Recenzija knjige Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić
Knjiga Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić ne teži potpunu prikazu
cjelokupne hrvatske književnosti u Bačkoj već sadrži opis jezičnih značajki pojedinih autora
druge polovice 19. st. pa nadalje iz Bajskoga trokuta i subotičkoga hrvatskoga književnoga
kruga. Autorica na kraju iscrpnih analiza jezičnih odrednica na 150 stranica rukopisa (u fontu
vel. 12, fusnote 10, bez proreda), i u preko 120 bilježaka, zaključuje da jezik autora tih
krugova „sadrži sve bitne jezične i duhovne sastavnice hrvatskoga književnoga
makrosustava“.
U uvodnom slovu autorica klasificira organske idiome kojih su autori izvorni
govornici na štokavske mjesne slavonske idiome u Srbiji te govore štakavskoga poddijalekta
novoštokavskoga ikavskoga dijalekta. Hrvatska je dijalekatna književnost u Bačkoj započela
stvaralaštvom Grge Andrina, „sudjelovala u samim početcima stvaranja hrvatske dijalekatne
književnosti“, nastavljena djelima Ivana Pančića, Mikovićevim i Sekeljevim dijalekatnim
stvaralaštvom, a danas ponajbolje predstavljena Žigmanovljevim i Prćićevim dijalekatnim
djelima. S druge se strane hrvatska pisana riječ u Bačkoj razvijala jedino na lokalnim
idiomima neke od zajednica u dijaspori, a autorica ističe stvaralaštvo Ruže Silađev. Druga je
cjelina hrvatske književnosti u Bačkoj pisana na književnom jeziku koji se oslanja na tradiciju
zagrebačke filološke škole, a od polovice 20. stoljeća piše se na suvremenom hrvatskom
književnom jeziku.
Ovisno o građi koju analizira autorica se kvantitativno i dubinski različito bavi
fonološkim, morfološkim, najiscrpnije tvorbenim, leksičkim i semantičkim značajkama
pojedinih djela, posebice kada je riječ o dijalekatnoj književnosti. Pritom upozorava na
odmake od tipičnosti mjesnih idioma. Takav pristup građi nije samo opis značajki jednoga
književnoga djela nego ujedno i opis nekoga mjesnoga govora, a pretpostavlja dugogodišnje
bavljenje spomenutim hrvatskim dijalektima u dijaspori i stručno poznavanje terena, što je
svojim dosadašnjim radovima Sanja Vulić nedvojbeno potvrdila i dokazala se kao najmarniji i
najkompetentniji hrvatski dijalektolog hrvatske jezične dijaspore, pa i ove štokavske. Usto
uvelike prikazuje i jezičnopovijesni razvoj pojedinoga idioma kojim se zanima i odnos prema
hrvatskojezičnoj tradiciji.
Osim što je proučila stotinjak izvora, konzultirala je preko 170 bibliografskih jedinica.
Veliki broj čine njezina proučavanja hrvatske književnosti u Bačkoj posvećena i nekim od
zastupljenih autora u ovoj knjizi: Petrešu, Jeliću, Andrinu, Jeliću, Žigmanovu, Sekelju,

Karagiću, Vukovu, Frančiškoviću, Mikoviću, Merkoviću, Ruži Silađev, Kopunoviću.
Objedinjeni pripadnošću autora koje Sanja Vulić u ovom djelu proučava hrvatskomu
izričaju i području Bačke, slijedeći vremenski i geolingvistički okvir, čine u hrvatskom
jezikoslovlju odavno potrebnu monografiju o hrvatskoj književnosti u Bačkoj i predstavljaju
nezaobilazan izvor za sve buduće proučavatelje bačke hrvatske pisane riječi. Autorica ju
tretira

punom znanstvenom zauzetošću: primjerenom istraživačkom aparaturom težeći

egzaktnosti i činjeničnoj točnosti, a u prikazu odgovarajućim metajezikom. Zbog svega
navedenoga preporučujem knjigu Vitezi hrvatskoga jezika u Bačkoj Sanje Vulić za
objavljivanje.
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