Emerich Antolich je na glavni šoli v Rakovcu (Karlovac) po zapisu v avstrijskem
vojaškem šematizmu (Militär-Schematismus 1840) napredoval v razrednega učitelja
(Classenlehrer). Kot prvi razredni učitelj in lokalni direktor glavne šole se je podpisal
leta 1846 na naslovnici Šolskega atlasa živali. Gotovo mu ni le to delo pomagalo k
napredovanju, saj je bil avtor več hrvaško-nemških učbenikov, tudi katekizma, slovnice
in abecednika, ter je Mirko (Imbro) Antolić še 1906 veljal za književnika. Tudi hrvaška
retrospektivna bibliografija knjig pozna Antolića in ga navaja kot avtorja učbenikov.
Enciklopedija ga ob osebnih podatkih (Antolić, Mirko (Imbro): Nevinac pri Bjelovaru, 1801
– Petrinja, 25. novembra 1853) predstavlja kot avtorja kar petnajstih učbenikov za krajiške osnovne šole, še bolj podroben je članek Marije Vrbetić v biografskem leksikonu.
Od 1850 se Antolich omenja kot direktor (šolski nadzornik) nemških glavnih šol v
karlovškem delu Vojne krajine, kjer je 1849 nasledil upokojenega Franja Frasa. Antolića
je podrobno predstavil tudi Antun Cuvaj v znameniti zgodovini šolstva in ga ima za
enega od začetnikov pisanja učbenikov v Hrvaški in Slavoniji. „Da, djela čedna, ali zlata
vrijedna, u ono doba, doba uspavano...“ kot je to pesniško opisal učiteljski in ravnateljski
kolega Filip Mikoević, njegov vrstnik. Tudi drugače se Antolić kaže kot zavzet pedagog.
Tako ga najdemo 1851 med naročniki avstrijskega pedagoškega tednika za osnovno
šolstvo Österreichisches Pädagogisches Wochenblatt. Čeprav je bil Antolić rojen Hrvat,
dober učitelj, pedagoški pisec in avtor hrvaških šolskih knjig, ga Cuvaj ni imel za prijatelja hrvaške prosvete, saj je v šolstvu v Vojni krajini postavljal na prvo mesto nemščino.
Že 17. 2. 1851 je bil z mesta šolskega direktorja (nadzornika) za področje karlovškega
dela Vojne krajine premeščen na takšno mesto v Petrinjo in v vojaškem šematizmu je
zapisan kot Emerich Antolić, direktor šolstva v banskem in varaždinskem delu Vojne
krajine (K. k. Banal- und Warasdiner Militär-Gränze). Tako je vključen še v vojaški šematizem 1853, ki ga predstavlja ob tem tudi kot enega od štirih direktorjev Šolske direkcije
državnih izobraževalnih ustanov v Vojni krajini in referenta pri tamkajšnji šolski komisiji.
Toda že konec novembra 1853 je Antolić v Petrinji sklenil življenjsko pot.
Več kot pol stoletja od nastanka je dragoceno učilo šole v Rakovcu (Karlovac) ob
svoji ustanovitvi leta 1901 dobil Hrvaški šolski muzej
v dar od Andrije Filkovića, tedanjega šolskega
upravitelja te šole. V ljudski šoli, ki je imela od
1863/64 hrvaški učni jezik, je postalo učilo z
nemškim besedilom manj zanimivo. Najbrž ni bila brez vpliva na dar muzeju 1901
tudi sočasna sprememba šolske mreže, saj
so ob širitvi Karlovca decembra 1902 na
dve bližnji občini, v letu 1903 ukinili ljudsko šolo v Rakovcu. Zadnji ravnatelj šole
v Rakovcu je bil prav Andrija Filković, ki je
poskrbel, da je staro učilo našlo pot v muzej
še pred ukinitvijo osnovne šole v Rakovcu.
Učence in učitelje so zatem vključili v bližnje
šole v Karlovcu. V muzeju so to podarjeno
Emerik Antolić, vplivni šolnik
gradivo uvrstili med učila za prirodopis, med
v Vojni krajini (Cuvaj 3, 1910, str. 484)
slike za splošni prirodopis (atlase). V publika-

cijo, ki jo je izdal Hrvatski pedagoško-književni zbor 1902 o nastanku muzeja in njegovih
prvih zbirkah, so zapisali „Antolić Emerich ... Hauptschule zu Rakovac 1868.: Vollständiger
Schul-Atlas des Thierreiches. Dar. Pučka škola u Rakovcu.“
Danes je vseh dvanajst zvezkov Bertuchove slikovne enciklopedije (Friedrich Justin Bertuch, Bertuch’s Bilderbuch, Weimar, Gotha: Industrie Comptoir) dostopne tudi v digitalni obliki
v izvodu iz Weimarja in Heidelberga, različne izdaje pa še v Pictura Paedagogica Online, kjer
so Bertuchove Slikanice za otroke še posebej navzoče s slikami in z besedilom: Bertuchs
Bilderbuch für Kinder. Tudi v Sloveniji se najde še kakšen izvod te ilustrirane enciklopedije za
otroke: v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem hranijo v zbirki
dr. Kotnika pet zvezkov prve, t. j. weimarske izdaje Bertuchove slikanice, ki so izhajali med
1792 in 1805. Nekaj zvezkov dunajske izdaje Bertuchove Slikanice za otroke (Bilderbuch zum
Nutzen und Vergnügen der Jugend/Porte-feuille instructif et amusant pour la jeunesse, 1-9, 18011808), ki je izhajala na Dunaju pri znani pedagoški založbi A. Pichler, pa hranita še Narodna in
univerzitetna knjižnica in knjižnica Uršulinskega samostana v Ljubljani.
dr. Branko Šuštar
-

Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums, Wien, 1831-1851, 1853, str. 685:
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Bertuchovo kraljestvo slik iz Hrvaškega
šolskega muzeja predstavljamo v Ljubljani

kraljestvo
Odkrij skrivnosti
otroške enciklopedije

znanja te spoznaju činjenice. Za Komenskoga je čovjek
savršeno biće, a njegov odgoj u skladu je s prirodom, i
prirodom čovjeka i prirodom u osnovnom smislu te riječi.
U spomenutom je djelu sa sto pedeset slika kojima je
prikazao biljni i životinjski svijet te različite aspekte ljudske
djelatnosti, uz popratni tekst, čitateljima omogućio da
najprije samostalno, vizualno percipiraju određeno znanje
koje trebaju usvojiti te potom dobiju određene činjenične
podatke. Zanimljiv je način na koji je sam udžbenik

HŠM Mu 9625

koncipiran. Orbis Pictus uvijek na lijevoj strani čitatelju
nudi sliku. Njezino prvenstvo u percepciji čitatelja

stvaranju Bertuchova Bilderbucha, i Schmuzera utjecao na stvaranje bečkog

omogućuje da on sam najprije “osjeti” ponuđeni podatak,

Schmuzer se 1766. vraća u Beč te postaje dvorski umjetnik i direktor

stvori vlastitu “sliku svijeta” preko slike, a zatim dobije već

Akademije za graﬁčke tehnike (Kupferstecher-Akademie, danas Akademija lik

postojeće, konkretne činjenice o pojedinoj slici. Na taj

mora biti zgoščeno, jasno zasnovano in prilagojeno otroku. V slikanici je otroku
predstavljen svet, ki mu je tuj, nepoznan in oddaljen, kakršnega ne more videti
v svoji okolici in ne sodeluje v tem svetu. Otroka vodi slikanica, ki mu odkriva
svet kot aktivnemu udeležencu in s tem tudi doseže osnovni namen – to
je učenje. Prav to je Hrvaški šolski muzej želel doseči z razstavo Bertuchovo
kraljestvo slik.
Hrvaški šolski muzej, ki v letu 2021 obhaja že 120 letnico, s to razstavo
predstavlja prejeto gradivo v prvem letu svojega delovanja. V tem davnem letu 1901 je
U svojoj
Antičke
maske slavljeničkoj 115. godini postojanja Hrvatski školski muzej otvorio je izložbu naziva
muzej prejel pomembno donacijo šole Rakovac pri Karlovcu. Sedaj predstavljamo že 120
HŠM Mp 3562
Bertuchovo slikovno carstvo – Otkrij tajne dječje enciklopedije. Predstavljena građa dokaz je važnosti,
let v muzeju varovanih, skoraj popolnih sedem zvezkov Bertuchove ilustrirane enciklopevrijednosti i speciﬁčnosti Muzeja, bogatstva muzejskih zbirki i bogatstva povijesti hrvatskoga
dije za otroke, ki jo je v prvem desetletju 19. stoletja izdala založniška hiša A. Pichlers Witwe
Ob listanju otroške slikovne enciklopedije, ki je nastajala na prehodu iz 18. v 19. školstva.
stoletje,Tijekom istraživanja utvrđeno je da Hrvatski školski muzej jedini u Hrvatskoj čuva prvih
& Sohn na Dunaju.
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Pictus ponuja Bertuch bralcu na levi strani vedno slikovno predstaviKristina Gverić
tev, ki jo potem na desni strani pojasnjuje z dejstvi. Tako bralec vidi
najprej sliko s tem je poudarek na nazornosti, kar je avtorjevo osnovno
pedagoško načelo. Bertuch poudarja pomen lepe in urejene ilustracije,
Kristina Gverić, Bertuchovo slikovno carstvo. Otkrij tajne dječje enciklopedije, Katalozi izložaba Hrvatskoga školskog muzeja, Zagreb: HŠM 2016, 148 str.
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Weimar, 16. aprila 1792
F. J. Bertuch
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Bertuch in njegova Slikanica za otroke

Emerik Antolic-

Prijateljstvo i suradnju s Krausom nastavlja do kraja svojega života.

Tko Je i zašto “uništ
Bertuchovu SLikovnicu
ŠkoLskoga muzeJa?!

*sestavljalec Popolnega šolskega atlasa kraljestva živali 1846
Že dobrih 120 let je minilo odkar so v Zagrebu 19. avgusta 1901 odprli Hrvaški šolski muzej v palači hrvaškega učiteljstva („Hrvatski učiteljski dom“), postavljeni v soseščini
osrednjega gledališča sredi Zagreba. V rušilnem potresu, ki je 22. marca 2020, prizadel
Zagreb in okolico, je bila poškodovana tudi stavba muzeja. Tako jubilej ni priložnost za
slovesnosti, je pa možnost za sodelovanje, da hrvaške muzejske kolegice z razstavno
dejavnostjo opozorijo na svoje povezovalno delo na področju kulture.
Tudi temu je namenjena razstava, ki se obrača k malim in malo večjim obiskovalcem predvsem z likovno govorico slikanice. Takšne, ki je od 1846 služila
za nazorni pouk na štirirazredni glavni šoli v Rakovcu pri Karlovcu v tedanji
Vojni krajini kot „Popolni šolski atlas kraljestva živali / Vollständiger Schul-Atlas
des Thierreiches,“ ki ga je z ilustracijami izSlikovnica
Bertuchove
slikanice
sestavil
1846
je djetetu
jednako
važna kao
kolijevka, lutka ili drveni konjić,
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znamenitih učiteljih kot jih našteva hrvaški zgodovinar šolstva Antun Cuvaj:
u već poznati, ali i nepoznati svijet, koja djetetu taj svijet otkriva, u kojem ono
Josip Bach, Antolić, Fras, Hübl in Radočaj. Rakovac pri Karlovcu je bil tudi s pedagoškiaktivni sudionik te se na taj način postiže osnovna svrha, a to je učenje.
mi tečaji središče izobraževalne dejavnosti,
Antolić pa tudi strogi recenzent rokopisov
učbenikov, kot kaže njegova obsežna ocena nemške slovnice za krajiške šole iz leta
Upravo to s
1839. S poučevanjem je Antolić pričel v Bjelovaru ter nadaljeval v Otočcu in kot nadupučke učion
čitelj na glavni šoli v Rakovcu (Karlovac). Na Dunaju je 1829 obiskoval učiteljski tečaj
1846., pod v
za pouk slepih in gluhih ter postal eden prvih hrvaških učiteljev izobraženih tudi za
učitelja Eme
takšen pouk. Antoliću lahko sledimo po avstrijskem vojaškem šematizmu od 1831 na
(1801.–1853
nemški glavni šoli v Rakovcu (Karlovac) kot
godinu vrije
nadučitelju, omenjenem v tem delu Vojne
krajine poleg še drugih štirih nadučiteljev v
izrezivale su
Gospiču, Otočcu, Ogulinu in Senju.
svezaka Ber
Ljudska šola v Rakovcu je po zgoposlije daro
dovinskih zapisih ravnatelja karlovške
muzeju. Rez
realke Rudolfa Strohala iz 1906 tam deloje Školski at
vala od 1819/20 kot štirirazredna glavna
carstva, koji
šola – vzorna normalka ali „Muster-Normalstranicu.
Haupt
schule“ – za področje slunjskega
polka, ki je tja preselil svoj štab. Začetni
pouk v tej šoli je bil v hrvaščini, nemščina pa
je postala učni jezik v četrtem razredu, ki je
trajal dve leti. Šola je veljala za kvalitetno in
Schul-Atlas des Thi
je bila na dobrem glasu tudi med prebivalci
ŠKOLSKI ATLAS
bližnjega Karlovca, saj so radi pošiljali svoje
ŽIVOTINJSKOG CA
Rakovac, 1846.
otroke k šolskemu pouku v Rakovac. Zaradi
poklon, Niža učion
nemščine so na njej poučevali tudi učitelji
Rakovcu (Karlovac)
s Kranjske in Štajerske. Iz te ljudske šole se
HŠM Mp 4465
je razvila realka v Rakovcu, a ko sta se šoli
1863/64 razdelili, je ljudska šola nadaljevala
Vollständiger Schul-Atlas des Thierreiches /
delo s povsem hrvaškim učnim jezikom in z Popolni šolski atlas kraljestva živali, zbral Emerich
nemščino le kot učnim predmetom.
Antolich, Rakovac 1846 (naslovnica, HŠM)

