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Recenzija knjige Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. st.

Ostali podatci o recenzentu:
Matični broj iz Upisnika znanstvenika: 202805
Životopis: Silvana Vranić na dijalektološkoj je problematici diplomirala na studiju hrvatskoga
ili srpskoga jezika i književnosti 1985. na Pedagoškom fakultetu u Rijeci (danas Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci), magistrirala 1993. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, a obranivši radnju o ekavskom čakavskom dijalektu, na Filozofskom je fakultetu
Sveučilišta u Rijeci 1999. stekla znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja
humanističkih znanosti, polja jezikoslovlja, grane kroatistika. Surađivala je i surađuje na pet
znanstveno-istraživačkih projekata matičnoga ministarstva, a sada je voditeljem znanstvenoga
projekta Ministarstva Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne
Hrvatske. Mentorirala je desetke diplomskih i preddiplomskih radnji iz toga područja,
magistarsku radnju, klasifikacijske radnje, a trenutno mentorira radnje dviju doktorandica. Na
riječkom je Filozofskom fakultetu koncipirala dijalektološku komponentu doktorskoga studija
iz povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika. S magisterijem i doktoratom objavila je preko
50 znanstvenih radova (među kojima 3 knjige: Govori sjeverozapadnoga makrosustava na
otoku Pagu, 1. fonologija 2002., Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi 2005., za koju
je dobila Strossmayerovu nagradu za humanističke znanosti 2006., Govori sjeverozapadnoga
makrosustava na otoku Pagu, 2. morfologija 2011.), preko dvadeset stručnih radova i prikaza
jezikoslovnih radova i recenzirala niz znanstvenih članaka i knjiga.

Vrsta djela prema priloženoj klasifikaciji publikacija:
- znanstveno djelo
Podaci o recenziranoj publikaciji:
- autori: Radoslav Katičić, Josip Lisac, Sanja Vulić, Loretana Farkaš, Barbara Štebih
Golub, Ivica Vigato, Mateo Žagar, Sanda Ham, Marko Samardžija, Anđela Frančić, Ranko
Matasović, Diana Stolac i Sanja Holjevac
- naslov djela: Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. st.
- broj stranica: 391; 36 slika (uz antologiju i pisma, ne uključujući ostale ilustrativne
priloge); 4 tablice
- broj poglavlja: 12
- redni broj izdanja publikacije: 1.
- broj referencija citirane i korištene literature: preko 750 izvora i jedinica literature
Ključne primjedbe i njihovo obrazloženje
Uz poglavlje o hrvatskim narječjima treba priložiti kartu stratifikacije narječja u 17. i
18. st. Važno je to zbog novih postmigracijskih dijalekata, pa će karta biti bitno različita od
one rasporeda narječja i njihovih dijalekata krajem srednjega vijeka i u 16. st.
Uz Antologiju predlažem da autorice prilože i Kazalo djela u kojem će biti naznačeno
kojim je književnim jezikom pisano i kojim pismom pisano pojedino štivo.
Mišljenje recenzenta
Prvo je poglavlje knjige o hrvatskomu jeziku u razdoblju baroka i prosvjetiteljstva
zamišljeno kao uvodno i dodijeljeno akademiku R. Katičiću kao i u drugoj knjizi. Autor je
izložio temeljne povijesne i kulturološke prilike obilježene težnjama Rimske crkve i njezinom
inicijativom u izgradnji hrvatskoga književnoga jezika počevši od B. Kašića. Autor
argumentira zaključak da je standardni jezik poput današnjeg mogao biti realiziran još u 17.
st. da je Kašićev prijevod Biblije tada bio tiskan jer je pisana štokavskom stilizacijom
književnoga jezika. R. Katičić nudi jasne poveznice i kronologiju istaknuvši bitne etape i
nositelje izgradnje hrvatskoga jezika te valorizira prinos hrvatskih autora koji su djelovali u
17. i 18. st. (od onih u dubrovačkom kolegiju do Trsata, baroknih pjesnika, književnika Bosne
Srebrne, pavlina, kajkavaca, ozaljskoga kruga, hrvatskih prosvjetitelja…) koji redom teže
naddijalekatskom književnom jeziku. Zaključuje da nije postignut zajednički književni jezik
jer supostoje: ijekavska dubrovačka novoštokavština koja je bila vrlo ugledna; ikavska koja je
zbog proširenosti na većem području bila vrlo jaka; kajkavski književni jezik na
sjeverozapadu. U 18. st., zaključuje je R. Katičić, riječ je o „standardnom jeziku u nastajanju“
(51. str.). Težeći cjelovitoj slici posegnuo je za enciklopedijskim bilježenjem, no opravdano je

to kompleksnošću problematike.
Drugo poglavlje J. Lisac posvetio je razvoju hrvatskih narječja. Autor nakon seoba
više ne govori o dvjema štokavštinama, zapadnoj i istočnoj, iako se prepoznaju dijalekti s
obzirom na podrijetlo. Ukratko navodi fonološke i morfološke mijene, promjene na planu
sintakse i leksika. Čakavske su podjele narječja preuzete iz dosadašnje literature, a autor kao
vjerojatno podrijetlo govora Klane i Studene, u recentnoj literaturi priključenih
sjevernočakavskim govorima, pretpostavlja ikavsko dalmatinsko područje (kao i u slučaju
južnoga dijela otoka Paga). U klasifikaciji kajkavskih dijalekata polazi od Brozovićeve
podjele, a štokavske govore klasificira u novoštokavske ikavske, slavonski, istočnobosanski i
novoštokavski ijekavski dijalekt (istočnohercegovačko-krajiški, najprošireniji tijekom seoba i
izvan hrvatskoga područja), u koji se integrirao zbog brojnih doseljenika iz Hercegovine, i
dubrovački, dotad zapadnoštokavski dijalekt.
U trećem se poglavlju Sanja Vulić bavi štokavskim književnom jeziku 17. st.,
nastalom na temelju barokne dubrovačke književnosti, djelima hrvatskih pisaca katoličke
obnove (zaustavlja se i na autorima u Boki kotorskoj) itd., a četvrto poglavlje Loretane Farkaš
bavi se štokavskim književnim jezikom u 18. st. u Makarskom primorju kao središtu, splitskoj
Akademiji slovinskoj i u Zadru. Autorica ističe jačanje aktivnosti u Slavoniji, južnoj Ugarskoj
i utjecaj franjevaca. U pisanju se autora isprepliću morfonološko pravopisno načelo i
fonološka norma iako u pisaca preteže morfonološko načelo. Izdvajaju se fonološke značajke
(ikavizmi s ograničenim ekavizmima, a u Dubrovniku (i)jekavski uz ikavizme i ekavizme,
status /h/ itd.), morfološke i sintaktičke značajke, leksičke osobitosti, posebice u izgradnji
stručnoga nazivlja, odnosno u smjeru polivalentnosti književnoga jezika. L. Farkaš zaključuje
da je riječ o iznadregionalnom hrvatskom književnom jeziku sa štokavskim odrednicama.
Zlatnom dobu kajkavskoga književnoga jezika posvećeno je peto poglavlje autorice
Barbare Štebih Golub. Obilježuje ga ustaljena jezična uporaba i polifunkcionalnost. Nastao je
na osnovi zagrebačkoga gradskoga govora, a uneseni su i elementi drugih stilizacija. Autorica
sustavno i argumentirano analizira grafiju i ortografiju, fonologiju, morfologiju, rječotvorje,
sintaksu i leksik, slično kao i autorica prethodnoga poglavlja, i Ivica Viegato, autor sljedećega
poglavlja, kada piše o čakavskom književnom jeziku u 17. i 18. st. Ta književna stilizacija
nastavlja svoj razvoj iako otvorena drugim stilizacijama. Posebice je pod snažnim utjecajem
štokavske stilizacije. Nasuprot tomu, gradišćanskohrvatski s jakom čakavskom ikavskoekavsko osnovicom jača.
Sljedeće je poglavlje autora Matea Žagara sustavan prikaz tropismovne uporabe, tj.
supostojanja latiničkoga pisanja na hrvatskom jugu i sjeverozapadu sa slavonskim,

bunjevačkim i bosanskim piscima kao prijelazom (usustavljuju se i dijakritički znakovi);
glagoljičke sastavnice koja je strogo funkcionalna, namijenjena liturgijskim tekstovima i
literaturi crkvenog sadržaja, i time nužno ograničena; prisutnije dalmatinske i bosanske
inačice hrvatske ćirilice.
Sanda Ham zanimala se hrvatskim gramatikama: sve su gramatike 17. i 18. st. pisane
tuđim jezicima, štokavske ili kajkavske književnojezične stilizacije, od Kašića (štok., koju su
uvelike slijedili) do Korniga (kajk.). Autorica donosi obilježja gramatika štokavske stilizacije
i kajkavskih hrvatskih gramatika te zaključuje da ih posebno razlikuje leksik, a da im je
zajednička iznaddijalekatnost, to što su pisane kao potpuni jezični priručnici (s priloženim
uzorcima izuzev Kašićeve) i što teže uspostavi zajedničkoga slovopisa.
Marko Samardžija pisao je o leksiku i leksikografiji u 17. i 18. st. Zaključuje da je to
razdoblje važno jer se s pet književnojezičnih stilizacija (čakavske, kajkavske, ozaljskoga
kruga, štokavske ikavske i štokavske ijekavske) iz 17. u 18. st. prešlo na tri i stoga što je
pripremljen teren preporodnim gibanjima jer su autori shvatili da hrvatskomu književnomu
jeziku nedostaje dorečenost komunikacijske funkcionalnosti i da je inojezični utjecaj jak.
Anđela Frančić bavila se hrvatskim imenima na temelju matičnih knjiga, popisa
građana, isprava, popisa kućedomaćina itd.; načinima izbora imena; prezimenima i
pridjevcima; pseudonimima. Osvrnula se na bilježenje imena u rječnicima i u gramatikama i
pravopisima, te na toponimiju zabilježenu na kartama.
R. Matasović pisao je o hrvatskom među drugim jezicima i utjecaju drugih jezika na
hrvatski (mletačkoga, knjiž. talijanskoga na obali, na sjeveru njemačkoga, manje mađarskoga,
francuskih riječi pod utjecajem prosvjetiteljstva, rusizama, turcizama. Razlog tomu nalazi u
nedovoljno jakim institucijama koje bi potaknule standardološke procese (koji su usporeni i
tronarječjem hrvatskoga jezika, premda, kao što naglašava autor, ima kulturno-povijesno, a ne
genetsko jedinstvo).
Antologija je, jasno je, temeljena na unaprijed određenim načelima: 27 odabranih
raznovrsnih tekstova 17. i 18. st. od Kašićeva prijevoda Biblije do Stullijeve
komedije/tragikomedije Kate Kapuralica složeni su tako da tekst prati slika, zatim slijedi
trankripcija ili tranliteracija (ako tekst nije latinički, čime se nudi u prvom redu njegova
latinička slika) prema prvom izdanju djela ili prema prvomu kritičkomu izdanju ili tekstu koji
je dostupan, izvorniku. Dodan je popis manje poznatih riječi te leksikonska bilješka o tekstu,
autoru, pripadnosti krugu, i osvrt na ključne jezične značajke izvornika uz napomenu o mjestu
na kojem se čuva. Osvrti nisu jednoobrazni, već ovisni o tomu što tekst nudi. Autorice su
postavile cilj pokriti cijeli prostor, pa i onaj u dijaspori, slijedeći tako metodologiju

zastupljenu u prethodnoj knjizi edicije. Osim izbora i bilješke o tekstovima (manje je onih s
baroknom dimenzijom), autorska su i čitanja. Fonemi /ĺ/ i /ń/ bilježe se dvoslovom, nesliven
skup kao l'j i n'j, a posebno je složeno bilo iščitavanje cakavskih tekstova.
Zaključak: Neprijeporna je važnost ovoga reprezentativnoga djela što sintetički, a opet
iscrpno objedinjuje u jednoj knjizi povijest hrvatskoga jezika u 17. i u 18. st., jednako važnim
stoljećima za integraciju hrvatskoga jezika kao što je bilo i prethodno, 16. st., na dvama
planovima: pisanom, književnojezičnom, ali i kulturno-povijesnom planu, sadržanu u
radovima sve redom najboljih stručnjaka za pojedinu problematiku. Knjiga nije samo pregled
dosadašnjih istraživanja o pojedinim analiziranim temama već se unutar njih nude i
znanstvenim instrumentarijem argumentiraju nova tumačenja, ali i dosad nepoznate činjenice.
Zbog takva će znanstveno utemeljena pristupa ova knjiga biti velika pomoć stručnjacima koji
će bez daljnje provjere na jednomu mjestu naći relevantne podatke o razvoju hrvatskoga
jezika (kao književnoga jezika, ali i hrvatskih narječja ) u 17. i u 18. st., bilo onom u
književnim djelima, bilo u opisima, ponajprije u gramatikama i u rječnicima. Uz teme i
autorska imena koja jamče znanstvenu fundiranost napisanoga, i vizualni će aspekt zasigurno
biti motivacija nestručnjacima kojima će ova knjiga približiti inače teško čitljivu
problematiku. U nalaženju puta do čitatelja, nema sumnje, i ovaj će tom lako slijediti
prethodna dva toma edicije u kojoj se objavljuje.
Konačna preporuka
Zbog istaknuta prinosa hrvatskoj filologiji, ali i važnosti koju će ova knjiga imati u
predstavljanju hrvatske filologije ukupnoj slavistici i filološkoj znanosti jer ni jedna knjiga
dosad nije u cjelini posvećena hrvatskomu jeziku u 17. i 18. st., svesrdno preporučujem
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da novčano podupre tiskanje ove vrijedne
publikacije, djela koje svojom kvalitetom riječi i tiska ide ukorak s najcjelovitijim
objavljenim djelima europske pisane riječi, jer hrvatska je jezična povijest nedvojbeno
zavrijedila jedno ovako uređeno sintetsko izdanje.

