnoslavenskih 

naroda i podlozi njihova kulturnoga i gospodarskog napretka. Moguću 

zajedničku državu Južnih Slavena zamišljao je kao južnoslavensku 

konfederaciju koja bi zaustavila srbocentralizam, koji su već tada očitovali 

srpski politički krugovi.

• Godine 1877. Pavlinović je objavio svoja razmišljanja u djelu Hrvatski 

razgovori, koje je uvelike pridonijelo profiliranju hrvatske nacionalne svijesti i 

učvršćenju hrvatske državne ideje u Dalmaciji, „koja je kolijevka hrvatskoj 

državi i matica hrvatskom narodu“.



PREPORODNI POKRET U ISTRI

Juraj Dobrila (1812.- 1882.)



• Nacionalno buđenje u istri počelo je 1870.  biskup Juraj Dobrila, te godine 
započinje u Trstu objavljivati prvi hrvatski list u Istri, „Naša sloga“. U njemu 
su se objavljivali prilozi iz povijesti Istre, te o političkim, gospodarskim, 
kulturnim i prosvjetno-odgojnim sadržajima. Dobrila se bori za jezičnu 
ravnopravnost hrvatskoga i talijanskoga jezika. Na čelu hrvatskoga i 
narodnog preporoda u Istri bilo je svećenstvo. 

• Dobrila je za puk napisao molitvenik Oče budi volja tvoja 1854. koji je 
uvelike pridonio osvješćivanju Hrvata u Istri.

• Zahtjevima preporoditelja odupirali su se Talijani.

• Narodni preporod najviše dolazi do izražaja u organiziranju javnih skupova 
“narodnih sabora“. Prvi je organiziran 1871. god., u Kastvu, nedaleko od 
Rijeke. 



• S vremenom se osnivaju čitaonice i mnoga kulturna društva, zadruge, 
štedionice, narodni domovi, gospodarska društva i dr. 

• Od 1870. preporodnom pokretu priključila se domaća građanska 
inteligencija, odgojena u Hrvatskoj, koja je počela zahtijevati niže svećenstvo 
u vodstvu pokreta.

• Pokretu preporoditelja suprotstavlja se talijanska većina u Istarskom saboru 
potpomognuta bečkom vladom. 

• Reforme u školstvu 1869. teško su pogodile škole na hrvatskom jeziku, jer 
svećenstvo nije imao tko zamijeniti. Borba za hrvatske škole iz Sabora je 
prenesena u Općine. 

• Potkraj stoljeća hrvatski učiteljski kadar školovao se u Kopru, a od 1883. u 
tamošnjem su se biskupskom konviktu pripremali domaći svećenici. U Puli  
osnovali su Društvo sv. Ćirila i Metoda, koje se brinulo o podizanju pučkih 
škola, za koje se skupljao novac po cijeloj Hrvatskoj. 



• Osim u osnivanje osnovnih škola, istarski preporoditelji ulagali su velike napore i u 
osnivanje srednjih škola. 

• Prva hrvatska gimnazija osnovana je u Pazinu 1899., a prva hrvatska učiteljska škola u 
Kastvu. 

• Istarski su se preporoditelji borili za hrvatski jezik u upravi, školstvu i sudstvu. 

• Godine 1883.,  preporoditelji su uspjeli da se hrvatski i talijanski jezik izjednače pred 
sudom. Malobrojni zastupnici Hrvati u Istarskom saboru borili su se za dvojezičnost u 
Saboru, ali bez uspjeha. 

• Preporodne ideje kočili su put jačanju hrvatske nacionalne svijesti, što se počelo ostvarivati 
i u političkoj djelatnosti.

• Zahvaljujući preporodnom pokretu, Hrvati su se uspjeli uključiti u vođenje upravnih 
poslova, ojačati svoje osnovno i srednje školstvo, te postići uspjehe na kulturnom i 
gospodarskom polju. Istarski su se političari borili za sjedinjenje Istre s Hrvatskom, oni su 
sudjelovali u njezinom političkom životu, pa tako hrvatska politika u Istri postaje dio 
hrvatske politike.



PREPORODNI POKRET BUNJEVACA I ŠOKACA

• Godina 1870-ih preporodni pokret zahvatio je Bunjevce i Šokce nastanjene u 

Podunavlju, uglavnom u bačkoj. Njihov  je položaj na tom prostoru bio 

specifičan. Bez vlastitog plemstva i inteligencije, seljačko i gradsko 

stanovništvo bilo je pritisnuto mađarizacijom. 

• Od 1868. zakon o narodnostima osiguravao je manjinskom narodu upotrebu 

njegova jezika u školama, Crkvi i mjesnoj upravi, ali je priznao samo jedan 

politički narod. Nevolja je bila u tome što se taj zakon nije primjenjivao. 



Ivan Antunović (1815. – 1888.)



• To je potaknulo biskupa Ivana Antunovića da u Bunjevaca i  Šokaca pokrene 

preporodni pokret. 

• Pokret se sastojao u razgranatoj publicističkoj i književnoj djelatnosti. 

• Poznati preporoditelje su Ivan Antunović, Ambrozije Šarčević, Blaž Modrošić i 

dr. Preporoditelj Blaž Modrošić 1872. širi preporodne zahtjeve. Ne zadovoljava se 

malim jezičnim ustupcima, zahtjeva za Bunjevce i Šokce priznavanje njihove 

narodnosti i uvođenje hrvatskog jezika  u Crkve, škole, sudstvo i sve javne 

poslove. Modrošić ujedno zahtjeva punu ravnopravnost i jednakost s Mađarima. 

• Preporod je polako napredovao, izdavačka se djelatnost širila. 

• U „Nevenu“ 1878.  osniva se Pučki kasino, koji se brinuo o organiziranju 

narodnih svečanosti što su se pod imenom Prelo održavale svake godine.

• Preporod je sačuvao identitet hrvatskog stanovništva. 



PREPORODNI POKRET GRADIŠĆANSKIH HRVATA

• Od 1860-ih, tj. od doseljenja u Gradišće Hrvati su uz pomoć svećenstva i 
učitelja  čuvali svoj hrvatski jezik i nacionalni identitet. 

• Nacionalno buđenje počinje 1864. izlaskom prvoga domaćeg kalendara, a 
zatim i hrvatskih udžbenika za osnovne škole. U borbi prijeteće 
denacionalizacije gradišćanski Hrvati osnivaju društva, koja se ističu 
kulturnim prosvjećivanjem i buđenjem hrvatske nacionalne svijesti. Očuvali 
su hrvatski jezik u Crkvi i u svakidašnjem životu. 

• Nositelji preporodnog pokreta bili su svećenici.



• U gradišćanskih Hrvata imali su za cilj da se njihov književni jezik  s grafijom približi 
općehrvatskom jezik. Posljedice te djelatnosti bile su stvaranje njihovog književnog jezika i 
pravopisa, koje je zadržao svoje tradicionalno obilježje. 

• Učitelj Mihovil Naković 1877. napisao je Deklaraciju o jedinstvenom pravopisu i književnom 
jeziku gradišćanskih Hrvata.

• Župnik Gašpar Glavinić, izdavač prvog kalendara, zauzeo se za to da gradišćanski Hrvati 
prihvate hrvatski književni jezik i napuste svoj tradicionalni književni jezik. Imali su 
razvijenu književnost, a prevladavala je lirska poezija, legende, pobožne pjesme, uspavanke i 
šaljive ljubavne pjesme. 

• Istaknuti preporoditelj gradišćanskih Hrvata bio je književnik Mate Meršić Miloradić. 

• Meršić je napisao himnu gradišćanskih Hrvata. 

• Uza nj su Gašpar Glavinić i Mihovil Naković. 

• Važnu ulogu imao je list „Naše novine“, pokrenut 1910. „Naše novine“ objavljivale su 
pjesme, crtice i putopise.



Primjer Bunjevačkih i Šokačkih novina



Mate Meršić Miloradić, Slovnica Hervatskoga jezika 


