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CVÊTЬ VSAKE MUDROSTI U TKONSKOM
ZBORNIKU: O LUNJI I ZAVISTI*
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Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
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U radu će se analizirati tekst Cvijeta kreposti ili Cvijeta svake mudrosti u Tkonskom zborniku iz 16. stoljeća, hrvatskoglagoljskoj zbirci raznolikih tekstova među kojima posebno
mjesto pripada prijevodu popularnoga talijanskoga djela Fiore di virtù. Pojavnost ovoga
djela u zapadnoeuropskoj književnosti zauzima posebno mjesto s obzirom na promišljanja
o ljudskim manama i vrlinama koje su oduvijek zanimala čovjeka u kontekstu njihova
razumijevanja i opisivanja. Osobita će se pozornost usmjeriti na odnos čovjeka prema
životinji i njezino mjesto u razumijevanju samoga sebe, s posebnim osvrtom na zavist
kao ljudsku manu i njezinu usporedbu s lunjom.
Ključne riječi: Fiore di virtù, glagoljska književnost, lunja, mane, ptice, Tkonski zbornik,
zavist

U hrvatskoglagoljskom književnom korpusu važno mjesto pripada zborničkim kompilacijama koje obiluju tekstovima različitih žanrova. Među njima
izdvajamo tekst koji se sastoji od niza manjih poglavlja, koja na poseban
način raspravljaju o čovjekovim vrlinama i manama i poznata su pod nazivom Cvêtь vsake mudrosti ili Cvêtь otь krêposti.1 Imajući u vidu veličinu
*

1

Ovaj je rad sufinancirala Hrvatska zaklada za znanost projektom Kulturna animalistika:
interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse (IP-2019-04).
Prvi naslov odnosi se na prijevode Fiore di virtù koji su nastali na glagoljaškom prostoru, dok je
drugi vezan za one izvan glagoljaškoga književnoga prostora (usp. Gabrić-Bagarić 2012: 352).
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originalnoga talijanskoga teksta Fiore di virtù,2 koji se pojavljuje početkom
14. stoljeća3 (Zaradija Kiš 2018: 477–483), te mnoge prijevode i izdanja
tijekom narednih nekoliko stoljeća, poglavito diljem zapadnoeuropskoga
prostora, zanimljivo je primijetiti koliko su različita stanja ljudske naravi
privlačila pozornost mnogih mislilaca od najstarijih vremena preko tiskarske
ekspanzije prijevoda Fiore di virtù pa sve do naših dana. Brojne sentence filozofskih, teoloških i inih autoriteta koje čitamo na početku svakoga poglavlja,
s ciljem pojašnjenja raznih stanja čovjekove naravi, ćudi, prirode ili karaktera
kao apstrakcije, potiču na razmišljanja o kompleksnosti prirode kao cjeline,
ali i svakoga pojedinca posebno kao neodjeljiva dijela te prirode. U tom
smislu narav valja promatrati kroz dva temeljna očišta: a) narav kao prirodu
u općem smislu riječi koja je nepredvidiva i kojoj se ne može suprotstaviti;
b) narav kao odnos živoga bića prema prirodi, odnosno prema drugim bićima
što bi bilo moguće korigirati. O važnosti drugoga promišljanja opširno je
pisao Aristotel u djelu o manama i vrlinama (Περί Αρετών και Κακιών),4
ali i drugi mislioci prije njega poput Pitagore, Sokrata, Platona te mnogi
nakon njih, među kojima ćemo izdvojiti najcitiranije u Fiore di virtù, a to su:
Seneka, Ciceron, Katon, Ovidije, a potom Sv. Augustin, Sv. Jeronim, Izidor
Seviljski te posebno Sv. Toma Akvinski i drugi, dok je od biblijskih mudraca
najcitiraniji Salomon (Knezović 2001: 20). Posebnost ovoga djela i nije samo
u koncentriranim razmatranjima o pojedinim manama i vrlinama istaknutim
kroz sentence vječnih mudraca, već o načinu njihova tumačenja, odnosno o
animalističkim poveznicama i akumuliranim spoznajama o naravi životinja
koje su se pretakale iz usmenosti u zapisane književne izričaje te su se u tom
kontekstu preko Bestijarija transponirale u Fiore di virtù.
2

3

4

Ovaj moralno-didaktički traktat u početku se sastojao od 35 poglavlja (18 vrlina i 17 mana).
Tijekom prepisivanja i priređivanja teksta za mnogobrojna izdanja u rasponu od nekoliko
stoljeća tekst se dopunjavao te je u konačnici dosegnuo 41 poglavlje. Opširniju varijantu
susrećemo ponajviše u mlađim tiskanim izdanjima među kojima valja istaknuti dva hrvatska
izdanja iz 17. i 18. stoljeća koja je priredio franjevac, književnik i biskup Pavao Posilović.
To je Cvijet od kriposti duhovni i tilesnije prikoristan svakomu virnomu krstjaninu koji ga šti
često iz 1647. i 1701. godine tiskan zapadnom ćirilicom u Veneciji (Kosić 2014: 69–113) te
latiničko izdanje istoga teksta iz 1712. i 1756. godine (Kolendić 1915: 169, 185–186).
Usvojeno je mišljenje da je djelo nastajalo u prvim decenijama 14. stoljeća, između 1310. i
1323. godine, te da je najviše razlika u prijevodima zabilježeno kroz prva poglavlja u kojima
se pojam ljubavi razvija kroz nekoliko kategorija (opća ljubav, božja ljubav, tjelesna ljubav,
ženska ljubav itd.). Ovisno o tome koliko je poglavlja o ljubavi i je li svaka ljubav razmatrana
zasebno ili su neke združene, mijenja se i broj poglavlja.
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/vice.htm (8. lipnja 2019.)
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Tijekom svoje višestoljetne povijesti djelo se pojavljivalo na više europskih vernakulara i to ponajprije u prijepisima, a potom i u različitim tiskanim
izdanjima,5 počevši od toskanskoga i bolonjskoga (Corti 1959: 1–82; 1960:
29–68), preko francuskoga (Bühler 1947: 32–44), katalonskoga (Acebrón
2004: 39–53), španjolskoga (Azáceta 1956: 685–752), njemačkoga (Siller
2015), zatim armenskoga (Kévorkian 1986: 162–163), grčkoga (Kakulida
s. a.: 265–311) te rumunjskoga (Olteanu 1968: 273–304; Moraru 1996:
15–193) do filijacijski vrlo kompleksnih slavenskih redakcijskih prijevoda na
hrvatski, srpski (Đurić 2012: 29–40), ruski (Speranski 1904: 527–562) pa do
najmlađega prijevoda na engleski jezik iz 1953. godine (Fersen i Rosenwald
19536) (Zaradija Kiš 2018: 477–483).
1. CVIJET KREPOSTI U HRVATSKOGLAGOLJSKOM
KNJIŽEVNOM KONTEKSTU
Hrvatskim Cvijetom kreposti zanimali su se naši filolozi krajem 19. i početkom 20. stoljeća kao zanimljivim prijevodnim tekstom o čijem se talijanskom
predlošku nije mnogo znalo. Među prvima se u vezi s Cvijetom oglasio Vatroslav Jagić već polovicom 19. stoljeća skrećući pozornost na važnost djela, no
bez dubljih komentara jer mu je tada još uvijek bio nedostupan pretpostavljeni
talijanski original. Osim toga u to su doba i u Italiji istraživanja o Fiore di
virtù bila u začecima (Frati 1891: 247–447) pa nije čudno što se o tom djelu
malo znalo. Valja istaknuti da se u svojim istraživanjima Jagić nije posebice
osvrtao na odnose Fiziolog/Bestijarij/Cvijet kreposti, ali je istaknuo potrebu
srednjovjekovnoga literata da „na osnovu Biblije tumači razna svojstva životinja kao simboličko ogledalo za čovjeka, osobito da se nađe u raznih životinja
takovieh vlastitosti koje bi se mogle protezati na Isusa i njegovu crkvu”.
Pritom Jagić zaključuje da su sačuvani tekstovi „pravi pravcati literarni kalejdoskopi” (Jagić 1868: 72, 149). Nakon njega, a uz Ivana Milčetića (1911:
213), Petra Kolendića (1923: 133–1407) i Milana Rešetara (1926), najviše se
za Cvijet kreposti zanimao Rudolf Strohal tijekom prve decenije 20. stoljeća.
Prvi najopsežniji Strohalov rad na tu temu je Poučni članci iz starohrvatske
5

6
7

Pregledan uvid u sve poznate varijante ovoga europskoga moralno-didaktičkoga srednjovjekovno-renesansnoga djela dostupan je na portalu ARLIMA (Les Archives de littérature du
Moyen Âge).
https://catalog.hathitrust.org/Record/001111531 (7. lipnja 2019.)
Isti je rad kao separat tiskala Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu 1924. godine.
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glagolske knjige iz 1910. godine, tanka knjižica od koje se danas tek jedan
primjerak nalazi jedino u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tim
radom započinju Strohalova istraživanja, prema njemu najstarije hrvatske
„umjetne knjige”, čiji je tekst priredio glagoljskim pismenima 1490. godine
fra Matija Zadranin (Strohal 1915: 140). Strohal nam je u tom radu predočio
tzv. tkonsku verziju Cvijeta kreposti (Strohal 1910: 7), transkribirao je cijeli
tekst i nakraju priložio mali rječnik. Nakon šest godina objavio je Cvêt vsake
mudrosti. Najstarije hrvatsko umjetno sačuvano književno djelo iz 14. vijeka
(1916) u kojemu je kompleksnije pristupio tekstu, a varijantu iz Tkonskoga
zbornika uzeo je kao filološku usporednicu u kritičkom aparatu temeljnoga i
najstarijega sačuvanoga hrvatskoglagoljskoga teksta Cvijeta kreposti iz Vinodolskoga zbornika. Premda je riječ o književnom unikumu, valja istaknuti
da još uvijek nedostaje cjelovitijih pristupa ovomu djelu u širem europskom
kontekstu kako nekad, a razloge tomu je objasnio Jagić, ali i sada, jer se
Cvijetu redovito pristupa prigodno i fragmentarno.
Posebnost je hrvatske varijante kao najstarije slavenske8 u tome što je ona
u rasponu od 15. do 18. stoljeća sačuvana na sva tri hrvatska pisma: glagoljici,
ćirilici i latinici. Najstariji hrvatskoglagoljski prijevodi iz 15. stoljeća pripadaju zlatnom dobu hrvatskoga glagoljaštva – vremenu razvoja „narodnog jezika
s glagolskim pismom za sve književne i društvene potrebe” (Jagić 1913: 10),
no koje istovremeno karakterizira i intenzivno otvaranje talijanskom književnom utjecaju (Hercigonja 2009: 49) s kojim se među hrvatskim pukom širila
najnovija i najpopularnija prosvjetiteljska pisana riječ. Sačuvana poglavlja
hrvatskoglagoljske varijante Fiore di virtù (Hercigonja 1975: 387) pisana su
glagoljicom (uglatom u Vinodolskom, a kurzivnom u ostalim zbornicima) i
čakavskim narječjem u pet hrvatskoglagoljskih zbornika:
•
Vinodolski zbornik s kraja 14. i početka 15. stoljeća,9 (HAZU Zagreb,
sign. IIIa 15), str. 50a–54b, sadrži 12 poglavlja; uglata glagoljica;
8

9

O kompleksnosti slavenskih prijevoda Cvijeta kreposti i njihovim preplitanjima nezaobilazne
radove objavili su Mihail Speranski 1904. i Pandele Olteanu 1968. godine.
Vinodolski zbornik je prema paleografskim karakteristikama nastajao tijekom dužega vremena i
to od kraja 14. do polovice 15. stoljeća. Sastoji se od tri cjeline uvezane u jednu knjigu (Milčetić
1911: 213; Strohal 1916: 5; Štefanić 1970: 8), a Cvijet kreposti je u trećoj cjelini. Na posljednje su
dvije folije, 64b i 65ab, različiti zapisi uglatom i kurzivnom glagoljicom i nespretni crteži čovjeka
i neke životinje koja bi trebala biti pas. Na fol. 65a je zapis još neizvježbana (budućega) pisara,
đaka: „To pisah' ê antonь žakanь”, a na sljedećoj foliji lijep uredan zapis uglatom glagoljicom:
„To pisa pop ivanь z ledenicь b(og)ь mu pomagai i s(ve)ta mariê amenь.” Poglavlja iz Cvijeta
kreposti govore o božjoj ljubavi, o ženskoj ljubavi, o zavisti, o veselju, o žalosti, o okrutnosti, o
darežljivosti, o škrtosti, o opominjanju, o zavodljivosti, o mudrosti, o strašljivosti.
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•
•
•
•

Petrisov zbornik iz 1468. godine, (NSK Zagreb, sign. R 4001), str.
26v–31r; sadrži 6 poglavlja;10 kurzivna glagoljica;
Ljubljanski zbornik (Slavische Sammlung) iz 15. stoljeća, (NUK
Ljubljana, sign. Slav. Sammlung, futural 3/368), fol. 5v–10v; sadrži 9
poglavlja;11 kurzivna glagoljica;
Grškovićev zbornik iz 16. stoljeća, (HAZU Zagreb, sign. VII 32), fol.
55v–59v i 121r–124v; sadrži 812 poglavlja;13
Tkonski zbornik iz 16. stoljeća, (HAZU Zagreb, sign. IVa 120), fol.
67r–85r; sadrži 23 poglavlja;14 kurzivna glagoljica.

Pomnija paleografska istraživanja Vjekoslava Štefanića potvrdila
su Strohalovu pretpostavku da tekst Cvijet kreposti u Tkonskom zborniku
(relativno najmlađem među četiri navedena kodeksa) koji se nalazi u četvrtom sveščiću pripada posljednjem desetljeću 15. stoljeća (Štefanić 1970:
29; Strohal 1915: 157). To znači da Cvijet kreposti u Tkonskom zborniku
pripada najstarijem dijelu Zbornika (Zaradija Kiš 2015: 126), odnosno da su
svi sačuvani hrvatskoglagoljski odlomci Cvijet kreposti iz 15. stoljeća, i to iz
vremena kad je Fiore di virtù bilo najprevođenije djelo diljem Europe. Osim
toga razvojem tiska ovo djelo postaje i najtiskanije na starom kontinentu te

10

11

12
13

14

Rukopis je pisan lijepom urednom knjiškom kurzivnom glagoljicom, a poglavlja iz Cvijeta
kreposti su o veselju, žalosti, miru, gnjevu, okrutnosti i darežljivosti (Štefanić 1960: 355–397,
Zaradija Kiš 2018: 203–208).
Rukopis je nastao na području Zagrebačke biskupije, a pisao ga je u Crikvenom Selu, odnosno
Novigradu na Dobri „Klarić djak pod Novim gradom” (Strohal 1915: 142–144); sadrži 20 listova i
pisan je pomalo neurednom kurzivnom glagoljicom. Tekst Cvijeta kreposti sadrži devet poglavlja
o nepromišljenosti, pravdi, nepravdi, vjeri, nevjeri, istini, laži, hrabrosti, strahu (Milčetić 1911:
231–232).
Poglavlje o ljubavi prema bližnjima se ponavlja (55v/17–56r/17; 122r/21–122v/6).
Rukopis je pisan jednostupčano kurzivnom glagoljicom. Čakavska jezična osnova prožeta
je crkvenoslavenizmima s kajkavskim leksičkim interferencijama prema čemu se nastanak
zbornika smješta na čakavko-kajkavsko dodirno područje, što je prema Vjekoslavu Štefaniću
„najvjerojatnije Istra” (Štefanić 1970: 51). Zbornik je dobio ime po Vrbničaninu župniku Ivanu
Grškoviću (1883–1967), koji ga je posjedovao do 1934. godine, kad ga je posredstvom popa
Vinka Premude (1870–1944) prodao Stjepanu Ivšiću (1884–1962) koji ga je donio u Zagreb
u tadašnju Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti. Tekst Cvijeta kreposti sadrži pet
poglavlja o ljubavi prema bližnjima, o zavisti, o žalosti, o miru, o škrtosti, a zatim od fol.
121r–124v: o božjoj ljubavi, o ljubavi prema bližnjima, o pravdi, o nepravdi.
Riječ je o ukupnom broju poglavlja u Tkonskom zborniku. Međutim njihova numeracija nije uvijek
točna. Tako npr. šesto poglavlje objedinjuje tri poglavlja koja nisu posebno numerirana (o zavisti,
o veselju, o žalosti), a četiri poglavlja općenito nedostaju (od sedamnaestoga do dvadesetoga).
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se s pravom može smatrati europskim pučkim15 bestselerom16 15. stoljeća.
Razlog tomu valja tražiti u otvorenosti nadolazećega renesansnoga vremena
i njegovu zanimanju čovjeka za samoga sebe i druge, a time i u literarnoj
zanimljivosti ispreplitanja moralno-parenetičkoga izričaja i zooantropoloških
predodžbi koje nudi Cvijet kreposti. Premda je u svim poglavljima čovjek
u središtu pozornosti, njegove se naravi sagledavaju kroz drugo biće, čime
se kreira dvostruka subjektivnost svakoga poglavlja, učvršćuje bliskost bića
različitih vrsta i još više potiče interes za ono što nas okružuje, bilo da se
radi o bliskima drugima, kao što je pijetao ili dalekima drugima, kao što je
vuk ili medvjed ili pak o nepoznatima drugima među koje spadaju bazilisk,
jednorog i sirena. Tako je životinjski svijet postao ključan u objašnjavanju
teško objašnjivih ljudskih ponašanja i reakcija, bilo da je riječ o vrlini i ljupkosti drugoga bića s kojim se dijeli pozitivizam naravi (miroljubivost/dabar,
istinoljubivost/jarebica) ili mani i sotonizaciji drugoga koji postaje žrtva na
koju se svaljuje ljudska negativnost i koje se valja kloniti (gnjevnost/medvjed,
okrutnost/bazilisk).
2. MANE I VRLINE U TKONSKOM ZBORNIKU
Kroz 23 poglavlja17 Cvijeta kreposti u Tkonskom zborniku spomenuto je
osamnaest različitih ljudskih naravi: 11 mana i sedam vrlina. Tekstovi

15

16

17

U tom smislu valja napomenuti da je jačanjem masovnoga tiska knjiga Fiore di virtù bila
ponuđena širokoj publici, a da se posjedovanje tiskane knjige u aristokratskim bibliotekama
općenito smatralo ponižavajućim, pa je ponižavajuće bilo i djelo koje je ta publika čitala
(Fersen i Rosenwald 1953: vii–viii prema Bliss 1928: 82).
Na temelju znanja o rasprostranjenosti prijevoda Fiore di virtù na europskom prostoru tijekom
15. stoljeća jasna je njegova ogromna popularnost, a pogotovo kad se usporedi s vrlo popularnim Boccacciovim Dekameronom i Danteovom Božanstvenom komedijom koji su poznati
u samo 15 izdanja (Fersen i Rosenwald 1953: VII).
U Tkonskom zborniku nedostaju četiri poglavlja u odnosu na talijanski izvornik, i to od 17.
do 20. „kapitula” s tim da je sedamnaesto poglavlje sačuvano samo djelomično. Numeracija
poglavlja ne podudara se s izvornikom s obzirom na to da su npr. stihovi o ženi jedinstveni
u ovom zborniku i posebno su poglavlje (poglavlje nije posebno numerirano). Nalaze se
u sklopu nekoliko poglavlja o ljubavi, točnije nakon poglavlja o ženskoj ljubavi. Različiti
oblici ljubavi su razloženi u četiri poglavlja. Tako se pet prvih poglavlja u koja je ubrojeno i stihovno poglavlje o ženi odnose na: božju, prijateljsku, žensku i opću ljubav, dok
stihovi o ženi govore o zloj ženskoj ljubavi, a žena se uspoređuje sa zmijom i vučicom.
Valja napomenuti da je broj poglavlja u Tkonskom zborniku teško prebrojiv pa se zna razlikovati s obzirom na način njihova prebrojavanja. U rukopisu su numerirana 22 poglavlja, a
može ih se razlučiti i do dvadeset i pet. Naime dio kapitula o nevjeri ugrađen je u kapitul o
pravdi ili pravednosti koja je spomenuta samo naslovom i ne sadrži tekst samoga poglavlja.
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jedne mane i jedne vrline su krnji i ne sadrže bestijarijske dijelove,18 pa ih
nismo prikazali kao ni poglavlja o različitim ljubavima koji također nemaju
animalističke usporednice (usp. bilj. 17 i 18). Tako je u Tkonskom zborniku
sveukupno šesnaest različitih ljudskih naravi (deset mana i šest vrlina) predočeno životinjskim likovima od kojih je sedam sisavaca (tri zvijeri: lav, vuk,
medvjed; jedno govedo: bivol; tri glodavca: krtica, dabar, zec), šest ptica
(dvije grabljivice: orao, lunja; jedna šumska ptica: gavran; jedna pitoma ptica:
pijetao; dvije poljske ptice: pupavac, jarebice), jedan vodozemac: krastača
i dva mitska bića: bazilisk i sirena.19 Svaka je životinja vizualna predodžba
jedne mane ili vrline koje iz Tkonskoga zbornika navodimo paralelno prema
firentinskom izdanju Fiore di virtù iz 1491. godine.20
•
Mane: gnjev, srdžba (medvjed); nepromišljenost, bezumnost (bivol);
licemjernost, lažljivost (krtica); strašljivost, plašljivost (zec); zavist,
jal (lunja); žalost, tuga (gavran); škrtost, pohlepnost (krastača); poučavanje, prekoravanje (vuk); okrutnost, surovost (bazilisk); laskanje,
zavodljivost (sirena).

18

19

20

Sličan je problem i u šestom kapitulu u kojemu su sadržane tri naravi (zavist, veselje i tuga) od
kojih je samo zavist označena brojem kapitula, a veselje i tuga su potpoglavlja istoga kapitula.
Ni poglavlja o strahu i laži nisu označena brojem. Zbog načina razlučivanja poglavlja njihov
broj zato varira od dvadeset do dvadeset i tri (usp. Zaradija Kiš 2018b: 191, ista 2018c: 202),
odnosno i do dvadeset i pet.
Jedna je od mana nevjera ili nevjernost (falsità) koja je predočena lisicom. To je poglavlje tek
djelomično sadržano u Tkonskom zborniku, točnije sačuvan je samo egzempl o nevjeri (CTk
81r/4–20), a ne i bestijarijski odlomak s lisicom. Poglavlje je u cijelosti sačuvano jedino u
Ljubljanskom zborniku (CLab 8r/15–21). Poglavlje o pravdi ili pravednosti (giustizia), koje
je predočeno pčelom samo je naslovom sačuvano u Tkonskom zborniku (CTk 80v/25–81r/4).
Poglavlje je u cijelosti sačuvano u Ljubljanskom zborniku (CLab 6r/22–6v/4) i u Grškovićevu zborniku (CGrš 122v/12–22). Valja napomenuti da i poglavlje o ljubavi nije potpuno i
nedostaje mu životinjska predodžba koja je sačuvana u Vinodolskom (CVinod 50a/20–25) i
Grškovićevu zborniku (CGrš 121r/21–121v/3).
Valja napomenuti da u Fiore di virtù jedino nepravda ili nepravednost nije uspoređena sa
životinjom već s đavlom, najvećim ljudskim provokatorom. Ovo poglavlje sadrži jedino
Ljubljanski zbornik.
Prema istom izdanju Nicholas Fersen je 1953. godine priredio i prvo englesko izdanje The
Florentine Fior di virtù (https://catalog.hathitrust.org/Record/001111531 (7. lipnja 2019.)).
U radu smo za usporedbu koristili i francusku verziju Fleur de vertu lionskoga nadbiskupa
Françoysa de Rohana iz 16. stoljeća. (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105073318 (7.
lipnja 2019.)) te talijansko izdanje iz 1855. godine Fiore di virtù: Testo di lingua ridotto a
corretta lezione per Agenore Gelli, Firenze, Felice Le Monnier (https://it.wikisource.org/wiki/
Fiore_di_virtù (7. lipnja 2019.))
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•

Vrline: mir, miroljubivost (dabar); hrabrost, jakost (lav); radost, veselje
(pijetao); milosrđe (pupavac); plemenitost, darežljivost (orao); istinoljubivost (jarebica).

Zbog preglednosti sve smo navedene životinje i pridružujuće im mane
ili vrline prikazali prema vrstama u priloženoj tablici.
Tablica: Životinje u Cvijetu kreposti iz Tkonskoga zbornika
sisavci
gnjev / ira:
medvêdь = medvjed
/ orso

ptice

vodozemci

zavist / invidia:
kanušina = lunja /
nibbio?22

nepromišljenost /
žalost / tristezza:
M stoltezza:
kavran = gavran /
volь divĵi = divlji vol, corvo, corvino
A bivol / bue selvatico

mitološka bića

škrtost / avarizia: okrutnost /
žaba krastava =
crudeltà:
krastača / rospo, basilikь = basilisco
talpa23
laskanje / lusinga:
vila morьska =
sirena / sirena

N licemjernost / bugia:
krьtь = krtica / talpa,
rettile pinara?21
E
strašljivost / timore:
zaêcь = zec / lepre
poučavanje /
correzione: vlьkь =
vuk / lupo

21

22

23

Nejasno je ostalo značenje talijanske složenice rettile pinara s kojom se uspoređuje laž ili
licemjerstvo: pinara, grč. πιναρός = prljav (Belova 2001: 209). Isto prenosi i slavenski prijevod: gadъ iže glagoletь sę po grъčьskyi językь pinara iže ne imatь oči · i vъsegda hoditъ podъ
zemlejų (Puccetti s. a.: 116), što odgovara krtici koja je zbog stalnog boravka pod zemljom u
pučkoj predodžbi svrstana u gmazove (Gura 2005: 196–203). U francuskoj varijanti s krticom
su uspoređene škrtost i laž.
Izvorište talijanskoga ornitonima nibbio ostalo je nepoznato, no drugi prijevodi upućuju na
neku pticu grabljivicu. Francuska varijanta na istom mjestu rabi naziv milan koji odgovara
pticama grabljivicama iz porodice Milvinae, odnosno vrsti lunje (Heinzel, Fitter i Parslow
1999: 84), dok se u engleskom prijevodu pojavljuje magpie, tj. svraka. Slavenska varijanta
prema rukopisu ms. rom. 4620 koji se nalazi u Biblioteca Academiei Române u Bukureštu ima
aelinь (Puccetti s. a.: 173) što je na ruskom koršun (Belova 2001: 50), a što bi u hrvatskom
jeziku odgovaralo „crnokriloj lunji” (Elaneus caeruleus) ili nekoj drugoj vrsti lunje (Milvus),
tj. ptici grabljivici iz porodice jastrebova (Accipitridae).
U talijanskoj i francuskoj varijanti škrtost je uspoređena s krticom (tapla, taupe), slavenska
varijanta ima prijevod golemi mišijak, dok hrvatskoglagoljska varijanta ima žabu krastavu
(rospo).
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V

mir / pace:
kašturanь = dabar /
castoro

radost / allegrezza:
petehь = pijetao /
gallo

R

hrabrost / forza:
lьvь = lav / leone

milosrđe /
misericordia:
laupapa = pupavac
/ gallo selvatico,
upupa

L
I
N
E

plemenitost /
liberalità:
orьlь = orao /
aquila
istinoljubivost /
verità:
orebica = jarebica /
quaglia

Pojavnost svake životinja iziskuje posebna istraživanja s obzirom na
njezinu moralnodidaktičku interpretaciju te bi ju valjalo podrobno analizirati
kroz različite simboličko-diskurzivne predodžbe. Time bi se razotkrile mnogostruke apotropejske, profilaktičke i simboličke vrijednosti koje je izgradio
čovjek kroz znanja o njoj, no koja nisu baš uvijek ista na svim podnebljima.
Tako se otvaraju i mnoge kulturološke nepoznanice o životinjama, transmisije
znanja, predaja, legendi i vjerovanja o njima u dugom vremenskom protoku.
Zanimljivost usporednoga promatranja ovih odnosa kroz srednjovjekovnu
duhovnost, književnost i aktualnu praksu dovodi do fascinantnih spoznaja
glede uloge pojedinih životinja u čovjekovu životu, razloga istrebljenja nekih
(npr. dabra) ili veličanja drugih (npr. kalandre). O nekima od njih i njihovoj
kulturološkoj važnosti u Cvijetu kreposti pisali smo kroz nekoliko radova: npr.
o ševi/kalandri i njezinoj proročkoj i profilaktičkoj moći (Zaradija Kiš 2015a:
413–446), o krastači kao utjelovljenju pohlepe i gramzljivosti (Zaradija Kiš
2012: 115–138), o pupavcu/epopsi ili laupapi simbolu milosrđa u kontekstu
međuobiteljskih odnosa (Zaradija Kiš 2014: 183–205; 2016: 137–148), o
dabru kao nedužnoj žrtvi za postizanje mira (Zaradija Kiš 2015: 125–152) u
čemu je ravnopravan s mitskim jednorogom ili leukornom, koji se kao simbol
neobuzdanosti pojavljuje u Cvijetu kreposti u dvadeset i osmom poglavlju
(Zaradija Kiš 2016a: 47–58; 2018a: 477–492).24
24

Poglavlje raspravlja o ljudskoj nepromišljenosti i neobuzdanosti (intemperanza, sconsideratezza) kao rezultatu oholosti (superbia), koja je prema sv. Bernardu (P.L. 182, col. 917)
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3. O ZAVISTI I LUNJI
U istraživanju kulturoloških nepoznanica o ne-ljudima u Cvijetu kreposti i
njihovoj povezanosti s ljudskom naravi skrenut ćemo pozornost na jednu
ljudsku manu i njoj pripadajuću životinju koja se razmatra u drugom poglavlju,25 a koja je predstavljala izvjestan problem u prevoditeljskom snalaženju
naših glagoljaša. To je zavidoĉь/zavida26/zavidênie/zavistь (invidia),27 smrtni
grijeh koji je Sv. Augustin opisao kao „bolêznь ot tuega dobra” (CVinod
30b), dok je Sv. Grgur istaknuo da nema većega zla na svijetu od zavisti,
„zač gdê e zavidošĉ’ ne more biti mir’“ (CTkon 72r /9–11).
U svim prijevodima Fiore di virtù zavist je opisana u drugom poglavlju
kao glavna i najveća suprotnost prvomu i najopširnijemu poglavlju, koje
je razloženo u nekoliko potpoglavlja koja opisuju različite vrste ljubavi –
najveće čovjekove vrline i životne snage. Tako je opća ljubav uspoređena
s neobičnom i ne sasvim definiranom pticom imenom kaladrin (caladrius),
koja se sa svojim profilaktičkim sposobnostima sljubljuje s čovjekom (Zaradija Kiš 2015a: 431–441). Njoj će se u narednom poglavlju suprotstaviti
zavist koja opsjeda čovjeka, a uspoređena je s pticom grabljivicom koja
je također u izvjesnom smislu nedefinirana, a to je lunja. U talijanskom
originalu to je nibbio (nibio).28 U francuskom vernakularu naziv varira
između oblika escoufle29 s grafijskim varijantama escouffle, escofle, escufle,

25

26

27

28

29

jedan od najvećih ljudskih grijeha (Pastoureau i Delahaye 2013: 19). Poglavlje nije zapisano
u Tkonskom zborniku no sačuvano je u nešto mlađem dubrovačkom ćirilskom rukopisu Libro
od mnozijeh razloga iz 1520. godine te u još mlađim izdanjima iz 17. i 18. stoljeća Pavla
Posilovića (Gabrić-Bagarić 2012: 367).
U Tkonskom zborniku zavist se razmatra u šestom poglavlju jer se prethodna vrlina ljubavi
razlaže na pet poglavlja.
Imenica je potvrđena u samo dva primjera iz rječničkoga korpusa crkvenoslavenskoga rječnika
hrvatske redakcije i to u Brevijaru Vida Omišljanina fol. 125a u tekstu Poslanice Galaćanima
(5,21) te u Fraščićevu psaltiru fol. 50a (CommPs 51,4). Valja istaknuti da je jedino oblik
zavida zabilježen isključivo u značenju zavisti, dok ostale tri varijante imaju i drugo značenje:
revnost, gorljivost.
U Rječniku crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije (sv. 20) zabilježene su četiri navedene
leksičke inačice za zavist s grafijskim varijantama zavidenie, zavedenie, zavêdênie, zavidoĉa
s tim da je zavistь najčešća u rječničkom korpusu (RCJHR 2014: 594–597).
Poznate su i druge grafičke varijante: nibbi (u Lombardiji), nebbi (oko Bolonje), niggio (oko
Đenove), a nebli na španjoilskom i nebri na staroportugalskom (Louison 2009: 122).
Drugo značenje leksema odnosi se na srednjovjekovni srebreni flandrijski novac u vrijednosti
od dvanaest pariških denara ili dva groša na kojemu je bila ugravirana lunja (Godefroy 1965:
410; Louison 2009: 116).
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esclofle, escoble, escouble – écouffes > od starobretonskoga *skofla, *skouvl
u značenju „onaj koji grabi” (Louison 2009: 110; Godefroy 1965: 410),
zatim onomatopejske inačice hüat, hüant, hüart, hüa, chahüan, hucheran,
huhan, hüerans i dr. (Louison 2009: 118–120; Godefroy 1965: 517) te ni(e)
ble (Godefroy 1965: 496). One se i danas mogu čuti u nekim dijalektima,
a živo su se upotrebljavale sve do početka 16. stoljeća (Louison 2009:
110). Od tada pučke ornitonime definitivno potiskuje „otmjeniji” leksem
milan (lat. milvus) (Van den Abeele 2007: 119–123), koji se pak od 13.
stoljeća paralelno upotrebljavao sa starijim leksemima u srednjovjekovnoj
svjetovnoj književnosti (poezija, basne i sl.), a isključivo u znanstvenom
vokabularu (Louison 2009: 120–122).30 Tako npr. njemački prirodoslovac
Johannes von Cuba (oko 1430 – oko 1503) u poglavlju De Avibus u Hortus
sanitatis paralelno piše oba naziva i pticu imenuje Milvo Escouffle (Louison
2009: 120). Leksička razvedenost nazivlja za ovu grabljivicu koju u nas
poznajemo pod nazivom lunja iznimno je bogata i raznovrsna u kontekstu
zapadnoeuropske srednjovjekovne i renesansne književnosti (Louison
2009: 118). To na izvjestan način potvrđuje izraženiju bliskost čovjeka
s neobičnom „svakodnevnom pticom grabljivicom”, koju je nemoguće
pripitomiti i dresirati za lov, kao što se od davnina radilo s jastrebom ili
sokolom (a što se prakticira, nažalost, i danas ponajviše zbog turističkih
atrakcija). Lunja pripada skupini jastrebovki (Accipitridae), a izdvaja se po
svojim izrazitim strvinarskim navikama i proždrljivosti koje uvijek iznenade
čovjeka te nije čudo što je omražena među ljudima još od antičkih vremena.
Imajući u vidu da ovoj skupini ptica pripada i nekoliko drugih sličnih vrsta
grabljivica poput sokola, jastreba, kopca, eje, škanjca, u prevoditeljskom se
kontekstu otvara mogućnost uporabe različitih naziva ovisno o boljem ili
lošijem poznavanju vrste ptice u lokalnom podneblju. Npr. u rukopisu ms.
rom. 4620 iz 16. stoljeća31 (Puccetti s. a.: 173, 232) koji sadrži dvojezičnu
slavensko-rumunjsku varijantu prijevoda Fiore di virtù, slavenska varijanta
za talijanski nibbio bilježi ornitonim aelinъ što bi odgovaralo ruskom koršun,
odnosno crnokriloj lunji (Elaneus caeruleus) (Belova 2001: 50). Zanimljiv
je primjer u engleskom prijevodu koji se opredijelio za ornitonim magpie,
svraka (Fersen i Rosenwald 1953: 19).
Hrvatskoglagoljski je ornitonim koji objašnjava zavist kanušina te
izaziva posebnu pozornost već od Strohalova objavljivanja Cvijeta 1910.
30

31

Tek od 16. stoljeća se pojavljuju i prva podrobnija znanja o lunji i njezinim podvrstama poput
Milvus milvus/crvena lunja, Milvus migrans/crna lunja itd. (Heinzel et al. 1999: 84).
Rukopis se čuva u Biblioteca Academiei Române (Puccetti s. a.: 4–6).
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godine, a potom i 1916. godine. Strohal pogrešno piše ime ptice kakanušina,
spojivši u rečenici prijedlog ka s dativom imenice (kakanušini) te prema
onomatopejskoj asocijaciji objašnjava pticu kao kukavicu (Strohal 1910: 42).
Na pogrešku u čitanju upozorava već Milan Rešetar (1933: 20), a podrobno
razrješenje leksičke nedoumice obrazlaže Darija Gabrić-Bagarić (2012:
356), smatrajući da se radi o augmentativnom obliku imenice kanjuh →
kanjušina. Uz tu se imenicu u hrvatskom pučkom ornitonimskom vokabularu
javlja cijeli niz leksičkih varijanti koje najčešće variraju s dvije porodice
jastrebovki, a to su Milvinae (Milvus milvus/crvena lunja i Milvus migrans/
crna lunja) i Buteonine (Buteo buteo/obični škanjac ili obični mišar i Buteo
rufinus/riđi škanjac ili riđi mišar). Uz mnoge varijante pučkih naziva za lunju
koje donosi Miroslav Hirtz u Rječniku narodnih zoologičkih naziva, kao što
su juna/kajna, kanja, kanj, kanjug, kanjuk, kanjuh, kanjac, kanjar, kanješ,
kanjina, kanjo, kanjoš, kanjur, kanjuf, kanjug, kanjuh, kanjut, kanjuv/škanj,
škanjac, škajnac, škanjur (Hirtz 1938–1947: 175–179; RJAZU 1959–1962:
650; Skok 1972: 36), varijante bilježe i rječnici starijih hrvatskih leksikografa
od 17. do 19. stoljeća: Jakova Mikalje,32 Ivana Belostenca,33 Andrije Jambrešića34 i Joakima Stullija.35 Većina ih napominje sinonime s pijug, piljug/
piljuga, piljuh, piljuk, piljun, piljušar, piljuška, piljužac, piljužić, piljužina,
koji se nalaze i kod Hirtza (Hirtz 1938–1947: 336; RJAZU 1892–1897:
828; RJAZU 1924–1927: 853–854), uz varijante s mišar, mišarin, mišjak,
mišljak, mišolovka, mišarica, mačkar (Hirtz 1938–1947: 175, 278).36 Lunja
je dakle redovito poistovjećena sa škanjcem, odnosno kopcem. Iako je lunь
u značenju ptice grabljivice i strvinarke staroslavenska imenica (Mikolsich
1862–1865: 344; Skok 1972: 331), taj je oblik potvrđen jedino u Mikalje, a
tek dva stoljeća kasnije u Vukovu Srpskom rječniku (1852)37 i Miklošićevu
Lexicon Palaeoslovenico-graeco-latinum (1862–1865),38 oba tiskana u Beču.
32

33

34
35
36

37

38

Od starijih leksikografa jedino Mikalja bilježi jotirani oblik lunje kao ljuna ili ljun uz sinonime
piljug i piljužina (Mikalja 1649: 110).
Oblik kanyà zapisan je i u Belostenca (Belostenec 1973: 160) za milvus, a oblik kanyuh upućuje
na pilyuh (milvus). (Belostenec 1973: 354).
Jambrešić pod milvius bilježi oblike kanya, kanyacz, kanyuh (Jambrešić 1992: 560).
Stulli pod nibbio, milvus, milvius bilježi oblike kanja i kanjuk (Stulli 1806: 309).
Rjeđe su zabilježene varijante dobrovalj (Hirtz 1938-1947: 91), gegina (Hirtz 1938-1947:
119), radoš (Hirtz 1938-1947: 405), ali i zmijar ili zmijavac koji se češće odnosi na orla (Hirtz
1938-1947: 582).
https://www.scribd.com/doc/68240726/Vuk-Stefanovic-Karadzic-Srpski-rjecnik-1852, str.
885. (8. lipnja 2019).
https://archive.org/details/lexiconpalaeosl00miklgoog , str. 344. (8. lipnja 2019).
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Na temelju sažeta uvida u bogatstvo pučkoga nazivlja za lunju u raznim
jezicima te njegovo preklapanje s nekoliko sličnih grabljivica od kojih svaka
ima i svoje specifičnosti razumljiva je prevoditeljska teškoća s kojom su se
susretali mnogi priređivači Fiore di virtù u svome jeziku, a susrećemo se i
mi u traženju odgovora na pitanje zašto je zavist uspoređena s lunjom i je li
ta usporedba razumljiva našemu glagoljašu i čitatelju s hrvatskih prostora
kad pročita ili čuje de se „[...] zavidošĉ more primeniti ka kanušini ka ima
toliku zavidošĉ kada vidi mladiĉe svoe da su tlsti da e toliko bie dokole vidi
da omadljut.”39
Odlomak ističe zavist prema malima, odnosno prema mladuncima što
bi se podudaralo s opservacijama o lunjama koje vrebaju manja i nejaka bića
da bi udovoljile svojoj proždrljivosti, kako je mnogo prije pojavnosti Fiore
di virtù zavist tumačio kroz grabežljivost Grgur Veliki u Komentaru Knjige
o Jobu (usp. Voisenet 2000: 314–315). U tom razmišljanju valja imati na
umu da je srednjovjekovna Europa bila nastanjena40 grabljivicama daleko
više nego danas, a lunje, trome, nezgrapne, ružne, proždrljive, nametljive,
ohole i „odvratno kukavne” (Brehm 1966: 395) ptice slijetale su među ljude
da bi „otimale” hranu i to najčešće djeci. Premda su se lako navikavale na
suživot s ljudima, iz navedena razloga bile su omražene i prezirane još od
antičkih vremena (Louson 2009: 120).
Na temelju negativnih opservacija koje se posebice odnose na gotovo
zastrašujuće velika krila lunja je uletjela u srednjovjekovnu zapadnoeuropsku
vernakularnu književnost (uključujući i basne)41 donijevši aluziju pohlepe iz
prethodnih vremena. Njezinu je grabežljivost u usporedbi sa Sotonom, na
smjernicama bestijarija Pierrea iz Beauvaisa s početka 13. stoljeća (Mermier
1966: 338–371), do dijaboličnih dimenzija razvio benediktinski povjesničar
i pjesnik Gilles le Muisit (1272– 1353)42 u stihovima Les méditation iz 1350.
godine zapisanima na starofrancuskom jeziku (Goudeau 2009: 270–271).
39

40

41

42

E può paragonarsi l'invidioso ad uno fra gli uccelli, che si chiama nibbio, che tanto è invidioso
che quando vede come i suoi pulcini ingrassano, batte col proprio becco sulle loro costole, e
li fa deperire. (Pucceti s. a.: 232).
Sačuvan je podatak da je u 15./16. stoljeću, posebice za Henrika VIII. iznad Londona bilo mnogo
lunja koje su slijetale na ulice među ljude i otimale hranu (Brehm 1966: 395 prema Pennant 1776).

Basna koja razmatra proždrljivost kroz pticu lunju (u hr. prijevodu Jastreb i slavuj) ima izvorište u Heziodovim Poslovima i danima. Tema se prenosi u Ezopovu basnu Slavuj i jastreb, koju
u 17. stoljeću prevodi Isaac Nicholas Nevelet kao Abstemius, a Jean La Fontaine kao Milan et
rossignol/Lunja i slavuj. http://www.la-fontaine-ch-thierry.net/milanross.htm (8. lipnja 2019).
Gilles le Muisit je pripadao jednoj od najbrojnijih i najrazvijenijih benediktinskih opatija
njegova vremena, opatiji Sv. Martina u Toursu.
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Slijedom tih aluzija lunjina se simbolika proširila na lupeže i kradljivce, a
ptica je postala simbolom jednoga od najvećih ljudskih grijeha i najgore mane
koja potiče grabežljivost, a to je zavist. Premda Biblija pretjerano ne spominje
zavist, ona je česta tema u propovijedima crkvenih otaca, jer razbuktava klevetu, mržnju, a potom i najveća ljudska zlodjela, koja su najčešće usmjerena
prema najbližima, a što je istaknuto u poglavlju Cvijeta o zavisti i lunji.
4. UMJESTO ZAKLJUČKA
U kontekstu ovih razmišljanja vrijedi istaknuti leksičko-semantičke i simboličke preplete koji otkrivaju zanimljive predodžbe i njihova tumačenja glede
lunje. Ako imamo na umu da je simboliku životinja pa tako i lunje oblikovao
čovjek na temelju znanja o ptici i suživota s njom, no koji se nikad nije ostvario
kao s drugim jastrebovkama, jasno je zbog čega je lunja ostala grabežljiva,
nepodložna i nikad prijateljska. Na negativnim percepcijama razvila se i
negativna simbolika koja ju je povezala s novcem (usp. bilj. 29), točnije sa
zalagaoničarima. Lunja je bila prvotni simbol toga zanata te su se po njoj
popularno i nazvali prvi zalagaoničari, koji su u 13. stoljeću za vladavine Filipa
II. Augusta dolazili iz Lombardije, a ponajviše iz Milana u Pariz, a potom
se nastanjivali i u drugim većim europskim gradovima. Na tim smjernicama
valja istaknuti dvostruko etimološko tumačenje francuskoga ornitonima milan
za lunju. Prvi se odnosi na porijeklo naziva iz latinskoga milvinus/milvanus/
milvus koji preko provansalskoga potiskuje stariji naziv escoufle i od 13.
stoljeća postaje znanstveni ornitološki termin.43 Od 16. stoljeća on će definitivno potisnuti navedeni arhaizam escoufle iz francuskoga jezika. Drugo se
tumačenje povezuje s pučkim nazivom za zalagaoničara, milan, koji asocira na
talijanski grad Milano odakle su uglavnom dolazili „nezamjenjivi posuđivači
novca, najprofitabilnijega zanimanja, koji su bili redovito Židovi i koje su
ljudi mrzili te isključivali iz svih oblika društvenoga života” (Le Goff 1998:
411–412). Tu su poveznicu među prvima uočila braća Félix i Louis Lazar
(1844: 192),44 tumačeći ornitološki pojam milan preko toponima Milano koji
u francuskom vernakularu postaje pejorativni eponim za zalagaoničara, što je
potvrdio i njihov prvotni simbol, lunja – vrlo pamtljiv znak, sa svim spomenu43
44

http://www.cnrtl.fr/etymologie/milan/0 (26. rujna 2018).
Još je i danas nezaobilazno njihovo kapitalno djelo iz 1844. godine: Dictionnaire administratif
et historique des rues de Paris et de ses monuments.
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tim konotacijama, za novo zanimanje.45 Kao vrsta „uređenijega” lihvarstva, tj.
posudbe novca općenito, zalagaoničari su bili osuđivani na temelju moralnih,
filozofskih, teoloških i socioekonomskih stajališta, no usprkos tomu njihovo
se zanimanje razvijalo i opstalo do danas kao tzv. lombardski ili založni kredit.
Tako je eponim milan46 (ili lombard) za zalagaoničara, pretočen u simboličku
zoonimsku pogrdnicu za lunju, izgubio pejorativnost i ostao u svim rječnicima
i leksikonima kao francuski naziv za lunju, koja je bila i najstariji simbol zalagaonica prije nego su to postale tri „kristijanizirane” zlatne kugle, asocijacija
na milosrđe Sv. Nikole i tri vrećice zlata.
Na temelju svega rečenoga veza zavisti i lunje u Fiore di virtù čini se
da je najeksplicitnije predočena u francuskoj verziji kroz aluziju na omražena
zalagaoničara, tzv. milana koji se u semantičkom i simboličkom premetanju
skrio pod lunjina krila.
Je li pisac glagoljaš imao znanja o vezi između njegove kanušine,
zalagaoničara i zavisti ne možemo znati jer još ne znamo gotovo ništa ni o
razvoju zalagaonica ni o njihovim oznakama na hrvatskom srednjovjekovnom prostoru.
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SUMMARY
FLOWER OF VIRTUE IN THE TKON MISCELLANY:
ABOUT THE KITE BIRD AND THE ENVY
In the paper the author analyses the Flower of Virtue (Cvêt od krêposti) in the Tkon
Miscellany from the 16th century, a Croatian Glagolitic collection of various texts among
which a special significance has the translation of a popular Italian work Fiore di Virtù.
The appearance of this work in Western European literature has a special place in relation
to pondering upon human flaws and virtues that have always been of human interest in
the context of their understanding and description. A special attention is given to the
relationship of the human towards the animal as well as to the place of the animal in
understanding of oneself with a particular reflection to envy as a human flaw and its
comparison to a kite bird.
Key words: bird, envy, Fiore di virtù, flaw, glagolitic litarature, kite, Tkon Miscellany
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Rad se bavi odnosom žudnje za transcendencijom i jezika lirike Vesne Krmpotić kao
medija te žudnje. U okviru rada promišlja se utjecaj žudnje za transcendencijom na sam
pjesnički jezik te se postavlja pitanje što je, u konačnici, (ozbiljivi) objekt pjesničke žudnje. U osnovi je autoričin lirski svijet oblikovan tako da lirsko ja žudi da mu se otkrije
Tajna, da Tajna postane Znanje. Tajna se u radu tumači kao Drugo pjesme, (prisna) tuđost,
kao ono što jest, ali se ne zna što jest. Tajna je izvan jezika, ali djeluje na jezik, jezik je
uprizoruje, ali je ne može razriješiti, ona je i učinak jezika, u uskoj je vezi s pjesmom.
Tajna se pritom ne veže uz znanje, već uz slutnju. Za razliku od navedenog shvaćanja
toga pojma, u autoričinoj lirici Tajna je izjednačena s Glasom koji diktira Istinu. U radu
se propituju posljedice takvog pristupa Tajni na lirski opus Vesne Krmpotić i uopće
na razumijevanje i interpretaciju lirike. Dovodeći u vezu žudnju za transcendencijom i
pjesmu, na tragu autoričine ideje o tuđosti izvora pjesme, u rad se uvode misli zapadne
filozofije (Platon, Heidegger), što je novina u odnosu na dosadašnje kritičke tekstove
koji su se uglavnom osvrtali na istočnu filozofiju. Pritom se ne izostavljaju ni suvremeni
teorijski pristupi lirici i književnosti (Clark, Culler, Furniss, Bath), kao svojevrsna antiteza
kulturnoj tradiciji koja pjesničko stvaranje povezuje s pseudobožanskom djelatnošću.
Ključne riječi: Tajna, Drugo, tuđost, glas, dah, žudnja za transcendencijom, pjesnički
jezik, pjesnička zbilja, iskazivo, neiskazivo
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Vesna Krmpotić stupa na pjesničku scenu 50-ih godina 20. stoljeća s
krugovašima čiji egzistencijalistički intelektualizam diskretno anticipira.
Zbirkom Jama bića (1965) započinje njezina trajna zaokupljenost indijskom
duhovnošću, filozofskim zagonetkama i istočnjačkom mistikom. Pisala je i esejistiku i radiodrame, sastavila je i uredila antologije indijskih književnosti i stare
egipatske književnosti, kao i tematske antologije spiritualne provenijencije. Prevodila je Vatsyayanu, Erskinea, Caldwella, Steinbecka, Tagorea. Nagrađena je
Godišnjom nagradom „Vladimir Nazor” 1975, Nagradom „Vladimir Nazor” za
životno djelo 1999, Nagradom HAZU za književnost 2006. za zbirku pjesama
108X108, zatim Odlikovanjem za zasluge u kulturi 2008. te Nagradom „Tin
Ujević” Društva hrvatskih književnika za zbirku pjesama Žar-ptica.1
Žudnja za transcendencijom, za puninom, za konačnom realizacijom
sebstva u onostranom Drugom svojevrsna je tematska opsesija lirike Vesne
Krmpotić. Imajući u vidu odnos ja – Ti koji dominira autoričinim opusom,
dijelim njezino stvaralaštvo, što je novina s obzirom na postojeća čitanja, na
dvije temeljne faze: 1) faza „šutljivog neba” (Gavran 2007: 139), koja traje
do 1990, i 2) faza neba koje progovara – koja traje od 1990. Nebo je ovdje
metafora za onostranost2 kojoj pjesme bivaju upućene, a kasnije i pripisane.
U prvoj fazi autoričina stvaralaštva to je nebo bezglasni adresat (Ti), a u
drugoj se fazi nebo oglašava pa postaje adresant (Ja). Granica između lirskog
ja i lirskog Ja često je zamućena. Tuđost (glasa) se u drugoj fazi autoričina
stvaralaštva ističe grafički. Pjesme Drugoga pisane su italikom, a osobna je
zamjenica u njima istaknuta velikim slovom.
Iako se autoričine pjesme i žanrovski raznovrsne proze prelijevaju
na dijaloge s velikim osobnostima iz vrlo različitih religijskih tradicija,
kultura i književnosti, duhovnost njezina pjesništva razvila se poglavito u
sjeni istočnjačkog, vedantinskog3 razosobljenja. Vezu s Indijom ne propušta
spomenuti niti jedna dosadašnja kritika,4 a sama se autorica nebrojeno puta u
*

Recenzentima zahvaljujem na konstruktivnim primjedbama. Većinu njih sam pokušala ugraditi
u rad. Zbog prirode pristupa problemu i odabrane metodologije neke sam ipak morala ostaviti
po strani imajući ih u vidu za buduća čitanja lirike Vesne Krmpotić.

1

Podaci o autorici preuzeti iz Hrvatskog biografskog leksikona (2013).
Nebo kao metaforu za nepoznanicu koristi i Heidegger u svom tekstu ...čovjek pjesnički
obitava...
„Vedantinski vidik koji me odavno bio zatravio kao istina i koji sam prepoznavala u svim
misaonim i čuvstvenim ljepotama širom svijeta...” (Krmpotić 1989: 161).
„Iako je Vesna otvorena različitim iskustvima, iako je rođena u Dubrovniku, dok joj je

2

3

4
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razgovorima, intervjuima, kao i u prevoditeljskom i književnom stvaralaštvu
referirala na Indiju. U ovom se radu pak, suprotno od dosadašnjih čitanja,
opredjeljujem za čitanje autoričine poezije u svjetlu zapadne filozofije, s
obzirom na to da je riječ o hrvatskoj pjesnikinji koja piše na hrvatskom jeziku
i proizlazi iz hrvatske, odnosno zapadne tradicije i kulture, a i s obzirom na
to da žudnju koju zatičem u njezinoj lirici jednako promišljaju i zapadni
mislioci.5 Moje polje interesa u kontekstu autoričine lirike obuhvaća odnos
žudnje za transcendencijom i pjesničkog jezika, fenomen tuđosti u pjesmi te
ideju pjesme kao spoznajnog sredstva. U ovom će radu žudnja za transcendencijom i platonski eros biti izjednačeni. Platonov doprinos razumijevanju
prirode žudnje za transcendencijom smatram nezaobilaznim za temu kojom
se bavim. Naime česti motivi koji se provlače kroz liriku Vesne Krmpotić, poput dvojnosti svijeta, žudnje za spoznajom,6 žudnje za nadčulnim,
neadekvatnosti čulnog, prisjećanja, žudnje za povratkom k Izvoru, odnosa
pjesničkog jezika i zbilje, prisutni su u samoj srži nauka spomenutog mislioca. Gotovo sva poezija Vesne Krmpotić sazdana je od žudnje za istinskim
bivstvovanjem koje je onkraj čulnog. Svijet čula u autoričinoj poeziji, baš
kao i u Platona, jest svijet privida, sjena, iluzije i on se treba nadići: „Kad
strusim sa sebe bjelasanje mesa / i bjesnilo čula, / dal ću biti voćka koja
teret stresa / od voća već trula?” (Krmpotić 1983: 38). Istinska je stvarnost
u onostranosti i ona ima slične karakteristike kao i Platonov svijet ideja te
se do nje dolazi spoznajom koja je ujedno prisjećanje.
Okretanje zapadnoj filozofiji dovodi me do sljedećih pitanja: što žudnja za transcendencijom radi jeziku te zašto je i je li uopće pjesnički jezik
najpodesniji za iskazivanje takve žudnje? Na koji način pjesma ostvaruje ili

5

6

Beograd godinama i desetljećima domicilna točka, Indija je njeno utočište i posvećeno tlo”
(Zima 2012: 187).
Autoričina bi se poezija dala povezati i s Plotinovom mišlju. Plotin svoj koncept žudnje temelji
na žudnji za Jednim, a žudnja za Jednim je osnovni motiv poezije Vesne Krmpotić. Ti je u
poeziji Vesne Krmpotić metonimija Jednog i njezina je lirika obilježena mističkom žudnjom za
stapanjem s Jednim: „Oh ljubavi, zašto si se razdvojila na njih dvoje? Zar zato da se u svakomu
od njih dvoje beskrajno sjećaš svoje jednote?” (Krmpotić 1993: 19). Sv. Augustin se u svojoj
misli bavi sučeljavanjem caritasa (žudnje za Bogom) i cupiditasa (žudnje za svijetom), a
mnoge autoričine pjesme svjedoče kolebanje upravo između ovih dviju žudnji: „Ja neću taj
dvostruki život ljubavni / sa svijetom i s Tobom” (1997: 24).
Sunce u njoj drhti kao slika
u oku rose, samo od nje rosno:
što je drugo ispunjenje, žudnjo,
no spoznaja tko smo? (Krmpotić 1983: 38)
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ne ostvaruje tu žudnju? Koje sve žudnje utjelovljuje autoričina lirika? Što
bi bilo tuđe pjesme? Je li funkcija poezije spoznajna?
Vesna Krmpotić se sa svjetonazorom koji zastupa u svojim autopoetičkim tekstovima i lirici poglavito nakon 1990. nastavlja na (neo)romantičarsku tradiciju poimanja pjesnika kao medija onostranosti kroz čije pero
progovara glas Drugoga, odnosno priklanja se onoj kulturnoj tradiciji koja
liriku povezuje s nebeskom pseudobožanskom djelatnošću. U autopoetičkim i metapoetičkim tekstovima često nailazimo na uvjerenje da je upravo
pjesma najbolji medij žudnje za spoznajom i sredstvo spoznaje, superiorna
bilo kojem drugom obliku izričaja. Iako, sukladno autoričinim iskazima,
pjesma nije dostatno sredstvo za pravu, onu nadiskustvenu, izvanjezičnu
spoznaju (pjesma je jezična tvorevina te, prema tome, ovostrana i svjetovna),
autorica (pogotovo nakon 1990.) pjesmu tumači kao nadosobnu tvorevinu,
kao prostor susreta ovostranog i onostranog, prostor u kojem se pojavljuje i
ozbiljuje glas Drugoga.
Uvijek sam se osjećala kao olovka u ruci Pjesnika. Nisam razmišljala, premišljala,
o čemu pisati. Sjela bih u vlak ili u avion, izvadila bih spremnu bilježnicu, i do
kraja vožnje ili leta, knjiga je najčešće bila dovršena – knjiga od preko 400 pjesama...No dodala bih još nešto: takva olovka, pisac, nije tek prazna ploča. Ona je
instrument s već ugrađenim pravopisom i sluhovitošću – takvom ja svoje kolege i
sebe vidim... ako smo sluhovita olovka čut ćemo Njegovu riječ... On je pisac, mi
smo sluhoviti prepisivači (Šalat 2013: 9).

Autoričina pjesma tematizira i samu sebe. Istovremeno pjesma je
žalopojka nad nemogućnošću riječi da obuhvati totalitet zbilje. Ona je
odraz žudnje za verbalizacijom biti koja vječito izmiče. Sukladno nasljeđu
misticizama onostrano je Ti, kojem se obraća lirsko ja, izvanjezična zbilja,
nemišljiva i neiskaziva, nedohvatljiva čak i stihovima: „Moja priča o Tebi,
to je / cvil riječi koje Te ne mogu slijediti” (Krmpotić 1997: 21).
Jezgra pak Platonove filozofije nauk je o dvjema oblastima – osjetilnoj
(svijetu sjena) i mislivoj – koje povezuje upravo eros. Riječima Raphaela
Demosa: „Platon prvo dijeli svijet, a onda ga spaja. Eros je princip odnosa”
(1934: 337). Za Platona svijet ideja i svijet čula „stoje jedan pored drugoga,
ali nisu jedan s drugim povezani” (Nygren 1953: 170). Prema Barbariću
međutim ne radi se o dva svijeta, bivajućem (onom nastajućem i nestajućem)
i jestvujućem, nego o dva lica jednog svijeta. Razdvojenost senzibilne i
noumenalne oblasti, koja se uglavnom smatrala jezgrom uobičajeno shvaćenog platonizma, Barbarić premješta u drugi plan te navodi kako je upravo
međuprostor između tih dviju oblasti s vremenom dospijevao u središte
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Platonovih filozofijskih napora. „Nisu dakle ‘dvije oblasti’ ono posljednje
i najdublje u Platona, već njihova veza, spoj i uzajamni odnos” (Barbarić
1995: 99). U Agotonovoj besjedi eros je doveden u izravnu vezu s pjesništvom: „Svako bar postaje pesnik, ‘ako i nije bio sa Muzama pre’7 koga se
Erot dodene. A ovo zacelo smemo uzimati kao svedočanstvo za to da je Erot
uopšte odličan stvaralac u svemu duhovnom stvaralaštvu” (Platon 1970: 62).
Žudnja za transcendencijom centralna je točka autoričine poezije, a zametak
ideje pjesnika kao medija božanskog, na koju se nastavlja autoričina poezija,
nalazimo dakle već u Platona.
Mene međutim u radu zanimaju isključivo značajke Platonova erosa
te veza erosa kao tuđeg i poezije. Značajke Platonovog erosa, a ujedno i
poveznice između Platonove filozofije i ideje koju sadržava poezija Vesne
Krmpotić vidim u sljedećim točkama:
a) e ros kao princip odnosa između dviju oblasti od kojih je jedna nedostatna
b) eros kao tvorac (pjesničke) zbilje
c) božansko kao tuđe
d) veza erosa i božanskog
e) veza erosa i poezije
f) veza božanskog i poezije
g) tuđe kao preduvjet autentičnosti
h) ljepota, zanos, inspiracija i pjesma
Po uzoru na Platonov eros kao princip odnosa između dviju oblasti,
a vodeći se idejom Vesne Krmpotić da je poezija žudnja za iskazivanjem
neiskazivog,8 u radu uspostavljam iskazivo i neiskazivo kao te dvije oblasti, te među njih postavljam pjesničku žudnju. Time dolazim do sljedeće
jednadžbe: iskazivo + neiskazivo + žudnja = pjesnička zbilja, te postavljam
tezu da pjesma ublažuje rascjep između dviju oblasti, a to se ublažavanje
ne događa kao spoznaja nego kao jezična igra9 i čitam autoričinu poeziju

7

8

9

„Citat iz Euripidove Stenebeje, frg. 663, a hoće da kaže njim: ako se i nije pre bavio pesništvom” (Platon 1970: 208).
„A poezija... ona po stotinu-i-tisućiti put želi nemoguće, i u tome je njezina neumorna draž.
Poezija bi htjela doprijeti do te konačne riječi vrhovnice, do svesadržajne riječi-majke, do
stiha koji je i izvor-i-ušće ljepote i istine. Znalo se ili ne znalo da se to radi, da se od toga ne
odustaje, da se u tome ne sustaje, da se za tim žudi” (Krmpotić prema Šalat 2013: 8).
Jezičnu ću igru u radu kasnije tumačiti oslanjajući se na Heideggerovu misao.
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kao uprizorenje dviju antagonističkih žudnji – one za mističnom šutnjom
i one za totalnom riječju. Ključnoj ideji autoričine poezije o pjesmi kao
spoznajnom sredstvu i pjesniku kao privilegiranom mediju onostranosti
suprotstavljam tezu koja poriče pjesmi spoznajni i samospoznajni karakter.
Također propitujem fenomen glasa i, za razliku od autorice i uvriježenih
tumačenja suvremene teorije, tuđost pjesme ne označujem tim pojmom.
U lirici Vesne Krmpotić iskazivo je nedostatno. Iskazivo ne može
prekriti svu zbilju, ono ju čak izobličuje. U iskazivom ima cvila, ono nije
milozvučno, ono para uši. U cvilu ima jadikovke. U Platona žudnja je
tendencija napuštanja neadekvatne zbilje putem spoznaje, u lirici Vesne
Krmpotić neadekvatna zbilja je ovostranost (Svijet) i jezik (naročito prozni).
Pjesnici se u stihovima vladaju kao izumiruća vrsta u rezervatima: divljaju s
odobrenjem... Pa ipak, kako surovo pjesnik prekida svoju pjesmu kad ukorači u
nestihove! Kako se odjednom odrekne razloga kojima vjeruje poezijom! Kako se
uplaši svoje iskonske misli kad više nije pod zaštitom rezervata! Ništa ne pomaže
što prozu piše „poetično”: jer sad ispovijeda drugu logiku gledanja, drugačije
povezuje stvari, na drugi način čita znakove događaja – te je do te mjere sebi stran
kao da njegovo ime pokriva dvije osobe (Krmpotić 1975: 8).

Neadekvatna zbilja se i kod Vesne Krmpotić napušta spoznajom: „Daj
mi znanje da jesam to što jesam” (1997: 17). Za razliku međutim od Platona
autorica prvenstvo u spoznaji daje pjesničkom umu.10 U čitanju autoričine
poezije pritom nailazim na paradoks. Spoznaja se s jedne strane, kako kaže
autorica, manifestira mističkom šutnjom11 kao napuštanjem neadekvatne zbilje, tj. ovostranosti/jezika. Funkcija pjesme tek je tješiteljska. S druge strane
stilizirajući lirsko Ja kao onostranost koja iskazuje Istinu, autorica izjednačuje
pjesmu i spoznaju. Ono što premošćuje dvije oblasti (esenciju i egzistenciju,
neiskazivo i iskazivo) u kontekstu autoričine lirike jest pjesma kao spoznaja.
Prisutnost tuđosti pak jamac je autentičnosti poezije, uvjerenje je
autorice.

10

11

Ne dopusti da svakodnevni, džepnog formata um,
posrami tvoj pjesnički um,
koji je jedini pozvan da Me čuje i kazuje (Krmpotić 1999: 254).
NASLUTI ME; I UŠUTI
Nasluti Me; i ušuti.
Um ti nisam dao da mislima šumi,
već da šutljivo sluti svoju srodnost
sa tišinom (Krmpotić 1999: 180).
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Nekada su mi tako, ni sama ne znam kako, padali u krilo gotovi stihovi, pjesme
bez grčeva, bez buke. Imala sam osjećaj da nisu moji, da su tuđi odstrijel, i strepila
sam čekajući dan kada će se javiti pravi vlasnik. Te pjesme su mi bile tuđe i po
tome što ih nisam razumijevala. Ali puštala sam da takve i ostanu – nerazumljive
mi – jer se nisam usudila da ih mijenjam, kao što se ne bih usudila krivo prepisati
citat tuđe misli. [...] Nisam čak ni znala što se u toj strofi kaže. Strahovala sam
da me tko o tome ne upita. I oprezno, vrlo nesigurno, pokazivala sam je drugima.
Da stvar bude gora, drugi su je pohvalili; drugi su je nastavili hvaliti; i postala je
„antologijska”. S istim čuvstvom hladnoće i krivnje čitala sam je na književnim
večerima, navikla da je zovem svojom, ali ne i da je smatram svojom [...] Te ja i
one tuđe pjesme, najmojskije, uzesmo se grliti kao poslije duga rastanka (Krmpotić
1975: 40, 41, podcrtala T. B.).

Antologijske su, prema autorici, one pjesme koje su tuđe, a naknadno
prepoznate kao najmojskije. U kontekstu lirike Vesne Krmpotić radi se o
dvostrukoj tuđosti: pjesme nastaju mimo autoričine intencije (tuđa su volja),
autorica ne shvaća što one znače (tuđe joj je značenje). Autorica tu tuđost
u svojim pjesmama naposljetku svodi na izvor glasa. U predgovoru zbirke
Sedam koraka oko vatre Vesna Krmpotić se pita: „Čiji je glas, taj prekrasni
Glas? Glas našeg uma, možda? Glas vrhovne svijesti? Glas Isusa, Budhe,
Krišne? Glas Drugog Dolaska? Glas Istinitoga, Sathya Sai Babe? Glas našeg
sna? Ili glas puste želje?” (1999: 21, podcrtala T. B.). Drugim riječima,
nepoznanica progovara u pjesmi. U kontekstu autoričine lirike ono tuđe/
Drugo poezije lirski je subjekt i porijeklo lirskog subjekta.
U Platona postoji upravo veza žudnje > zanosa > tuđosti > ljepote >
poezije. U ovom radu međutim zastupam tezu da se tuđost u Platona nije
odnosila na glas koji nastanjuje ili diktira. Sukladno tome tuđost se u ovom
radu ne tumači kao glas koji zaposjeda bilo autora bilo tekst bilo čitatelja.12
12

I suvremena se teorija opsežno bavila fenomenom glasa u pjesmi, poistovjećujući glas s lirskim
subjektom baš kao i sama autorica, s tom bitnom razlikom što suvremena teorija ne samo da
ne pripisuje glas božanskom nego ga ne pripisuje ni autoru. Nema glasa, tek iluzije glasa kao
učinka teksta. Mary Jacobus u tekstu Apostrophe and Lyric Voice in the Prelude promišlja
glas kao ono što daje „iluziju jedinstvenog izvora i temporalnog jedinstva” (prema Hošek i
Parker1985: 173). Nadalje, spominje „glas kao mit” (isto, 174) ili se pita: „Čiji su glasovi koje
pjesnik čuje? Ne nužno njegovi vlastiti, naposljetku” (isto: 174). Pjesnički je dar, kaže, „čuti
glas” (isto: 175) te postavlja pitanje: „koja je relacija glasa i pisanja?” (isto: 176). I Tilottama
Rajan u tekstu Romanticism and the Death of Lyric Conciousness u pitanje dovodi autonomiju
glasa, ističe njegovu tekstualnost te dovodi u pitanje ideju govornika „kao ujedinjene osobe
koja se realizira kroz svoj jezik” (isto: 197). Herbert F. Tucker u tekstu Dramatic Monologue
and the Overhearing of Lyric smatra da tekstovima ne manjka u potpunosti govornik, ali ga
niti ne posjeduju u potpunosti. „Tekstovi ne dolaze od govornika, nego govornici nastaju
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Fenomen tuđosti javlja se u Platona kada je riječ o zanosu. U Platonovu
Fedru i Ijonu zanos je neizostavni pratilac erosa i poezije. U Fedru su mu
posvećena dva poglavlja: A) Zanos ne treba odmah osuđivati i B) Dokaz da
je ljubavni zanos izvor najveće sreće. Zanos13 se veže uz pojmove inspiracije,
entuzijazma14 i nadahnuća. Stoga pojam glas zamjenjujem pojmom dah.
Time ujedno nastojim oduzeti pjesmi stigmu one koja pokušava nametnuti
autoritet, nastaniti čitatelja neželjenim glasom.
Platon zanos stavlja izvan čovjekovih moći, pripisujući ga tuđoj snazi
(Muza/Boga). Za lijepo djelo nije toliko bitan čovjekov talent koliko „božanska snaga koja goni” (Platon 1970: 10) jer „pesnik je naročito biće: on je lak,
krilat i svešten, i ne može pevati pre nego što bude ponesen zanosom, pre
nego što bude izvan sebe i svoga mirnog razuma” (isto: 11). Pjesnici nisu
zanatlije, ali nisu ni autori. „[...] lepe pesme nisu ljudske ni ljudsko delo,
nego božanske i božansko delo” (isto: 12, podcrtala T. B.). Puni zanosa
(onog tuđeg15 ili u platonskom/mističkom diskursu puni Boga), pjesnici
zanos dalje prenose na publiku (slika magneta i prstena u Platonovom djelu
Ion). Drugim riječima, pjesma je proizvod tuđega u pjesniku, a to tuđe odlazi
i dolazi nevezano uz volju samog pjesnika, baš kao što se i nadaje iz citata
Vesne Krmpotić. Tuđe međutim u Platona nije glas nego sila koja se tek
ima pretočiti u riječ i to tuđe je u Platona, vidjeli smo, jamac ljepote, a ne
istine. Platon u svojem djelu Fedar govori o četiri vrste zanosa: 1. mantika

13

14

15

iz teksta” (isto: 243). Govornici su prema Tuckeru na neki način duhovi stvoreni mašinom,
literarni efekt, igra označitelja. Jonathan Culler također naglašava: „Lirski je subjekt konstrukt,
funkcija jezika [...] To čitatelj, reagirajući na lirske efekte u tekstu čini ja da govori u pjesmi
[...] Lirski subjekt je fikcija [...] Čitatelj pjesme mora se konstantno pitati tko ovdje govori”
(1981: 34).
zanos = 1. bunilo, 2. oduševljenje, ushićenje, entuzijazam, zadubljenost
entuzijazam = prvobitno je ta riječ označavala stanje čovjeka koji je pun Boga. Danas se ona
upotrebljava u značenju oduševljenje, zanos, ushićenje, strastvena zagrijanost za neku stvar
ili ideju.
inspiracija = 1. faza udisanja, udisaj (kada se prsni koš širi i ošit spušta), 2. stanje koje potiče
umjetničko stvaranje i znanstvena otkrića; nadahnuće, 3. teol. karizmatički utjecaj Boga na
sastavljače Svetog pisma preko kojih Bog postaje u posebnom smislu začetnik tih spisa *lat.
inspiratio (Anić, 2000).
U filozofijskom rječniku stoji da je prvobitno značenje riječi entuzijazam bilo biti pun Boga.
To neodoljivo podsjeća na diskurs mističara koji su smatrali da se ispražnjavanjem od osjećaja,
misli (riječi) pripremaju na to da budu ispunjeni Bogom, jedno s Bogom. „Mistična teologija je
jedno utjecanje Boga u dušu” i nauk o mističnom iskustvu je „vrlo slastan i zanosan” (Johnston
2007: 97, 98).
No to tuđe u diskursu mističara nije potpuno tuđe. Ono se svodi na paradoks „poznato nepoznato” (Toma Akvinski).
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(vještina proricanja), 2. ojonistika (vještina promatranja ptica), 3. zanos, ili
pomama, koji dolazi od Muza i 4. eros, najplemenitiji od zanosa. Poezija je
povezana s 3. tipom zanosa.
Treći oblik zanosa i pomame jeste onaj što dolazi od Muza. Kad on zahvati nežnu
i čistu dušu, on je podstiče i zadahnjuje pesmama i drugim vrstama pesništva, i
ona, slaveći neizbrojna dela predaka, poučava potomstvo. Ali ko se bez nadahnuća
Muza približi dverima pesničkog stvaralaštva, misleći da će moći svojom veštinom
postati valjan pesnik, taj ostaje šeprtlja, i njegovu poeziju, kao razumsku stvar,
pomračuje poezija onoga koji peva u zanosu (Platon 1970: 132).16

Sasvim drugačije konotacije ima ideja biti ispunjen božanskim dahom
od ideje biti ispunjen božanskim glasom. Ostaje pitanje mogu li se tuđa volja
za riječima (glas) u lirici Vesne Krmpotić i tuđa sila (dah) u Platonovoj
filozofiji staviti pod isti nazivnik – tuđosti kao izvora lijepe, autentične
pjesme? Tuđa je volja u autoričinoj lirici prikazana kao božja volja (volja
Jednog) i autorica je mora provoditi. Lirski subjekt je čas stiliziran kao glas
Jednoga,17 čas kao glas dvojine. Pjesme se množe. Glas diktira u sluhovitu
pisaljku. Dah je, za razliku od glasa, neodređen, neomeđiv, nematerijalan pa
je, po mojem mišljenju, prikladniji za imenovanje tuđosti prisutne u pjesmi.
Dah ne pripada diskurzivnom dok glas pripada.
U radu su dakle neiskazivo, druga oblast, nebo, aura, strano, nepoznanica, Drugo, Tajna, (prisna) tuđost, dah – sinonimi. Od navedenih pojmova
izlučujem pojam Tajna kao onaj koji će od sada prevladavati u tekstu. Tajnu
definiram kao ono što jest, ali ne znamo što jest. S obzirom na to da o njoj
nemamo znanje niti je možemo iskazati, ona nije diskurzivnog karaktera.
Tajna međutim vabi da se iskaže. Tajnu slutimo. Slutimo je i stoga je Tajna
prisna tuđost, a ne radikalna tuđost. Radikalna se tuđost ne bi mogla slutiti,
a puka se prisnost zna. Inzistiranjem na pojmu Tajna, i to pisanim velikim
početnim slovom, nisam željela pjesmu pripisati onostranosti već samo
tuđosti. Tajna bi Heideggerovim riječima bila „strano uslikano u blisko
da bi ostalo strano” (2002: 284), a to je ujedno i njegova definicija biti
pjesničkog. Heidegger naime u tekstu ...čovjek pjesnički obitava... (2002)
16

17

„Strast i izraz neodvojivi su. Izvor strasti je u zanosu duha iz kojeg se rađa jezik. Čim ona
nadiđe nagon, čim zaista postane strast, odmah teži da se priča sebi samoj, bilo da se opravda
da bi se uzvisila, ili jednostavno pour s’entretenir. [...] Što je čovjek osjećajniji, više ima
izgleda da bude govorljiviji i izražajniji. [...] Isto tako, što je čovjek strastveniji, lakše će izmišljati pjesničke figure; ponovo otkrivati njihovu nužnost; spontano se izražavati podražavajući
‘uzvišeno’ koje su one učinile nezaboravnim” (De Rogemont, 1974: 172, 173).
Glas Jednoga je paradoks jer glas uvijek već implicira dvojinu, obraćanje udvaja.
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poeziju definira kao omjeravanje s božanskim18, na što se doista može svesti
čitav autoričin opus. Lirsko ja se omjerava s božanskim Ti, pokušava iznaći
svoju poziciju u odnosu na božansko, „Svuda sebe vidim Tvojim pogledom”
(Krmpotić 1997: 31), te se to omjeravanje očituje pjesmom. No autorica iskazivo i Tajnu povezuje tako što stilizira lirski subjekt kao Glas onostranosti.
Prozopopeja postaje glavni, ako ne i jedini, znak onog božanskog u pjesmi.
Tajna samu sebe iskazuje kao Istinu. Heidegger na drugačiji način međutim
tumači pjesničko povezivanje Tajne i iskazivog kad kaže: „Pjesničke slike
nisu puke fantazije i iluzije, nego u-slikavanja kao zamjetljiva stavljanja
onog stranog u prizor onog bliskog” (2002: 284, podcrtala T. B.), „Pjesnik
u bliskim pojavama doziva ono strano kao ono čemu se ono nevidljivo
prilagođuje da bi ostalo ono što jest: nepoznato” (isto: 284). Prema tome
pjesničko umijeće, prema Heideggeru, svodilo bi se na uslikavanje, tj. na
umijeće ulančavanja označitelja na takav način da uprizoruju strano ne razrješujući ga. Pjesnički dar ne bi dakle bio dar slušanja Glasa niti zapisivanja
njegovog diktata niti spoznaja istine, nego dar u-slikavanja stranog u blisko.
U ovom radu upravo tu tuđost integriranu u pjesmu označujem pojmom
Tajna, za razliku od autorice koja tuđost u drugoj fazi stvaralaštva svodi na
Glas (lirski subjekt), iz čega slijedi da je ozbiljeni objekt pjesničke žudnje
ili teoza ili čudo iskazivanja neiskazivog što, po mojem shvaćanju, pjesmu
prije pretvara u sredstvo, a ne svrhu.
Neiskazivo, dakle nediskurzivno, u poeziji žudi pretočiti se u riječ. U
toj žudnji međutim uvijek ostaje nešto nedefinirano, taj neki, kako ga Ricoeur
zove, višak smisla, nešto što nije svodivo na riječ, na Glas, na Ja. To nešto
je prisutno više kao poetska aura riječi (prema Valdes 1991: 449). Poslužila
bih se dakle Ricoeurovom terminologijom u konačnom definiranju Tajne u
svom radu. Tajna je u pjesmi prisutna kao poetska aura riječi. Rascjep se
ublažuje stvaranjem riječi koje su obavijene aurom, ali te riječi nisu nositeljice spoznaje niti u potpunosti prekrivaju cjelokupnu zbilju. Zašto pjesma
18

Božansko je u Heideggera nepoznanica. Heidegger navodi sljedeći Hölderlinov stih: „On [Bog]
je mjera ljudska” (isto: 278). „Bît 'pjesničkoga' Hölderlin vidi u uzimanju mjere kojim se vrši
premjeravanje čovjekove bîti” (isto: 280). Mjera je Bog s kojim se čovjek omjerava. No tko
je Bog? „Možda je to pitanje preteško za čovjeka i prenaglo?” (isto: 283). Na pitanje pak Što
je Bog?, Hölderlin odgovora stihom: „On je mjera ljudska”. „Je li Bog nepoznat? (isto: 281).
I kako kao nepoznat bog może biti mjera? Pa ipak, Bog je kao onaj koji jest za Hölderlina
nepoznat; i kao taj nepoznati, on je upravo mjera za pjesnika” (isto). Ovakvo poimanje Boga
najbliže je mističkom poimanju Boga kao poznato nepoznatog. „Boga se zna kao neznanog
(quasi ignotus cognoscitur). Boga se zna kao misterij” (Johnston 2007: 55).
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nije spoznaja? Pjesma, kaže Ricoeur, za razliku od sna, otkriva. San skriva.
Međutim i pjesničko otkrivanje istovremeno sadrži neku „neprozirnost”
(opaqueness) (isto: 460) „zato što je jedan način otkrivanja istovremeno i
činjenje više opskurnim” (isto: 460). Ta je neprozirnost (u ovom radu Tajna)
tek uprizorena pjesničkim ulančavanjem riječi19 koje potencira polisemiju,
širi doseg riječi. Tajna je riječima nagoviještena, nije razriješena. Alkemija
daha u riječ razlikuje se od slušanja diktata Glasa. Prvo podrazumijeva
kreativni čin, drugo poslušnost. U drugoj fazi autoričine lirike žudnju za
iskazivanjem neiskazivog poništava diktirajući Glas. Sve postaje (do)govor.
O pojavi pjesmenih poruka reći ću samo to, da su one počele u svibnju 1990., i da
su otada u prosjeku zapisivane po deset zbirki (od 108 pjesama) godišnje. [...] O
karakteru njihovu smijem reći da su one samostalan, nezaustavljiv, bespogovoran
dogovor Jednine s Dvojinom, i da „mojim” smatram samo jezik i stil autorice
Vesne Krmpotić, dok autoritet kazanog doživljavam nadosobnim (Krmpotić 1999:
15, podcrtala T. B.).

Iz ovog se citata vidi na koji način pojam glas uz sebe neizostavno veže
i pitanje autoriteta. Upravo to što se izvor teksta pripisuje božanskom suvremena čitanja s pravom prepoznaju kao pokušaj uspostave neprikosnovenog
autoriteta teksta, a vrlo često i građanske osobe autora. Glas autoriteta/uljez
želi nastaniti, oplemeniti ili prosvijetliti čitatelja. Pritom se čitatelj svodi na
pasivnog primatelja poruke kojem nedostaje nešto što mu tekst tek treba
dati. „Romantična koncepcija inspiracije često se hrva sa najnevjerojatnijom
idejom arhaičnog utiska – da pisac ima najviše autoriteta kad najmanje zna
što radi” (Clark, 2000: 3).
Nadalje dok mistička šutnja podrazumijeva radikalno napuštanje jezika,
pjesnička žudnja stremi k totalnoj riječi. Riječ-vrhovnica nije objekt koji bi se
mogao ozbiljiti. No neiskazivo, iako nedosežno, jest djelatno. U nemogućoj
žudnji da se zateknutim jezikom iskaže Tajna, riječi se ulančavaju na novi,
jedinstveni način. Zbiva se transcendencija jezika, tj. dato jezika prelazi,
dijalektički, u novo jezika.20 Jedinstveno ulančavanje označitelja također
19

20

No ova neprozirnost nikako ne znači proizvoljnost značenja ili čak njegovo nepostojanje.
Ricoeur kaže: „Tekstovi u sebi sadržavaju snagu vjerovanja u ono što je rečeno i snagu da to
kažu komu s nakanom da ga dosegnu” (prema Brnčić 2012: 42).
Furniss i Bath u tekstu Poetic metaphor navode Shelleyevo mišljenje kako „nove metafore
proizvode nove misli [...] pjesnici revitaliziraju jezik [...] poetičke metafore čine jezik živim”
(2007: 117). Ulazeći u gotov jezik, u čvrste i nametnute strukture označitelj – označeno, subjekt
osjeća tjeskobu ukalupljivanja sebstva. Pjesnički jezik, razlabljivanjem, transcendiranjem tih
struktura kako bi uprizorio i ono neiskazivo (neiskazano), generira užitak. Furniss i Bath,
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proizvodi tajanstveno označeno. Tajna tako postaje izvor i ušće pjesničke
riječi. Sukladno tome ozbiljeni objekt pjesničke žudnje, moja je teza, nije
totalna riječ ni (mistička) spoznaja, već transformirana riječ, riječ s aurom,
dalekosežnija riječ, proširena (jezična) zbilja, riječ kojom naslućujemo Tajnu.
Imajući sve ovo u vidu, moglo bi se reći da se u lirici Vesne Krmpotić, među ostalim, događa supostojanje antagonističkih žudnji: žudnje za
radikalnim raskidom s riječi (mistička žudnja za šutnjom) i žudnje za riječi
(pjesnička žudnja). Svaka od tih dviju žudnji u autoričinoj lirici sabotira onu
drugu. Dok god se žudi za riječi, ne može se postići mistička šutnja, s druge
strane, čini se kao da u autoričinoj lirici silna žudnja za mističkom šutnjom
sili pjesmu na iskazivanje Tajne kao Istine. Znači ono nemoguće autoričine
poezije, moje je mišljenje, nije žudnja za iskazivanjem neiskazivog, nego
žudnja da Tajna samu sebe putem pjesme iskazuje kao Istinu. Slutnja prelazi
u znanje. Mističnost pjesme više nije sadržana u onom kako se govori, nego
u onom tko govori i što govori. U tom procesu, moje je mišljenje, pjesme
Vesne Krmpotić gube na svojoj liričnosti. S obzirom na to da se Tajna svela
na Glas koji iskazuje Istinu te je time Tajna prestala biti Tajna, ono što je
postalo radikalno odsutno zapravo je sama Tajna. Time se ukida čitava jedna
oblast – neiskazivo. Iako dakle lirika Vesne Krmpotić uspostavlja ideju o
radikalnoj razdvojenosti dviju oblasti: „A poezija... ona po stotinu-i-tisućiti
put želi nemoguće” (prema Šalat 2013: 8), istovremeno tu ideju negira tako
što stilizira lirski subjekt kao Glas onostranosti. Riječ ne može u onostranost,
no zato onostranost dolazi do riječi. Onostranost je rječita.
Ova ću promišljanja sada pokušati oprimjeriti analizom dviju autoričinih pjesama, jedne iz prve faze (prije 1990), a druge iz druge faze (poslije
1990). Naime dok prvu fazu uglavnom čine refleksivne i hermetične pjesme
čiji je jezik simboličan i slikotvoran, a u zbirkama prevladava ritmičnost,
zvonkost zvuka, zvukovne igre, jezična imaginacija i nove, elastične kovanice, poezija druge faze postaje sve ogoljenija, po mojem sudu, od osnovnih
pozivajući se na Barthesa, kažu sljedeće: „Upravo elementi u tekstu koji se opiru prevođenju
na literarno značenje, označitelji koji odbijaju predati svoje označeno, polučuju estetske i
kognitivne rezultate. Čitatelji mogu doživjeti unikatno zadovoljstvo u čitanju takve poezije
koja se ne da izvesti iz reduciranja svakog pojedinog elementa figurativnog jezika na jedno,
stabilno značenje. Figure nas intrigiraju upravo zato što se odupiru konačnom značenju” (isto:
156). Da transcendencija može biti ostvarena isključivo na jezičnom planu, a ne kao dosegnuta
nad-osjetilna stvarnost, svjedoče upravo pjesme. „Čovjek izvan Svijeta samo je apstrakcija”
(Kojeve 1990: 198). „Bez Riječi ne bi Vječnost bila predočena u vremenu i, sljedstveno, ne
bi bila pristupačna Čovjeku” (isto: 334).

38

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 27–45

značajki pjesničkog jezika te se prije da klasificirati kao didaktička nego kao
refleksivna. Pjesme druge faze postaju isključivo dijalog množine i jednine,
lirskog ja i onostranog, onostranog kao lirskog Ja i zapisivačice.
PREDIGRA
Na svakom koraku susrećem potpis
te ruke do dna čitke;
kad breze zabreze, sanjarske, vitke,
s mjesecom koji škropi,
kad svibe zasvibe, i pelud poludi
pa krene u mirisnu bitku,
ja čitam pismo kralja što nudi
ljubav, do dna pitku.
Na svakom koraku znaci početka,
predigre moga bića;
sa svom zlatninom svadbene tajne
zveckaju spremna otkrića. (Krmpotić 1983)

Pjesma Predigra iz zbirke Vilin svlak pripada prvoj fazi autoričina stvaralaštva. Pjesma je oblikovana u 3 strofe. Rima je nepravilna, stih slobodan.
Dinamika na planu izraza uspostavljena je rimom i ritmom, bogata uporaba
figura značenjski produbljuje, uslojava pjesmu. Temeljni je motiv susretanje lirskog ja s pismom/potpisom kralja. Iako je kralj antropomorfiziran
(ruka koja se potpisuje ili piše pismo), jasno je da veze između označitelja
i označenog nisu uobičajene jer se prilikom čitanja ne stječe dojam bilo
materijalnosti pisma bilo kralja kao okrunjenog vladara neke države. Posve
zagonetno ostaje tko je lirsko ja, tko kralj, kao i to zašto je baš pismo/potpis
njegov trag. Pismo je sveprisutno, s obzirom na iskaz na svakom koraku koji
se ponavlja dva puta. U pjesmi ne postoje jasne lokalne odrednice. U prvi
mah stječe se dojam da se susretanje zbiva vani, noću, no opet moguće je i da
se susret, izazvan proljećem, zbiva unutra, na planu bića. Sviba je cvijet po
kojem je svibanj dobio ime, priroda je u svojevrsnom deliriju buđenja što se
pojačava personifikacijom flore. Istovremeno se uz to mahnito, slavljeničko,
proljetno ozračje potencirano glagolima uvođenjem epiteta sanjarske postiže
svojevrsna opozicija buđenje – san. U Rječniku simbola (1983) breza se, kao
i u pjesmi, povezuje s mjesecom, a simbolizira put kojim nebeska energija
silazi i kojim se ljudska težnja uspinje. Proljeće je početak novog ciklusa.
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Naslov pjesme, kao i upotreba epiteta svadbeni, asociraju na svadbenu noć
ili čak na neke proljetne obredne svetkovine. Također i sama je predigra
početak vođenja ljubavi. Pjesma je dakle sva u znaku obećavajućeg početka.
Flora u proljetnom bunilu može se iščitati i kao metafora razbuđenog
jastva. Iako pojam predigra obično podrazumijeva makar dvoje sudionika,
iz iskaza predigre moga bića stječe se dojam da je predigra u kontekstu
ove pjesme prije samotni čin, što bi imalo upućivati i na svojevrsnu samodostatnost lirskog ja. Nadalje svadbena tajna upućuje na svadbu, ali ne i
na čiju. Ne samo da je tajna svadbena, nego je i svadba tajanstvena. Ako
pjesmu pak čitamo kao da se radi o svadbi bića i tajne, to onda naznačuje mogući pravac tumačenja pjesme pod utjecajem mističkog nasljeđa.
Misticizam kao središnji motiv ima upravo erotski odnos pojedinca s
tajanstvenim onostranim, ljubavnika s ljubljenim. Sâm kralj nije prisutan,
već je ostavio svoj/e potpis/pismo kao trag. Odsustvo kralja međutim ne
pokreće tužaljku. Ugođaj koji prevladava u pjesmi jest raskoš tajne, svadbene
svečanosti, buđenja, slutnje, obilja, nagovještaja promjene i otkrića. Već i
sam/o potpis/pismo kralja implicira puninu. Njegova ruka do dna čitka i
njegova ljubav do dna pitka svjedoče potpunu jasnoću i davanje bez ostatka.
I dok je na planu sadržaja dočaran proljetni nemir i razbuđenost, na planu
izraza, moglo bi se metaforički reći, i jezik je u svojevrsnom cvjetanju: novim
glagolima (zabreziti, zasvibiti), melodioznošću i slikovitošću iskaza. Ono što
postaje moguće na planu označitelja, istovremeno je nezamislivo na planu
označenog. Pjesnički jezik labavi, u običnom govoru inače okoštale, veze
označitelja i označenog stvarajući nove, neuobičajene veze koje ne postoje
ni u zbilji ni u svakodnevnom govoru. Pjesnički jezik postaje, takoreći,
mekan, fluidan, poput žitke mase pogodne za modeliranje novih mogućnosti
značenja, zbilja biva proširena jezikom, univerzum jezičnog iskustva se širi.
Novonastale veze pak ne djeluju neprirodno ili slučajno. I cijela je pjesma,
takoreći, fluidna. Ritam čitanja zahvaljujući zvukovnim efektima nema rezova ni kidanja. Nova sintagmatska veza do dna pitka ljubav sažeto iskazuje
ono što bi u običnom govoru trebalo biti ili razvučeno u duge sintagmatske
lance u pokušaju obuhvaćanja svih mogućih konotacija koje se tu nadaju, ili
raščarano ustaljenim (dosadnim) sintagmama poput čista ljubav, potpuna
ljubav. Međutim te ustaljene sintagme ne mogu uprizoriti ideju ljubavi kao
bistre, duboke, svježe vode koja taži duboku žeđ, siti, koja se ne pije iz čaše,
već prije sa samog izvora, zatim osjećaj zadovoljstva onog koji je ugasio žeđ
takvom ljubavlju itd. Znači inače semantički veoma udaljene značenjske
cjeline približavaju se pjesničkim jezikom. Ono što je u zbilji apstraktno,
40

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 27–45

kruto, neopipljivo, u pjesmi je prikazano kao tekuće. Osim ljubavi to je
i mjesec/mjesečina, mjesec škropi. Škropljenje istovremeno asocira na
škropljenje svetom vodom, što je u skladu s atmosferom cijele pjesme kao
obredne, otajstvene. Slikovitost postaje bujnija kada zamislimo škropljenje
svjetlošću i sjajem. Semantički okvir koji pjesma zacrtava širi se upravo time
što pjesnički jezik izmiče logikama svakidašnje komunikacije te proširuje
područje iskustva. Međutim ulazak u pjesmu bez obzira na novo jezika i dalje
je moguć jer imamo na umu pretpostavku da je svaki čitatelj sigurno iskusio
buđenje proljeća, buđenje bića, erotiku predigre i susret s nagovještajem
punine, žeđ za ljubavlju itd. pa mu pjesma neće biti krajnje tuđa, hermetična.
Uza sve ovo što se uspjelo imenovati pjesma međutim govori i o nečemu što
se ne može konačno imenovati. Kazivo i nekazivo međusobno se uvjetuju
i harmonično nadopunjuju te dodatno produbljuju pjesmu. Ova pjesma
posve irelevantnim čini pitanja gdje, tko i kada, a ne možemo reći ni da smo
čitajući ovu pjesmu došli do neke spoznaje o sebi, zbilji ni da se tajna pjesme
otkrila uistinu. Osim što se u pjesmi eksplicite spominje riječ tajna, koja je
svadbeno raskošna i kojom zveckaju otkrića, i cijela ova pjesma ostaje u
svojoj zagonetnosti. To ne sprečava čitatelja da se baškari u raskošnoj igri
njezina jezika. Autorica izmišlja nove glagole (zabreziti, zasvibiti), čime se
pojačava dojam proljetnog bunila i stvara svojevrsna eufonija. Zato sam u
radu i spomenula da pjesnički jezik nikako ne teži šutnji kao krajnosti koja
ukida istinski govor, a koju kritika vrlo često stavlja u konačni cilj pjesme.
Po mojem sudu jezik pjesme ima moć da, sažimajući, širi (jezičnu) zbilju
ispreplićući kazivo i nekazivo. Nekazivo je tu, u blizini riječi, kao aura riječi.
Riječ postaje bremenita. Tajna je uprisutnjena jezikom. Ono što niče iz tih
začudnih spojeva istovremeno izmiče običnom govoru, drugim riječima,
ova se pjesma jednostavno ne može prepričati, a da se bitno ne raščara i ne
razvuče. Ono što dakle niče iz riječi, nije svodivo na riječ. Javljaju se nove
dimenzije značenja koje nisu izravno denotirane. Plan označenog biva tako
istovremeno izvan i unutar jezika. Doslovnog značenja tu nema niti treba biti.
Moglo bi se reći da nije smisao pjesme da izriče smisao, semantički gledano
sklopovi rečenica su uvelike nejasni. No istovremeno bilo bi neistinito kada
bismo rekli da se pjesničkim jezikom smisao skriva ili da ga uopće nema.
Naprotiv, elastičnošću jezika otvaraju se nove ili mnoge mogućnosti smisla,
smisao se naslućuje, on se ne dokučuje.
Pjesme iz druge autoričine faze mahom tu slutnju pretvaraju u znanje.
Pjesnički jezik više ne buja na granicama slutnje/tajne, nego biva osiromašen
izričući istinu. Više nema jezične igre, tih riječi-stepenica koje vode dublje.
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Jezik je ogoljen idejom koju obznanjuje. I dok u prvoj pjesmi pjesnički jezik
uprisutnjuje Tajnu, a da je ne odgonetava, u drugoj odgonetnutom Tajnom
jezik biva pojednostavljen i pretvoren u sredstvo za prenošenje poruke istine.
BUDI PONOSNA – NE BUDI OHOLA
Budi ponosna – ne budi ohola.
Znaš li razliku?
Ponosni su oni koji znaju da su od Tvorca, oholi
su oni koji misle da su oni tvorci.
Budi veličanstveno blaga; dostojanstveno čedna.
Otkrit ću ponosne, razotkriti ohole, čedne i tihe ću razglasiti, veličanstvene
u sjaj zaogrnuti.
Budi bezimeno slavna, budi bez imena poznata.
Onakva kakav sam Ja: slava sam svakog sveca, Ime sam svih imena.
(Krmpotić 1983)

Moglo bi se reći da je u prvoj pjesmi riječ svrha, a u drugoj sredstvo.
Ako slijedimo utabane puteve grafičkog izgleda pjesme, s obzirom na to da
su stihovi pisani italikom i s obzirom na to da je osobna zamjenica pisana
velikim slovom, ovu bi se pjesmu imalo čitati kao obraćanje onostranog
kroz zapisivačicu zapisivačici i čitateljima. Tvorac govori kao starozavjetni
Jahve, strogo i opominjući. Pjesma je opomena. Ona je i naputak kako bi
se trebalo vladati, osjećati, misliti, koji, ako se slijedi, obećava nagradu,
ako ne, prijeti kaznom. Pjesma je pisana nepravilnim stihom mada ne bi
zvučala nimalo drugačije da je pisana kao prozni tekst. Iako i u drugoj pjesmi
doista ostaje zagonetno tko je lirski ja, kome se on obraća, tko su ispravni,
tko pogrešni (tj. ostaje zagonetno ako ne slijedimo autoričine naputke iz
autopoetičkih tekstova), jezik ove pjesme ne proizvodi prenesena značenja
(tekst nije mnogoznačan), ne približava slutnji, ne začarava. Jezik se ne
širi, zbilja ostaje dana/zadana. Sintagmatske veze ne spajaju međusobno
udaljene semantičke cjeline da bi proizvele tajanstveno označeno. Procjep
između označitelja i označenog bitno je sužen, ne mami na pokušaj premošćivanja slutnjom čime tekst pjesme postaje vrlo brzo iscrpiv. Čitatelj koji
ulazi u prostor ove pjesme stavljen je u poziciju da može poslušati nalog
pjesme ili ne mora, drugim riječima, njegovo kretanje u pjesmi bitno je
ograničeno. Semantički okvir koji zacrtava pjesma, držim, čitatelj dodatno
širi svojim učitavanjima. Prostranost pjesme se postiže, po mojem sudu,
upravo labavljenjem odnosa označitelj – označeno, spajanjem nespojivog.
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Značenjsko uslojavanje omogućuje prostor za učitavanje. Više nije samo
važno ono što je rečeno nego i ono što nije, što se tek naslućuje. Upravo
na taj način postignuta prostranost omogućuje, rekla bih, osim slojevitijeg,
dalekosežnijeg učitavanja, i cjelovitiji angažman čitatelja. U prilog tome išlo
bi i to da, uz sva nastojanja da se u obje, za analizu izabrane pjesme, uđe što
temeljitije, analiza druge pjesme i dalje ostaje trostruko kraća od analize prve
pjesme. Naposljetku postavlja se pitanje je li grafička intervencija dovoljna
za tuđost teksta? Moja je teza da grafički oblik nije dostatan da bude nositelj
tuđosti. Ovaj drugi slučaj upućuje na to da ono što je u pjesmi tuđe jest sam
subjekt iskaza. Pjesma se svodi na jasnu konstataciju, na golu misao, te
se insinuira da se u njoj onostranost ozbiljuje kao lirski subjekt i svjedoči
svoje prisustvo. Ipak, Tajna kao prisno tuđe u drugoj je pjesmi, po mojem
sudu, odsutna. Tajna kao prisno tuđe prisutnija je u prvom primjeru gdje se
ozbiljila jedinstvenim spajanjem označitelja.
Pustolovina jezika započinje u radu s nepoznanicom. Na taj rad nagoni
ga žudnja. Za žudnju su bitne dvije oblasti od kojih je jedna diskurzivnog
karaktera, a druga nije. Pritom prva mora biti prepoznata kao nedostatna.
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SUMMARY
THE OTHERNESS OF POEM
(THE LYRIC OF VESNA KRMPOTIĆ)
This dissertation analyses the relationship between desire for transcendence and the
poetic language of Vesna Krmpotić as the medium of that desire. The influence of desire
for transcendence on the poetic language itself ultimately leads to the question of what
the (real) object of poetic desire is. In essence, the author’s poetic world is shaped around
the lyrical subject’s desire to reveal the Secret, and for the Secret to become Knowledge.
In this work the Secret is interpreted as the poem’s Other, (familiar) unfamiliarity, as
something that is, but does not know what it is. The Secret is outside of language, but
influences the language, the language represents it, but cannot uncover it. The Secret is
also the result of language and it is closely related to the poem. The Secret is not related
to knowledge, but to premonition. As opposed to such conception, in the poetry of Vesna
Krmpotić the Secret is equal to the Voice imposing the Truth. The dissertation examines
the implications of such an approach to the Secret in the poetry of Vesna Krmpotić, as
well as to the understanding and interpretation of poetry as such. In this work Vesna
Krmpotić’s poetry has been divided into two stages: before and after 1990. In the first
stage the lyrical subject addresses the voiceless Other, while in the second stage the
Other gains its voice. By relating the desire for transcendence to poems and encouraged
by Krmpotić’s idea of unfamiliarity of the source of a poem, this dissertation refers to
Western philosophy (Plato, Heidegger), which is a completely new approach with regard
to the former critical evaluations which mostly relied on Eastern philosophy. The reading
of Vesna Krmpotić’s poetry is also analysed within the framework of contemporary
theoretical approaches to poetry and literature (Clark, Culler, Furniss, Bath), opposing
them to the cultural tradition that connects poetry with pseudo-divine acts.
Key words: Secret, Other, unfamiliarity, voice, spirit, desire for transcendence, poetic
language, poetic reality, expressible, inexpressible
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Предмет на интерес в настоящата статия са издадените поетически антологии през
30-те и 40-те години на ХХ век с оглед на проследяване на интервенцията на идеологиите в концепциите на представителните антологийни сборници и съответно
с цел проследяване на динамиката на литературния канон и опитите за неговото
пренаписване. В антологийната практика на двете десетилетия се обособяват
четири антологийни модела: академични и институционални антологии; групови
антологии, тенденциозни и диалектни антологии. Коментира се специфичното
напрежение в хърватската литературна ситуация, породено от влиянието на двата
основни политически и културни проекта.
Ключови думи: хърватска поезия, идеология, антологийна практика, 30-те/40-те
години на ХХ в.

В конституиращите се през ХІХ век „малки” литератури оценностяването на художествените текстове се случва в полето на големите национални ценностни парадигми, пряко обвързани с идеята за националната
идентичност, в това число и културна. Митологичният конструкт,
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наречен литературен канон1, като компонент на националните наративи
е важен елемент в процеса на културна идентификация, а неговият конкретен развой е неразделна част от движението на общата национална
история (вж. Protrka 2008). Антологиите като специфичен литературен
дискурс се намират от една страна в пряка връзка с канона и както
отбелязва В. Трендафилов, представляват негова конкретизация, но се
явяват и в ролята на един „самостоятелен миниканон” (Трендафилов
2005: 259), който в определени ситуации би могъл да се противопостави
на големия канон или да способства неговото пренареждане, което се
случва посредством редуциране, заличаване, добавяне и зависи както
от обективни, така и от субективни фактори (пак там). Особеностите на този жанр предполагат не само остойностяване и специфично
„архивиране” на автора и творбата, на „нейния контекст, поетика, а
и на самата национална литература” (Sorel 2006/2007: 98). Присъщо
на антологийния формат е и инициирането на особен диалог между
отделните представителни произведения, обусловен от самата идея на
подредбата, както и между поетическите творби и читателя в процеса
на четене, при което читателското съзнание установява връзки, прави
аналогии и конструира единен текст, през който се осмисля категорията
литературна репрезентативност (вж. по-подр. Sorel 2006/2007: 93–103).
Този текст обаче се допълва или пренарежда с всяка нова антология,
което е в основата на концепцията на Т. С. Елиът (Eliot 1921/2008) за
литературната класика. Елиотовото схващане на традицията всъщност
предполага наличие на един постоянен фонд, който реално не остава в
същия вид, тъй като перспективата, от която се гледа и остойностява
даден литературен корпус (рефлектираща съответно върху формираните представи), е променлива (вж. Курташева 2012)2.
Предвид факта, че антологиите на дадена национална поезия
имат по интенция задачата и претенцията да отразяват литературните
явления и процеси и да оценностят дадена авторска продукция, издаването на подобни сборници в хърватски контекст през периода на
30-те и 40-те години на ХХ век показва желание не само за създаването
на репрезентативен текст, който да очертае лицето на литературния
период, но и за пренаписване на канона в съответствие с променените
1
2

Вж. Кирова 2009; също Bloom 1994.
Б. Курташева коментира обстойно тези процеси във връзка със случая на българската
литература в Курташева 2012.
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естетически вкусове или овластени идеологии. В тези антологии се
разпознават както индивидуални или групови литературни проекти,
така и конкретни институционални политики.
1. АНТОЛОГИИТЕ НА 30-ТЕ И 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
Въпросът за издадените в Хърватия антологийни сборници през 30–40те години на ХХ век е изключително интересен. Докато антологийната
практика през първото десетилетие има ясно изразени черти, периодът
на 40-те е проблематичен от гледна точка на случващото се и като
историко-политически, и като културни явления. Извън световния
катаклизъм – ІІ-та световна война, в хърватски контекст десетилетието е ознаменувано с две противоположни политически движения, от
две държавни идеи, респективно национални идеологии, които рефлектират в по-голяма или по-малка степен върху каноничния корпус
литературни текстове, съответно и върху представителните сборници.
В тази връзка е очаквана появата на антологии, които са обвързани с
държавната идея – национална или югославистка. Втората вече е създала антологийна традиция, но предвид политическите събития през
втората половина на десетилетието тя се проявява трансформирана в
един специфичен юго-комунизъм, при който заема вторична позиция и
на преден план е поставена социалистическата литературна доктрина.
Първата обаче, макар и на пръв поглед ограничена времево, оказва
влияние върху формирането на нови критерии за оценностяване на литературните творби. Национализмът, като една от двете форми според А.
Кьосев (Kiossev 2002:165–190) за налагане на „стабилна идентичност”,
представя постоянна тенденция на Балканите към конструиране на
себеидентификацията спрямо другия, „лошия съсед”. В исторически
аспект представата за застрашаващия друг е свързана основно с големите империи, но политическите събития в кралство Югославия в края на
30-те подхранват мисленето на Сърбия като именно такъв, което съответно произвежда реакции срещу дотогава успешно провежданата идея
за южнославянска културна общност. Тъй като идеята на югославизма
има доста привърженици в Хърватия и сред литературните среди, началото на десетилетието е ознаменувано от напрежението както между
две държавни идеи, така между две културно-исторически концепции.
Утопичната идея за хърватска култура като автономна, но интегрална
49

E. Daradanova • АНТОЛОГИИ, ИДЕОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРЕН КАНОН • 47–63

част от южнославянския културен контекст, се трансформира в търсене
на хърватска културна автентичност и репрезентации на спецификите
на хърватския дух. Новосъздадената хърватска държава започва политика на културен протекционизъм, което естествено се отразява върху
мисленето на канона и върху съставянето на нови антологии, които
са обвързани с новата културна политика. Също както при Възраждането литературата става инструмент за легитимация на колектива.
Хърватският национализъм има силно влияние върху литературата,
което го прави „подходящ за манипулативна злоупотреба от страна на
политическите елити” (Хабермас 1999: 346).
Тридесетте години ознаменуват усилията за изграждане на съвременен поетически хърватски еталон с четири основни антологийни
проекта, всеки един от които представя тенденция в хърватската литературна ситуация. Първият от тях е ориентиран към актуализация на
канона в рамките на „еталонната”3 антология или към оценностяване
на съвременното поетическо творчество в „актуални” антологии, но
според високите естетическите критерии, валидни за представителните (каноноотразяващи) антологии. Вторият отразява тенденцията към
поетически подбори на група автори, обединени от общи естетически,
а понякога и идеологически схващания. Третият модел е основно подчинен на една от двете доминиращи идеологеми, като най-ясно отразява
взаимопроникването между литература и идеология. Четвъртият антологиен проект предлага диалектален поетически еталон, като цели не
само утвърждаване на диалекталното творчество, но и го съотнася с
актуалния идиличен образ на хърватското родно.
2. АКАДЕМИЧНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОДБОРИ
Доколкото в хърватската литература съществува традиция на издаване
на представителни сборници, свързани в по-малка или по-голяма степен с различни литературни институции, появата на институционални
сборници или такива, които имат претенциите да изразяват представителност, не е новост. Трийсетте години на ХХ век обаче се ознаменуват
с появата на първия академичен подбор. Това ново литературно явление

3

Според определението на Вл. Трендафилов.
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е свързано с фигурата на проф. Миховил Комбол, който издава в две
последователни години Antologija novije hrvatske lirike (Антология на
новата хърватска лирика),1934 г. и Hrvatski pripovjedači osamdesetih i
devedesetih godina (Хърватските разказвачи на осемдесетте и деветдесетте години),1935 г. Поетическата антология на Комбол според
всеобщото мнение е първата антология на новата хърватска лирика,
която е изцяло подчинена на естетически критерии. Тази антология се
отграничава от дотогавашните принципи на събиране на текстовете и
демонстрира основно авторовия вкус и литературоведските му схващания. Голямата разлика е в подмяната на преобладаващия до този
момент литературноисторически критерий на подбор с естетизма като
водещо начало4. Това обуславя изключването на лирика от ангажиран
тип. Комболовата антология се вписва в най-голяма степен в това,
което разбираме като „академичен” канон, и заявява претенцията да
бъде меродавен арбитър на читателския вкус през периода. С тази си
концепция Комбол настоява за промяна в критериите за антологизация
на хърватската поезия. Въпреки че антологията официално е обявена
за първата „истинска антология” и нейната синхронна критическа и
по-късна рецепция е доминиращо позитивна, критиките към нея са
също толкова основателни. Безспорно обаче този сборник е знаково
явление в контекста на литературните процеси в Хърватия. Неговата
основна заслуга е, че очертава парадигма на модерния национален
литературен канон, успешно преодолявайки идеологемите като канонотворящ фактор. Може би това е и причината, а не заявените ограничения, за пропускането на регионалната поезия. Регионалната поезия
обаче вече е включена в съставителския подбор на Олинко Делорко
и Драгутин Тадиянович през 1933 г. в антологията Hrvatskа modernа
liriка (Хърватска модерна лирика).
В началото на 40-те години излиза и втората по значимост „еталонна” антология, дело на Любо Визнер5. Изданието на Хърватския
издателски библиографски институт е публикувано през 1942 г. под
названието 42: hrvatska pjesma kroz stoljeća (Четиридесет и двамата:
хърватската лирика през вековете6). И този подбор антологизира
4
5

6

Зоран Кравар я определя като „критическа антология” (Kravar 1997: 201).
Визнер е редактор и на Hrvatski književni zbornik (Хърватски литературен сборник) от
1940 г., който освен критически статии, съдържа и литературен подбор.
Преводът цели по-адекватно звучене на български език – Е.Д.
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автори от междувоенния период, продължавайки линията на Комбол
за оценностяване на съвременната поетически продукция в рамките
на националния представителен канон. Междувоенната поезия се
легитимира като представителна за националната поетическа традиция
и в антологията Između dva rata. Novija hrvatska lirika (Между двете
войни. Нова хърватска лирика), 1942 г. Изданието е първата антология,
очертаваща картината на разнообразните поетически явления през този
период7, и нейната концепция представлява интерес именно с това,
че се отказва от матрицата на утвърждаване спрямо стойностно вече
потвърден литературен корпус.
Između dva rata представлява институционализиран антологиен
подбор, тъй като е подписана от Дружеството на хърватските книжовници. В предговора Suvremeni hrvatski pisci се посочва, че сборникът
„включва имената на онези поети, които останаха през решетото на
времето, и които днес спадат - главно- сред нашите известни и признати поети” (IDR8 1942: 7). Изборът се ограничава до 30-ма поети,
чрез чието творчество съставителите желаят да представят „няколко
наши поетически поколения, давайки картина на поезията на нашето
столетие” (пак там). В предговора се акцентира върху неутралността на
антологията, предвид заявяването й като институционален подбор, и се
изтъква естетическият критерий като водещ. Концепцията на сборника,
в който всички живи поети сами подбират по 10 стихотворения, извежда авторския подбор като алтернатива на овластения и по този начин
оспорва институционалното „регулиране” на литературния канон.
Въпреки изявлението, че антологията е съставена по повод първата
годишнина на НХД и изразеното убеждение, че „въпросът за тази държава, е въпрос за живота на хърватския народ и [...] обуславя разцвета
и на самата литература” (IDR 1942: 7), сборникът не е тенденциозен, а
вероятно подобно изявление е въпрос на конюнктурни съображения.
Подборът на авторите се оказва много адекватен, тъй като основното
ядро от 30-имата9 поети влиза впоследствие в академичните истории на
7

8
9

По-късни подбори на поезия от междувоенния период са Hrvatski pjesnici između dva
rata (Хърватските поети между двете войни), 1959 г. на Никола Миличевич и Hrvatski
pjesnici između dva svjetska rata (Хърватските поети между двете световни войни),
1963 г. на Влатко Павлетич.
Съкр. Između dva rata
В антологията са включени творби на Фр.Алфиревич, С. Алич, С. Батушич, А. Бонифачич,
Д. Цесарич, И. Г. Ковачич, О. Делорко, Др. Жерве, М. Матияшевич, В. Николич, Др.
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литературата и само неколцина потъват в забвение по идеологически
причини.
3. ГРУПОВИТЕ ПОЕТИЧЕСКИ АНТОЛОГИИ
Традицията на груповите поетически антологии в междувоенния период е положена още през 1914 г. от Хърватска млада лирика. Този тип
антологийни проекти обикновено целят да означат някаква промяна
в поетическата парадигма за даден времеви период и посредством
литературните текстове да представят обща поетическа концепция.
През третото десетилетие подобни сборници са често явление. Lirika
šestorice (Лирика на шестимата, 1931 г.) на Драгутин Тадиянович,
Олинко Делорко, Иво Фрол, Мариян Матияшевич, Владимир Ковачич
и Бранко Перович стимулира появата на такъв род издания, като още
през следващата година е публикувана Lirika (Лирика), 1932 г. на Йосип
Хитрец, Владимир Юрчич и Иван Ковачич, през 1935 г. Lirika (Лирика)
на Иво Козарчанин, Иван Дончевич, Антун Низетео и Радован Жилич,
в края на десетилетието – Lirika hrvatskih sveučilištaraca (Лирика на
хърватските университетски дейци) на Марко Чович, а през 40-те –
Ranjeni galeb – pjesme šestorice (Раненият гълъб – стихотворения на
шестимата, 1942 г.) на Иво Балентович, Франо Алфиревич, Никола
Шоп, Владо Влаисавлевич, Густав Кърклец, Сеад Алич.
Симптоматичната за периода антология Lirika grude (Лирика
на земята) на Миле Старчевич от 1934 г. е пример за действието на
извънлитературни фактори. Десетимата поети, включени в антологията, представят едновременно както поетически, така и идеологически
тенденции в хърватската литература10. Самото заглавие е знаково по
отношение на взаимопроникването на литературата и политиката. През
периода са издадени няколко подобни сборника, които представляват
проблем за типологизация, тъй като се вписват в два различни модела.

10

Иванишевич, Й. Корнер, С. Кошутич,С. Козарчанин, В. Кушан, И. Лендич,А. Кокич,
Кос, П. Любич, В. Майер, А. Низетео, Л. Перкович, Дж. Судета, В. Шимич, Н. Шоп, Др.
Тадиянович, Й. Велебит, Вл. Влаисавлевич, Р. Жилич.
В състава на антологията влизат творбите на Иво Балентович, Габриел Цвитан, Данило
Чович, Степан Храстовец, Йероним Корнер, Камило Крижанич, Звонко Кухар, Иво
Лендич, Златко Майтин и Винко Николич.
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От една страна представят група, съответно лирическо писане с хомологични елементи на поетиката и сходна тематика, от друга – антологизацията на тази поезия има отношение към литературното отражение на
определени обществени и политически процеси. Към този специфичен
вариант на груповите сборници спада и антологията на четиримата
поети Петър Бакула, Владимир Юрчич, Владо Маджаревич и Новак
Симич Ogledalo vremena (Огледало на времето), 1936 г.
4. ТЕНДЕНЦИОЗНИЯТ АНТОЛОГИЕН МОДЕЛ
Югославистката идея, доминираща в началото на ХХ век, продължава
да има своите привърженици и да налага югоунитаристката идеологическа позиция и през разглеждания период. Симптоматични за това са
публикации и на самия Антун Барац, който още в Književno jedinstvo
(Književni jug, ¾, 1919) излага идеята за югославска литература, противопоставяйки се на разделението на географско-регионален принцип
въз основа на схващането на единен етнически произход. В статията
той изрежда различни аргументи, основните от които са общият църковно-религиозен и апокрифен фонд и общата фолклорна традиция.
Факт е обаче, че подобна концепция не може да бъде институционализирана, особено в края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ
век. Барац отново посяга към този концепт (според някои не особено
успешно) в монографията Jugoslavenska književnost (Югославска литература) едва след войната (1954 г.), когато политическите условия
насърчават подобна позиция. Идеята на Барац е популярна най-вече
в редиците на литературната левица, но има привърженици и в други
кръгове. Югославистката идея през 30-те години на ХХ век се изявява
в антологиен формат основно в сборници, издадени в Белград, като
Antologija novije jugoslavenske lirike: za srednje i stručne škole (Антология на новата югославска лирика – за средните и професионалните
училища) – съставител Андра Жежел, 1932 г. В края на десетилетието
Джуро Гавела публикува Antologija srpskohrvatske posleratne lirike
(Антология на сръбско-хърватската следвоенна лирика), 1937 г., в
която са включени значими имена от междувоенния период, без обаче
да бъдат подвеждани под идеологически принцип.
Интересен феномен е липсата на югославистки антологии през
втората половина на четиридесетилетието, освен издадената от СКЮ
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в Белград Jugoslovenska poezija (Югославска поезия) през 1949 г. с
коректор Данило Ристанович. Целта на съставителите на този сборник
е проследяване на развитието на лириката на „югославските” народи
от средата на ХІХ век до най-ново време. Намерението да се изтъкне
разнообразието на тази поезия очевидно не е последователно изпълнено, защото в съответствие с идеологическата основа на приложените
критерии място намират автори като Иво Фрол и Марин Франичевич,
но са пропуснати знакови имена на хърватската поезия от междувоенния период. Идеологическата насоченост на сборника се заявява в
политически дискретно маркирано заглавие.
Липсата на тенденциозни поетически подбори в хърватска среда
обаче се компенсира от издаване на песнопойки с народно творчество,
вписано в революционно-антифашисткия тематичен комплекс (Naše
pjesme (Нашите песни, 1944/45 ), Pjesme borbe (Песни за борбата, 1942
г.), Druže Tito, ljubičice bijela - narodne pjesme (Другарю Тито, теменужке бяла – народни песни, 1944 г.) и др.), които предвид популярността
си, влияят и върху идеологизирания литературен поетически дискурс. В
изследването си на този тип фолклорна песен в южнославянски контекст
Я. Фехратович твърди, че публикацията на народнопесенни подборки е
„явление, най-вече присъстващо в Хърватия” (Fehratović 2006). Подобна
„сборникова” активност обаче не се наблюдава при хърватската ангажирана поезия. Сборници от тематичен тип като Posmrtna počast: August
Cesarec, Ivan Goran Kovačić, Grgur Karlovčan, Hasan Kikić, Mihovil
Pavlek Miškina (Посмъртна почест: Август Цесарец, Иван Горан Ковачич, Гъргур Карловчан, Хасан Кикич, Миховил Павле Мишкина, 1945)
представят преди всичко антифашистка проза. Включената партизанска
поезия на Назор в том 15: Partizanska knjiga (Партизанска книга, 1949),
от събраните му съчинения – под редакцията на А. Барац – не би могла
да се коментира като антологиен подбор, тъй като е част от различен
замисъл.
Отсъствието на общи антологийни сборници, издадени в Хърватия,
през 30-те и дори през втората половина на 40-те години на ХХ век
означава, че югославизмът губи позиции най-малко по отношение на
културните институции. Интересен факт е и отварящата се времева
дистанция спрямо пренаписването на литературния канон и легитимирането му в антологиен текст според овластената нова идеология.
Въпреки че в хърватската литература съществуват условия за създаване
на новия поетически канон още през периода на доминация на соцреа55
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лизма през втората половина на 40-те, предвид конкретната обществена
ситуация този процес се осъществява по-бавно. Очевидно периодичният
печат е този, който поема функцията за остойностяване според променените естетически критерии. Соцреалистичната (и едновременно
югославистка) концепция се реализира главно в цензурирана или стимулирана поетическа продукция, без обаче все още да бъде направен
опит за утвърждаване и вписване в стабилния поетически канон. Може
да се предположи, че напрежението в хърватския литературен процес
от последните десетилетия на полувековието изиграва решаваща роля.
За разлика от тенденциозната лява или югоунитаристка литература националноориентираната или националистическата мобилизират
канономоделиращите механизми и доста успешно вписват собствените
текстове в канона. Доколкото обаче става въпрос за текстове, които
основно се остойностяват според даден идеологически критерий, впоследствие част от тях отпадат от репрезентативния ред. Както при всяка
намеса на идеологическия фактор, в новосъздадения канон намират
място и творби, които са маргинални и просто отговарят на обществените вкусове и нагласи към този момент. Всъщност „националистическия” канон заявява себе си като алтернатива на друг идеологически
конструкт – концепцията за културна общност. Този алтернативен
канон не винаги се противопоставя на лявоориентираната литература,
дори понякога я употребява. Ако приемем, че алтернативният канон
се определя, когато дадени художествени „практики започват да
функционират като норма” (Дойнов 2011), то още през 30-те години
на ХХ в. се наблюдава подобна тенденция. В антологийните издания се
забелязва присъствието на текстове, отразяващи различни аспекти на
националната митология. Това литературно явление е обвързано с конкретни обществени и политически процеси, пример за което е поезията
на родния край. Националният мит за хърватското село например се
проектира в актуални поетически селекции. Литературата „на селото”
обаче е противоречиво явление. Тя е едновременно и противодействаща, и употребявана от разнопосочни идеологии като комунистическата
и националистическата.
Националната идеологема в Хърватия в началото на последното
десетилетие на първата половина на ХХ век се превръща в овластен
дискурс, но процесът на нейната реактуализация се забелязва и по-рано, като реакция на вече държавно реализираната идея на югославизма.
Въпреки че започналата тенденция към сепаративизъм е подтикната
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от политическата ситуация в Кралство Югославия, национализмът
до този момент не е непознат, но е потискан от други доминиращи
идеологеми. По време на Независимата хърватска държава (1941–1945)
той конструира типичен модел на тоталитарна култура, копирайки
италианския и немския, в центъра на който е поставена концепцията за
национална идентичност, която Б. Андерсън поставя в релация именно
с идеологията и политиката (Anderson 1983) .
Интересен аспект на проблема е взаимоотношението между
марксистката идеологема и националната. Особено любопитно е съвместяването им в лириката на поети с лява политическа ориентация, в
чието творчество чувството за национална, респективно регионална
принадлежност е отчетливо разпознаваемо. Въпреки пропагандираната
от комунизма бъдеща дисквалификация на нациите и държавите, ред
хърватски лявоориентирани автори от периода са „твърдо закрепени”
към родното: земята, традицията и езика. По принцип в литературата
национализмът не винаги е толкова ясно заявен, а се размива в традиционни за хърватския художествен дискурс представи за света. Топиката
на родното става основен конституент на редица поетически текстове,
като напуска наследените интерпретативни матрици или ги видоизменя
според една или друга тенденция. Освен традиционните интерпретации
на дома, видян през различни културни фокуси, топиката на родното се
обвързва и с религиозния дискурс. Поетическите текстове отразяват и
представата за хърватския човек – неразривно свързан със земята, националната култура и християнските ценности. Антологийната практика
обаче не просто презентира поетическите явления. В началото на 40-те
години тя често обслужва актуализиращия се национален поетически
канон като част от културния проект на новосъздадената държава.
Доказателство например са тематичните антологии на Винко Николич.
Концепцията на издадената през 1942 г. Hrvatska domovina: hrvatsko
rodoljubno pjesništvo: 1831–1941 (Хърватската родина: хърватската
патриотична поезия, 1831–1941) вече се отличава с откровено заявена тенденциозност, изложена и в съставителската статия Hrvatsko
rodoljubno pjesništvo od Štoosa do danas: 1831.–1941. През следващата
година Николич публикува и втора тематична антология: Lovori. Novije
hrvatske rodoljubne pjesme. Izd. povodom druge godišnjice Nezavisne
Države Hrvatske (Лаври. Нови хърватски патриотични стихотворения.
Издадено по повод на втората годишнина на НХД). Редакторът на
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Hrvatska revija е съставител и на също толкова знаковата антология
Hrvatska majka u pjesmi (Хърватската майка в лириката), заедно със
Сида Кошутич. Критериите, които се прилагат при селекцията (според
заявената от съставителя концепция), се дефинират като естетически и
съдържателни, но са очевидни идеологическите и политическите употреби на текстовете в един контекст, който определя функционирането
на антологията като „репродуциране на идеология” (Sorel, Posilović
2012: 280). Както се посочва (вж. Sorel, Posilović 2012: 277–286), антологията инициално разчита на стереотипизацията на образа на майката
и е очевидна твърде провидната обвързаност с образа на родината.
Посягайки към възрожденско-романтическата идентификация между
майката и родината, като моделираща патриотично-интимен дискурс,
антологията тенденциозно настоява за непрекъснати паралели, които
се реализират в разнообразни контексти. Виждането на родината през
мотива на страдащото майчинство се проектира в Богородичния мит, в
който са изначално заложени значения като святост, жертва и т.н. (пак
там). В сборника на Николич и Кошутич може да се проследи тенденциозен подбор по отношение на включените поети, репрезентативни и
за католическата лирика. В част от тези текстове се наблюдават отъждествявания между църквата и майката, респективно между родината
и католическото.
Употребите на Богородичния мит през периода по посока на
сакрализация на родното и съответно идентификации на националното в
полето на християнските висши категории, се забелязват и в антологията
Hrvatska marijanska lirika (Хърватска Богородична лирика) на Д. Жанко.
Католическата литература е не само възприемана като доказателство за
принадлежност към европейската духовна общност, но и като differentia
specifica croatica (вж. по въпроса и Dragun 2009, Lončarević 2005, Petrač
2011), обвързана с отново поставената на дневен ред идея за национална
държава и национална идентичност, която намира отражение в политическите платформи на хърватските партии. Религиозната поезия също
е много важна част от емигрантската литература след Втората световна
война, тъй като функционира като общностно-интегриращ инструмент, а в съвремието се възприема като художествена манифестация
на хърватската идентичност. Ето защо към тенденциозните антологии
спадат и емигрантските. Първата такава: Knjiga bezimenih (Книга на
безименните), е отпечатана в Австрия през 1947 г.
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5. ДИАЛЕКТНИТЕ АНТОЛОГИИ
Диалекталното поетическо творчество в най-голяма степен означава
появата на алтернативния канон както като литературни практики,
така и като литературен език. Въпреки че диалектът в началото на
века функционира просто като нов поетически език, в междувоенния
период той започва да се идентифицира с колектива и да се възприема
като изконно народностен инструмент за изговаряне на света.
Типичен пример за това е творчеството на М. Кърлежа от 30-те, в
чийто „модел на произвеждане на идентичност”, както посочва И.
Христова, „историческите и цивилизационните белези на регионалното
пространство са внушени като ситуираност в езика, като начин на
мислене и изказване на света” (Христова 2005: 156).
В разглеждания период употребата на диалекта попада под влиянието на идеологемите и съответно идеологемите употребяват по един
или друг начин диалектното творчество. Тъй като диалектната поезия се
свързва с регионалната литература, съвсем естествено на поетическия
език се прехвърлят характеристиките на „езика на селото”, което през
30-те години ХХ век се отъждествява с хърватския колектив. Така че
диалектният идиом е едновременно употребен и от лявата литература,
и от националистката.
С. Цоха отбелязва, че „регионалната субкултура и националната
са в динамично съотнасяне още от Възраждането, като в зависимост
от периодите се конкурират помежду си или се идентифицират” (вж.
Coha 2012: 222). През коментирания период се наблюдава процес на
оформяне на диалектен вторичен канон, усилията за чието утвърждаване са очевидни11. Антологизирането на поезията на диалект започва
с Комболовата и особено с Тадиянович-Делорковата антология. Тази
традиция се преповтаря и от следващите антологийни сборници. Когато през 1934 г. се появява първата антология на чакавската диалектна
поезия: Antologija nove čakavske lirike на Иво Йеленович и Хиацинт
Петрис, тя произвежда именно това, което разбираме под алтернативен
канон. Съположена с Комболовата антология, която игнорира регионалната лирика, чакавската антология противопоставя маргиналното
11

Напр. поява на антологийни сборници, които преизговарят (на диалект) вече оценностени
от литературния канон текстове. Тази съмнителна инициатива фалшифицира
литературния текст, който представлява стойност в оригиналния си поетически език.
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поетическо говорене на официалния каноничен ред, пледирайки за
значима позиция в хърватския литературен процес. Остойностявайки
чакавската поетическа продукция на фона на утвърдени имена като
Назор и Уевич, сборникът цели да се заяви именно като национална
литература. Заслуга за това има и Назор, който адмирира инициативата на Йеленович и Петрис в своето писмо до съставителите. Първото
издание включва Назор, Уевич, Мате Балота, Пере Любич, Драго
Жерве и Незнанка/Neznanka. Преиздаденото и допълнено издание на
антологията през 1947 г. представя и други автори. Присъствието на
Марин Франичевич вписва чакавската лирика и в новия обществен и
културен контекст.
Доколкото идеологическият концепт и чакавската лирика са в
непрекъснато взаимодействие в навечерието на войната, диалектното
творчество през периода показва полюсност по отношение на поетическата интенция. От едната страна е ляво ориентираният рурализъм, а от
другата – националистическата регионалистка литература, представена
чрез творчеството на Цветко Шкарпa и Винко Николич.
През 1937 г. излиза и първата антология на кайкавската поезия:
Antologija nove hrvatske kajkavske lirike, с предговор от съставителя
Никола Бачич. Кайкавската антология на Никола Бачич следва модела на чакавската, оглеждайки съвременната поезия в диалекталния
каноничен дискурс, представен от Матош, Домянич и Галович. В
този контекст е положен и Кърлежа, който вече е значима фигура в
хърватската култура. Литературността на представеното творчество
се потвърждава и от предговора на Драгутин Гърденич за кайкавския
диалект, и от присъствието в сборника на един от теоретиците на
диалекталното творчество Томислав Пърпич. Трябва да се отбележи
фактът, че кайкавската антология има доста по-ясна концепция от
чакавската и се осланя на много повече вече остойностени поетически
текстове, но и двете селекции са знакови не само по отношение на
опита за създаване на „миниканон”, но и по отношение на промененото
мислене на регионалното като репрезентация на хърватското.
Антологийното представяне на хърватската лирика през последните две десетилетия на ХХ век е хетерогенно и демонстрира две
тенденции. В началото на периода е налице тенденция на обвързване
на литературния канон единствено с естетическото остойностяване на
поетическата продукция. Постепенно обаче естетическият примат е
изместен или по-скоро подчинен на извънлитературни фактори като
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идеологическите концепции. През 40-те години на ХХ век е налице
опит за пренаписване на канона, пряко обвързан с идеологиите на
властта, което е отразено и в представителните селекции. Интервенцията на културната политика на Независимата хърватска държава е много
по-видима в антологизациите от периода, отколкото марксистката.
Националистическата политика на държавата се проявява в проект за
културен сепаративизъм, която толерира оценностяването на художествени явления, които се квалифицират като хърватски спрямо наложените автостереотипи. В рамките на националния проект функционират
както тематичните антологии, така и диалектните. Тази културна
политика рефлектира и върху жанровата разновидност на читанките,
които в най-голяма степен се оказват агитационен инструмент.
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SUMMARY
ANTHOLOGIES, IDEOLOGIES AND LITERARY CANON
(CROATIAN ANTHOLOGIES OF THE 30S AND 40S
OF THE TWENTIETH CENTURY)

The subject of interest in this article is the poetic anthologies published in the 1930s
and 1940s in Croatia in order to follow the intervention of ideologies in the concepts
of representative anthology collections and, respectively, to establish the dynamics
of the literary canon and the attempts to rewrite it. In the anthology practices of
two decades, four anthology models have emerged: academic and institutional
anthologies; group anthologies, tendentious and dialectal anthologies. The specific
tensions in the Croatian literary situation caused by the influence of both major
political and cultural projects are also commented .
Key words: Croatian poetry, ideology, anthology, 30s / 40s of the 20th century.
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U radu se utvrđuje opseg podudaranja, odnosno nepodudaranja Daničićeva istočnonovoštokavskoga naglašavanja i akcentuacije Mažuranićeve Slovnice Hèrvatske kako bi
se pokazalo da ta gramatika, koja je prvi veći opis naglasnoga sustava standardnoga
hrvatskog jezika, nedvojbeno pripada zapadnonovoštokavskomu naglasnom krugu. Uže
je područje rada naglasna tipologija i morfološki naglasak imenica, pridjeva i glagola.
Ključne riječi: hrvatska akcentuacija, Antun Mažuranić, gramatika, hrvatski standardni
jezik

1. UVOD
Pojava Slovnice Hèrvatske Antuna Mažuranića 1859. godine važna je karika
pri uspostavljanju kontinuiteta hrvatskoga normiranja na temelju novoštokavskoga naglasnog modela započetog Nòvòm ricsôslovicom ilìricskòm
Šime Starčevića 1812. godine, a prekinutog devedesetih godina 19. stoljeća
nametanjem Karadžić-Daničićeva prozodijskog sustava. Ta je gramatika
prvi veći opis naglasnoga sustava hrvatskoga standardnog jezika u kojoj se
jasno razlikuje naglasna razina Mažuraniću suvremenoga nadregionalnog
novoštokavskog idioma od dijalektne naglasne razine, ali je za Mažuranića
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ovladavanje dijalektološkom građom bilo prijeko potrebno za izgrađivanje
naglasnoga modela tipa jezika koji danas zovemo standardnim. To pokazuje da se Mažuranićeva standardnojezična koncepcija nije podudarala s
Karadžićevom. Mažuranić se eksplicitno oslanja na novoštokavsku tradiciju
hrvatskih gramatičara i leksikografa (Kašića, Della Belle, Stullija...), iako
mu je, kao Karadžićevu i Daničićevu suvremeniku, standardni jezik koji se u
ono vrijeme nazivao hercegovačkim (osobito kada je bilo riječi o fonološkim
pitanjima) bio prezentan u potpuno istraženom i normiranom obliku. S obzirom na to da u naše vrijeme pojedini filolozi tvrde kako je u Mažuranićevu
„[...] jezičnom materijalu koji se opisuje, u skladu sa širokim opsegom pojma
hèrvatski jezik, očigledno povezano srpsko i hrvatsko [...]” (Keipert 2014:
255), važno je propitati odnos Mažuranićeva akcentološkog rada prema
Karadžić-Daničićevu akcentološkom radu, posebno u području obličnoga
naglaska jer su osnovne postavke Mažuranićeva opisa novoštokavskoga
naglasnog sustava već dobro istražene.1 Mažuranić je kao izvorni govornik
vinodolske čakavštine svojom naglasnom teorijom iznesenom u Slovnici, a
poslije i u znanstvenoj raspravi O važnosti accenta hèrvatskoga za historiu
Slavjanah (1860), utvrdio čvrst odnos između štokavskoga i čakavskoga
naglaska, što je, kako će se pokazati, iznjedrilo velik dio štokavske akcentuacije koji se razlikuje od Karadžićeve. Razvojno-objasnidbeni modeli prema
kojima se novoštokavski naglasni likovi potvrđuju čakavskim naglasnim
korelatima i tako pokazuje unutarnji razvoj i koherencija hrvatskoga jezika
najveća su vrijednost Mažuranićeva akcentološkog priloga u izgrađivanju
naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika pa ćemo temeljitijim istraživanjem obličnoga naglaska u njegovoj gramatici (i to drugoga izdanja iz
1861; dalje u tekstu oznaka M )2 dobiti jasniju sliku o izvorištima hrvatske
1
2

Vidi Gopić 1907. i Delaš 2018.
U bilježenju naglasaka Mažuranić se oslanja na grčki prozodijski sustav i slijedi tradiciju
obilježavanja prozodijskih jedinica koja počinje s Bartolom Kašićem. Akutom označava
dugosilazni naglasak koji je dvostrukoga postanja: 1. iskonski dugosilazni – izvorni oštri kao u
riječima dár, bóg, tábor, súnce, glávu (M: 13); 2. noviji dugosilazni koji je nastao metatonijom
neoakuta – noviji oštri kao u riječima bán, kráj, píšem (M: 13), od bân, krâj, pîšem (= bãn,
krãj, pĩšem). Cirkumfleksom označava dugouzlazni naglasak – zavinuti kao u riječima glâva,
pêta, vîno, Bôžo, rûka (M: 13). Gravisom označava kratkouzlazni naglasak – slabi težki kao
u riječima vòda, nòga, gòra, òtac (M: 12). Za kratkosilazni naglasak – jaki težki – ima znak
kakav i danas upotrebljavamo: brȁt, brȁta, knjȉga, kȍlo, ȍlovo, glȅdati (M: 11). Stari hrvatski
pisci su se za označavanje kratka naglašena sloga služili suglasničkim geminatama (okko =
ȍko), a Mažuranić je znak za kratkosilazni naglasak preuzeo od Karadžića. Za zanaglasnu
dužinu ima znak kakav je i danas.

66

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 65–78

naglasne norme, o onome što je uposebljava u odnosu na naglasnu normu
kakva je tipologijom i tipološkom klasifikacijom za tzv. klasični srpskohrvatski jezik dana u dvjema Daničićevim akcentološkim raspravama: Akcenti
u imenica i pridjeva (1913[2]) i Akcenti u glagola (1896[2]).
2. NAGLASAK IMENICA
Za jednosložne osnove bez nepostojanog a u nominativu jednine u Slovnici se potvrđuje šest naglasnih jedinica: brȁt – brȁta, bȍb – bòba, grȃd
– grȃda, bȃn – bána, bȏg – bȍga i vȏl – vòla. Zbog gubljenja neoakuta
u čakavskim i staroštokavskim govorima došlo je do miješanja naglasnih
paradigama pa su u suvremenim normativnim priručnicima za naglasak tih
osnova zabilježene brojne dublete i triplete. No kako Mažuranić povezuje
novi štokavski naglasak s čakavskim koji ima neoakut, njegovi su naglasni
podaci pouzdaniji. Nalazimo bȃn – bána, grijȇh – grijéha, kvȃr – kvára, lijȇk
– lijéka, trȗd – trúda, rȗg – rúga itd. (M: bilj. na str. 16) prema čakavskom
naglasku kao kvãr – kvārȁ. S obzirom na Karadžić-Daničićevu te suvremenu
hrvatsku naglasnu normu drugačija je distribucija imenica trud, kvar i rug;
u Daničića (1913[2]) je trȗd – trȗda, u Karadžića (1935[4]) i kvȃr – kvȃra,
rȗg – rȗga. Distribucijsku različitost pojedinih imenica u tipove potvrđuju i
Mažuranićevi primjeri grȍzd – gròzda 15, tȅrn – tèrna 15, geȑm – gèrma 15
itd. prema Daničićevu grȏzd – grȏzda, tȓn – tȓna, gȓm – gŕma [u hrvatskoj
preskriptivnoj normi je grȍzd – gròzda i grȏzd – grȏzda (Šonje 2000), grȍzd
– grȍzda (Anić 1991; Barić i dr. 1999); tȓn – tȓna (Anić 1991; Barić i dr.
1999; Šonje 2000); gȓm – gŕma (Barić i dr. 1999; Šonje 2000), gȓm – gȓma
(Anić 1991), gȑm – gma (Barić i dr. 1999)]. Prema Daničićevoj tipologiji
(1913[2]) tipu s metatoniranim i produljenim osnovnim naglaskom kao vȓh
– vha pripada svega sedam riječi: vrh, bik, grom, ruj, sto, stog i pl. zòbovi.
Mažuranić u tipu stȏl – stòla ima deset riječi, čime se potvrđuje „neplodnost”
toga naglasnog tipa, ali u njemu nema ni jedne imenice koju navodi Daničić:
bój, bór, dvór, krój, rój, strój, mólj, vól, gól, bór (M: 16) prema čakavskom
bõj – bojȁ, dvõr – dvorȁ itd.
Mažuranić govori o pravilnom (neproduženom) pluralu kao vòli i
knȇzi i o produženom pluralu kao vòlovi, knȅzovi čije značenje međutim
nije jednako: „[...] ‘volovi’ znači što ‘veliki voli’, orlovi = veliki orli, knezovi = veliki knezi [...]” (M: 41). Duga množina kao morfološka kategorija
povezana je u Mažuranića i s naglasnom kračinom i s naglasnom dužinom:
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grȁdovi 44, knȅzovi 44, bânōvah (= bánōvā) 44, ali ne nalazimo ni jednoga
primjera kojim bi se potvrdila naglasna jedinica vȃl – vȃla – válovi. Prema
Daničićevoj normi toj naglasnoj jedinici pripadaju dvadeset i dvije imenice,3
a Vukušić je tvrdio kako je izvan svake sumnje da je sa stajališta zapadnoga
novoštokavskog naglašavanja dugouzlazni naglasak u množini naglasne
jedinice vȃl – vȃla – válovi rubna pojava koja se uz dosljedno poštivanje
jedinstvenih mjerila dade zanemariti (Vukušić 1984)4 pa je kraćenje sustavno
provedeno u Naglasku u hrvatskome književnom jeziku (Vukušić i dr. 2007).
U korpusu Mažuranićeve Slovnice naglasak se u genitivu množine imenica
premješta na slog pred nastavkom u brojnim primjerima: čavâlah (= čaválā)
44, lakâtah 44, nokâtah 44, prijatêljah 44, učitêljah 44, oblâstīh 49, bolêstīh
49 itd., ali su brojni i nealternirani naglasni likovi: ȍtācah 44, grȁdōvah 44,
knȅzōvah 44, mȁjākah 46, sȕnācah 42 itd. Mijenja se naglasak u lokativu
jednine imenica vrste i prema dvama pravilima:
1. ako-je koren jednoslovčan, o š t r i pretvori-se na z a v i n u t i: na bêrvi, po
ćûdi, lâži, mîsli, strâsti itd. [...] a j a k t e ž k i pretvori-se u s l a b t e ž k i: u
kòsti, nòći, sòli itd. [...] 2. Ako-je koren višeslovčan, pèrva slovka gubi naglasak,
pa-ga dobije predposlědnja, i to z a v i n u t i, ako-je duga, a s l a b t e ž k i, ako
kratka, n. p. u oblâsti, na pričêsti, po zapovièdi, itd. [...] u bolèsti, nemòći, pamèti
itd. (M: 48).

Iako su naglasne preinake u navedenim kategorijama, pogotovo
međuslogovne, razvojem zapadnonovoštokavskoga naglasnog sustava
mahom nivelirane (pa se na taj način sustav rasteretio, pojednostavio), one
su dobro zastupljene i u starijim hrvatskim gramatikama prije Mažuranićeve
(u Brlićevoj 1850[3], Relkovićevoj 1767, Starčevićevoj 1812...) i po njima se
Mažuranićeva akcentuacija nikako ne može smatrati potvrdom Karadžić-Daničićeve akcentuacije. U vezi s unutarslogovnim naglasnim preinakama
zanimljivo je kako za jednosložne imenice srednjega roda Mažuranić ima
naglasnu opreku sèlo – mn. sȅla: sèlo – sȅla 38, a neutralizira naglasnu
opreku pȍlje – mn. pòlja: pȍlje – pȍlja 39, iako je, razvojno gledano, opreka
pȍlje – pòlja primarna, a opreka sèlo – sȅla sekundarna.5
3

4

5

To su: grozd, dȉo (dȉjel), žulj, prut, puž (spuž), vijek, vlat, gem, glib, dub, žbun, jež, klas, lik,
list, mlaz, red, sad, ud, stan i trut.
Iako dugouzlazni naglasak kao válovi govoritelji hrvatskoga standardnog jezika iz Slavonije
dosljedno ostvaruju.
Ivšić (1913) dokazuje kako promjenu naglaska tipa pl. pòlja od sg. pȍlje (i tipa pl. mésa od sg.
mêso) valja tumačiti po Saussureovu zakonu, tj. naglasak se povukao (regresivno: poljȁ, mēsȁ)
zbog otisnutog -a. Analogijom se naglasak u pl. povlači i ondje gdje se ne bi smio povući jer
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2. NAGLASAK PRIDJEVA
U neodređenim oblicima pridjeva kao mlȃd Mažuranić je normirao stariji
naglasak odnosno prvotnu naglasnu razliku između ženskoga i srednjega
roda: žút, žȗta, žúto (= žȗt, žúta, žȗto) 50, koje nema u Daničićevoj tipologiji.
Ipak, Mažuranić kaže da se „u někojih pridavnicih t. j. onih od jedne duge
slovke, i onih dvoslovčanih na a n, a r, a l, kojim-je korenna slovka duga”
(M: 26) čuje u muškom i srednjem rodu i zavinuti, tj. današnji dugouzlazni
umjesto njemu u čakavskom poznata oštroga, tj. današnjega dugosilaznog
naglaska. Npr. drȃg, drága, drágo umjesto drȃgo; dúžan, dúžna, dúžno
umjesto dȗžan, dȗžno; trúdan, trúdno umjesto trȗdan, trȗdno; glȃdan
i gládan, mȗdar i múdar, nȃgal i nágal, a tako i krátak, plítak umjesto
krȃtak, plȋtak te gdjekoji particip pèrvotnih glagoljah: bílo, pílo umjesto
bȋlo, pȋlo (v. M: 26, 51). Za Mažuranića je opisana pojava smetnja koju bi
valjalo ozbiljno ispitati pa se odlučiti za ono što je izvorno. Stari naglasak
odgovara dubrovačkomu (v. Rešetar 1916: 115) i ruskomu (usp. гόлоденъ
– гόлодно – голоднá) te posavskomu (v. Relković 1767. i Brlić 1850[3]. u
kojima se potvrđuju dvojaki naglasci kao glȃdan – dúžan, tȇžak – míran itd.),
a za većinu pridjeva razmatrane naglasne jedinice u novije vrijeme takav
naglasak dopušta Zoričić (1998) u kojega je: bȗdan, glȃdan, gȏrak, hlȃdan,
krȗpan, prȃzan, tȃman itd. Međuslogovne naglasne preinake u pridjeva u
Slovnici se potvrđuju samo uzorkom zèlen – zelèna – zelèno u neodređenom
obliku. To je naglasna jedinica koja obuhvaća mali broj pridjeva i Mažuranić
ih je izrijekom naveo: „[...] slab težki pomiču za slovku prema kraju: cèrljen,
gen. cèrljèna, dat. cèrljènu itd. Takvi-su : pòšten, rùmen, stùden, tàkmen,
zèlen; dàlek, dùbok, šìrok, vìsok, žèstok” (M: 51). Naglasnih jedinica s
međuslogovnim preinakama prema Daničićevoj je tipologiji čak pet.6

6

je sg. imao otisnuti naglasak na korijenskom slogu pa se govori npr. žìta, bda itd. umjesto
žȉta, bȑda, a kako bi se plural srednjega roda općenito razlikovao naglaskom od singulara, i
pl. tipa *selá (s otisnutim -a) se promijenio u sȅla.
To su: zèlen, zelèna, odr. zèlenī; vàljān, valjána, odr. vàljanī; imúćan, imúćna, odr. ìmūćnī;
plavètan, plavètna, odr. plàvetnī; òkrūgao, okrúgla, odr. òkrūglī.
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3. NAGLASAK GLAGOLSKIH OBLIKA
3.1. Prezent
Mažuranić u Slovnici donosi glagol ići u starijem obliku s naglaskom ìti,
ȉdem 101, što odgovara Daničićevu naglasku ìći, ȉdēm, a u prefigiranim
tvorenicama dosljedno zadržava uzlazni naglasak uz očekivano duljenje: otìti
(= otìti) 101, nȃjti, nȃći (= nájti, náći) 101. U jedinicu plèsti ulaze Mažuranićevi glagoli nèsti, gnjèsti, mèsti (mètēm), plèsti, grèpsti, tèpsti, uvèsti, pèći,
žèći, tèći (105); u Daničića još bòsti i cvàsti. Mažuranić s kratkim uzlaznim
potvrđuje i lèći, mòći (105), a u tipu trésti ima trésti, mésti (mézēm), dúbsti,
skúbsti, zébsti, rásti, léći, túći (105); u Daničića još vésti, vŕsti, cŕpsti, žívsti
(žívēm), vúći i vrijéći. Mažuranić primjenjuje pravilo o promjeni naglaska 1.
lica jednine prezenta u 1. i 2. licu množine za glagole u čijim je prezentskim
nastavcima morf e ili morf i: pìjem, pijèmo, pijète; vèlim, velímo, velíte;
kléčim, klēčímo, klēčíte (76) te izrijekom kaže da je takav novoštokavski
naglasak čvrsto na starijem čakavskom utemeljen:
Takve glagolje, u kojih skače naglasak s korena na predposlědnjū slovku, možeš
poznati iz čakavskoga naglaska, koji u tih rěčih po svih osobah stoji na poslědnjoj :
pijêm, pijȅš, pijȅ, p i j e m ȍ, p i j e t ȅ, pijû; velîm, velîš, velî, v e l ī m ȍ, v e l ī t
ȅ, velê; klēčîm, -îš, -î, k l ē č ī m ȍ, k l ē č ī t ȅ, klēčê, §.51 (M: 76).

Činjenica je da naglaske tipa trésti, pèći i njima ekvivalentne neistoslogovne preinake u prezentu imaju u svojim gramatikama i hrvatski jezikoslovci prve polovine 19. stoljeća (npr. Šime Starčević u svojoj Ričoslovici
1812. ima nepokraćeni oblik infinitiva glagola prve vrste s dugouzlaznim
naglaskom). To nam govori da je prepojednostavljeno tvrditi kako je u
zapadnonovoštokavskim govorima isključivo rȅći, rȅkla, odnosno trȇsti,
trȇsla, odnosno nàīći, nàišla itd., a prema Kapoviću (2008: 32) gubljenje
dočetnoga -i u infinitivu nije nužan preduvjet za nastanak naglasaka kao
pȅći, trȇsti (kao što to tvrdi Vukušić 19847) pa u mnogim govorima umjesto
staroga pećȉ / pèći, trēstȉ / trésti, peklȁ / pèkla, trēslȁ / trésla dobivamo mlađe
pȅći, trẽsti > trȇsti, pȅkla, trẽsla > trȇsla.
7

Općehrvatski naglasni modeli u glagola prve vrste temelje se prema Vukušiću na pokrati
infinitiva za dočetno -i po modelu: trēstȉ > trẽst > trȇst > trȇst(i), pećȉ > pȅć > pȅć(i) itd. Pretpostavlja se da istočnonovoštokavski idiomi, koji nisu kratili dočetno -i u infinitivu, imaju dvije
razvojne faze manje pa od likova trēstȉ, potrēstȉ, tećȉ, potećȉ, naīćȉ, držēćȉ dobivaju izravnim
novoštokavskim prenošenjem naglasaka likove trésti, potrésti, tèći, potèći, naíći, držéći, a onda
i likove glagolskoga pridjeva radnog trésla, potrésla, tèkla, potèkla, naìšla i likove 1. i 2. lica
množine prezenta želímo, želíte.
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3.2. Imperfekt
U imperfektu, koji je iznimno rijedak u zapadnonovoštokavskim govorima
i naglasak mu je kolebljiv, Mažuranić je usustavio naglasak infinitiva, a
ne prezenta pa je npr. kupòvati – kupòvāh (84), a ne kupòvati – kùpovāh,
također ljûbiti – ljûbljāh (= ljúbiti – ljúbljāh) 84, a ne ljúbiti – ljȗbljāh.8
Uzlazni naglasak u glagolima I. vrste kao plèsti ili vúći dosljedno se prati
adekvatima u imperfektu pa je pèkah 85 i vûkah (= vúkah) 85. Glagoli koji
su u 1. licu jednine imperfekta jednosložni imaju dugosilazni naglasak na
morfu a: znȁti – znáh (= znȃh) 104.
3.3. Aorist
U aoristu je usustavljen naglasak infinitiva, ali izostaje finalna dužina, npr.
pȋtati – pȋtah (= pítati – pítah) 104. U 2, 3. licu jednine aorista je čelni
naglasak (također izostaje finalna dužina) prema pravilu:
U p e r f e c t u historičnom svi glagolji, koji u infinitivu makar gdě imaju slab
težki ili zavinuti, zaměnjuju ove naglaske u 2. i 3. osobi jednobroja sa jakim težkim
i oštrim, koji onda pravilno uzmiču za slovku kao slab težki, ako imaju kamo, n. p.
rèći, brâniti, imaju perfect : (ja) rèkoh, brânih, (ti, on) rȅče, bráni, pòreče, òbrāni,
§. 49“ (M: 104)9.

3.4. Glagolski prilog sadašnji
Glagolski prilog sadašnji u krnjem obliku ima naglasak i zanaglasnu dužinu
trećeg lica množine prezenta, npr. kùpūjūć 93, ali oblik s dočetnim -i ima
naglasak na trećem slogu od kraja: kupùjūći 93, koji je istovjetan naglasku
8

9

Prema E. Barić i dr. (1997[2]) u većine glagola naglasak imperfekta isti je kao u prvom licu
jednine prezenta.
Vukušić (1996) je tvrdio da je u hrvatskome, osim u glagola prve vrste, imprefektni naglasak
prema infinitivu, a ne prema prezentu, dakle da je hváliti – hváljāh, nòsiti – nòšāh, govòriti
– govòrāh, pítati – pítāh, kazívati – kazívāh..., a Brozović (1996) se s njim nije slagao tvrdeći
da je izvođenje imperfektnoga naglaska iz naglaska infinitiva „knjiška“ analogija s aoristom
i da od toga nema koristi za naglasnu praksu jer je, ondje gdje imperfekta na zapadu još ima,
naglasak prezentski. Vukušić je svoje mišljenje donekle korigirao 2007. za glagole kojima
se razlikuju naglasak infinitiva i prezenta pa oni u imperfektu ipak imaju naglasak prezenta:
hváliti – hvȃlīm – hvȃljāh, nòsiti – nȍsīm – nȍšāh, kazívati – kàzujēm – kàzīvāh itd.
Vukušić (1996) i Brozović (1996) iznose oprečne stavove o naglasku 2, 3. l. jd. aorista na
štokavskome zapadu. Vukušić je tvrdio da je naglasak povučen, a Brozović da ima kolebanja
u mnogim glagolima. Pravu opoziciju prema istočnomu (Karadžić-Daničićevu) naglašivanju
Brozović nalazi u izostanku finalne dužine u oblicima s povučenim naglaskom, npr. dužine u
ȕvnū, pȍlomī, zȁpītā, zȁgospodovā prema njegovu su mišljenju sasvim sigurno nehrvatske.
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u deklinabilnim oblicima na -ći.10 Mažuranić je pravilo o stalnom naglasku
popridjevljenih participa izveo iz čakavskoga gdje je na -ući, -eći bio neoakut
(čak. ûći, êći, dakle s novijim oštrim, M: bilj. na str. 103) pa se, nakon što
je neoakut metatonirao u dugosilazni, naglasak pomaknuo, tamo gdje za to
ima uvjeta, na slog ispred:
Participij pako sadanji ima naglašenu tvorku : úćī, éćī**) pa slovke, kojim-se ova
tvorka dodaje, izgube naglasak i dužinu, ako-ju imaju, pa-se kao proklitike naslone
na tvorku po §. 50. n. p. dmúći, ā, ē; mrúćī, šljúćī, zgúćī; òrūćī, kùjūćī, pitàjūćī,
govòrēćī, kupùjūćī, kraljùjūćī, gledàjūćī, davàjūćī, bičùjūćī, itd.“ (M: 103).

 rimjer neoslabljenoga pomicanja staroga naglaska nalazimo u primjeru
P
čȕdēć(i) -se 96, čȕdećī-se, ćā-se, ćē-se 96.
3.5. Glagolski prilog prošli
Kod naglaska glagolskoga priloga prošlog u Mažuranića se ponovno potvrđuje različit naglasak krnjega priloga prošlog na -v/-av od naglaska punog
oblika priloga prošlog na -vši/-avši: npr. naglasak infinitiva je u ȉmenovav
106, nâpastovav (= nápastovav) 106, a naglasak je na trećem slogu od kraja
u imenòvāvši 106, napastòvāvši 106. U pridjevima ima naglasak kao u prilozima na -vši, npr. bívšī, -ā, -ē (= bȋvšī, -ā, -ē) 106, dòbīvšī 106, imenòvāvšī
106, napastòvāvšī 106, kupòvavšī, -ā, -ē 93 itd.
3.6. Glagolski pridjev radni
Naglasak glagolskoga pridjeva radnog posebno je razrađen za glagole I.
(korijenske) vrste. Većina glagola kojima korijen završava na samoglasnik
(prosti pèrvotni s korenom na glasnik) ima u obliku pridjeva radnog za
ženski rod u jednini drugačiji naglasak: dȁo, dâla, dálo, dáli, -e, -a (= dȁo,
dála, dȃlo, dȃli, -e, -a) 105; prȍdao, prodâla, prȍdālo (= prȍdao, prodála,
prȍdālo) 105, ùmrō, umêrla (= ùmrō, umŕla) 86... Naglasak za ženski rod kao
dála, prodála odgovara naglasku neodređenoga oblika pridjeva za ženski rod
kao mláda.11 Takvi su glagoli navedeni jer ih valja pojedinačno zapamtiti:
„[...] dȁti, brȁti, prȁti, spȁti, zvȁti, žgȁti, jêti (-eti: uz-eti), -čéti, -péti, -žéti,

10

11

Knjiški oblici uobičajeni u starijim hrvatskim gramatikama. Jedni su ih gramatičari razlikovali od glagolskih priloga naglaskom, a drugi i sufiksom [npr. u Starčevića (1812) je
slídeć i slidéći, -a, -e].
Naglasno izdvajanje oblika glagolskoga pridjeva radnog za ženski rod brojnim je primjerima
potvrdio Ivšić u posavskom govoru: počéla, uzéla, umŕla, popíla, savíla... (v. Ivšić 1913).

72

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 65–78

(òžeti), -nieti; bȉti (esse), dò-biti (obtinere), gnjiti, pȉti, víti, dȅrti, ždȅrti,
mȅrti, -pȅrti, s-tȅrti (trěti), -vȅrti (vrěti).” (M: 105) Glagoli kojima korijen
završava na suglasnik (prosti pèrvotni s korenom na suglasnik) su glagoli I.
vrste s uzlaznim naglaskom na penultimi kao vúći i plèsti i njima je naglasak
u obliku pridjeva radnog za ženski rod upravljen prema infinitivu pa je vúkao,
vûkla (= vȗkao, vúkla) 105, plȅo, plèla 105, grȅbao, grèbla 105 itd. Za sve
ostale glagole Mažuranić kaže da im je naglasak u svim rodovima pridjeva
radnog pravilno prema infinitivu. Tako prema infinitivu kupòvati pridjev
radni glasi kupòvao 85, *kupòvala, *kupòvalo. U Daničićevu je sustavu
povučeni, kratkosilazni naglasak u svim trima rodovima: kȕpovao, kȕpovala,
kȕpovalo, a u standardnome hrvatskom jeziku za pridjev radni glagola na
-ovati/-evati s više od triju slogova u infinitivu i s kratkosilaznim naglaskom
na trećem slogu od kraja nalazimo čak tri rješenja: kȕpovao, kȕpovala, kȕpovalo i kupòvao, kupòvala, kupòvalo (E. Barić i dr. 1999); kȕpovao, kupòvala,
kupòvalo (Vukušić i dr. 2007).12
3.7. Glagolski pridjev trpni
U glagolskom pridjevu trpnom također se izdvaja naglasak oblika (neodređenog) za ženski rod: kod glagola I. vrste na -ati je dán, dâna, dáno (= dȃn,
dána, dȃno) 106. „Tako : brán, klán, prán, obà-sjān, pò-slān, tkán, znán,
zván” (M: 106). No u pridjevu trpnom na -t istih glagola naglasak je jednak
u svim trima rodovima: dát, dáta, dáto (= dȃt, dȃta, dȃto) 106, pít, píta, píto
106 itd. Međuslogovne preinake u ovoj su morfološkoj kategoriji brojne: 1.
bìjen, bijèna, bijèno 106... (u pridjevima trpnim izvedenim sufiksima -jen,
-ven i -en od glagola I. vrste na -iti); 2. pèčen, pečèna, pečèno 107, tùčen,
tučèna, tučèno 107... (u pridjevima trpnim od glagola I. vrste s uzlaznim
naglaskom kao pèći i túći); 3. bròjen, brojèna, brojèno 108... (u pridjevima
trpnim glagola IV. vrste). „Takvi evo slěde u ženskom spolu, da-se lakše
zapamte: brojèna, činjèna, dvorèna, gnojèna, goštjèna, govorèna, krojèna,
lovljèna, ložena, (uz-) oholjèna, pogodjèna, rodjèna, soljèna, (s-) tvorèna,
učène, i više drugih” (M: 108); 4. od glagola na -ovati, -ujēm pridjev trpni
glasi kupòvān, kupovâna, kupovâno (= kupòvān, kupována, kupováno) 107

12

Prema Vukušiću (1984) u muškom bi rodu, zbog prijelaza fonema l u vokal i sažimanja dvaju
samoglasnika u jedan, očekivani zapadnonovoštokavski naglasak bio brzi na prvom slogu,
dakle pȕtovō, putòvala, putòvalo, putòvali... Ivšić (1913: 98) u posavskom nalazi: kȕpovō,
kupovȁla ili kupòvala, kupovȁlo ili kupòvalo, dȑžō, držȁla ili džala, držȁlo ili džalo.
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prema čakavskom kupovãn, kupovānȁ, kupovānȍ, također kòvān, kovâna,
kovâno 107 itd. Mažuranić kaže da se među obrazovanima čuju i uzorci
ujednačenoga naglaska kao kupòvan, -a, -o (prema infinitivu), kao kùpovan,
-a, -o (prema prezentu) ili pak kao kȕpovan, -a, -o, ali takvi su uzorci prema
Mažuraniću rezultat miješanja naglaska pridjeva (pridavnih imenah) i glagolskoga pridjeva trpnog (tèrpnoga participija): „Tako kùpovān, kùpovna,
o, a d j. znači što nije domaće, nego-se obično kupuje, pak kupòvān (lán),
kupovâna (vȕna), kupovâno (plâtno), p a r t. (što-se-je kupovalo)” (M: 108).
4. NAGLASCI U TVORBI RIJEČI
Mažuranić u Slovnici daje naglasna pravila u tvorbi riječī koja određuju koji
će naglasak biti na određenome mjestu bez obzira na naglasak riječi koja
motivira tvorbu. Zato tvorbene jedinice (prefikse, sufikse i infikse) kojima se
riječi tvore dijeli na glasne (one koje čine promjenu naglaska riječi kojoj se
dodaju) i bezglasne (one koje ne utječu na naglasak riječi kojoj se dodaju).
Zanimljivi su primjeri koji zadržavaju naglasak osnovne riječi, osobito izvedenice na -stvo (-anstvo) čiji bi prozodijski lik u okolnostima suvremene
govorne komunikacije itekako zadržao našu pozornost na izrazu: prijàteljstvo 116, poglàvārstvo 116, svjědòčanstvō 117, dostòjanstvō 114, pròklētstvō
115, pòznanstvō 115, kèršćanstvō 117 itd. U sadašnjem trenutku hrvatskoga
standardnog jezika tvorenice na -stvo nisu sustavno stabilizirane,13 a s obzirom na Karadžić-Daničićevu normu Mažuranićeva je akcentuacija tvorenica
na -stvo konzervativnija; u Daničića (1913[2]) je prijatéljstvo, poglavárstvo,
dostojánstvo, svjedočànstvo, proklétstvo, poznánstvo itd.
U izvedenicama sufiksom -ost Mažuranić također ima starije naglasno
stanje, tj. naglasak kao u tvorbene osnove: bùdućnost 114, pòbožnost 114,
pòkornost 114... U suvremenoj standardnoj izgovornoj praksi je kolebanje
između naglaska kao u osnove i analogijskog dugouzlaznog ispred sufiksa;
najviše se kolebaju trosložne i četverosložne izvedenice od pridjeva s dugim
pretposljednjim slogom: ìntīmnōst – intímnōst, ȉsprāvnōst – isprávnōst,
knjȉžēvnōst – knjižévnōst, pòbōžnōst – pobóžnōst, prȅcīznōst – precíznōst
13

Babić (1991[2]: 283) kaže: „Prema svom jezičnom osjećaju običnije stavljam na prvo mjesto:
bláženstvo – blažénstvo – blažènstvo, bogàtstvo – bògatstvo – bogátstvo, djètīnjstvo – djetínjstvo, gȁzdīnstvo – gazdínstvo, lȁkōmstvo – lakómstvo, otájstvo – otàjstvo, proklétstvo – proklètstvo.”
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itd. (primjeri iz Babić 1991[2]). U Karadžićevu, Daničićevu i Maretićevu
bilježenju, kao i u suvremenoj hrvatskoj normi, samo je -ōst bez obzira
na postanak. U povijesti jezika ovdje se zapravo radi o dvama sufiksima,
jednom dugom i jednom kratkom, što je u Slovnici dobro izložio Mažuranić:
[...] ost-je u 1. i 4. padežu dugo ili kratko : dugo stoji običnije poslě kratke slovke,
a kratko poslě duge. Kadšto-se koren u kojoj ovakvoj rěči izgovara u jednom kraju
dugo, a drugom kratko, pa-se onda po tom měnja i količina svèršetka ost : lùdōst,
krèpōst (ne lȕdōst, krȅpōst) i lûdost, krièpost. U ostalih-je padežih ost uvěk kratko:
mȉlosti, mȉlostjū, itd. (ne : mȉlōsti, mȉlōstjū) (M: 114).

Dakle ōst je bilo samo u onih imenica u kojih je naglasak bio ispred sufiksa,
npr. hȉtrōst, hrȍmōst, mlȁdōst, žȁlōst, mȉlōst; ako je pak naglasak nekada bio
na sufiksu, bilo je ŏst, npr. drágost, dúžnost, grúbost, múdrost itd. Kasnije
su se oba sufiksa analogijom izjednačila.
U izvedenicama sufiksom -īk od tzv. n-pridjeva (imenice obično
označuju osobu) Mažuranićevo bilježenje pokazuje dvije glavne tendencije:
zadržavanje naglaska osnove – túženīk (= tȗženīk) 111, zàtvorenīk 111,
mȕčenīk 111, rȁnjenīk 111...; ili kratkouzlazni naglasak na pretposljednjem
slogu – učènīk 111, poslànīk 111, dùžnīk 113, govòrnīk 113 (u značenju „onaj
kojemu je zanat govor”)... Činjenica je da se mnoge izvedenice sufiksima na
-īk koje su u starijim rječnicima propisivane po Daničićevu tipu stànōvnīk u
hrvatskoj jezičnoj zajednici oduvijek govore po tipu gospòdār, gospodára pa
je danas npr. samo činòvnīk, stanòvnīk; većinski je naglasak i govòrnīk, iako
likovi gòvornīk (gòvōrnīk) i govòrnīk imaju različito značenje i postanje.14
Mažuranićevo naglašavanje glagolskih imenica,15 upotreba kojih u
narodnim govorima nije česta pa je u Daničićevoj studiji (1913[2]) naglasnotipološki razvrstano tek nekoliko glagolskih imenica, dvojako je: u
izvedenicama od nesvršenih glagola naglasak je kao u osnove (tj. kao u
infinitivu ili prezentu) – govòrēnjē 111, kèrštênjē 111, vjènčānjē 111 (svi su
primjeri nomina actions)...; u izvedenicama od svršenih glagola naglasak je
dugouzlazni na slogu ispred sufiksa – dopuštênje 111, stvorênje 111... Takvo
naglašavanje potpuno odgovara pravilu koje je poslije postavio Maretić
(1931[2]), a koje vrijedi i u suvremenoj normi.
14

15

Izvedenica govòrnīk je odglagolna i znači „onaj koji govori”, a izvedenica gòvornīk je odimenična prema starom lok. jd. govòru i znači „onaj koji drži govor, orator”.
Tradicionalnim nazivom glagolske imenice želi se naglasiti njihova motiviranost glagolom pa
se zanemaruje razlika između radnje i stanja.
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Među naglascima koji su zanimljivi zbog zonalnih razlika između
sjeverne i južne novoštokavštine izdvaja se Mažuranićev naglasak tipa
plȃća. Naime naglasak plãća evoluirao je u novoštokavski plȃća i Ivšić
(1913) kaže da je po Slavoniji slušao samo plȃća, a ne Karadžićevo pláća.
Kako je i u čakavskome narječju plãća, Mažuranić ima dvosložne imenice
s novijim oštrim (tj. sa sekundarnim dugosilaznim) naglaskom: pláća (=
plȃća) 111, bánka (= bȃnka) 18, pómnja (= pȏmnja) 18, rúža (= rȗža) 18,
trúblja (= trȗblja)18, bérba 111, dvójba 111 itd.16 Takve zapadnonovoštokavske naglaske podupire i prozodijski prihvat posuđenica tipa mȏda, krȋza,
tȇnis koje se u mediteranskom području pod utjecajem talijanskoga i dalje
govore na taj način unatoč tomu što se kodificirana akcentuacija temelji na
novoštokavskome panonskom tipu pa je móda, kríza, ténis itd.
5. ZAKLJUČAK
Mažuranićev je odnos prema prezentnom Karadžić-Daničićevu prozodijskom sustavu, potpuno istraženom i normiranom, kritički. Iako se kao
neizvorni štokavac na nekim mjestima pokazuje slabim za Karadžić–
Daničićeva naglasna rješenja (npr. kada prema starim infinitivima kao pèći i
trésti rekonstruira čakavske naglaske kojih nije bilo u njegovu vinodolskom
govoru17), Mažuranić nije preuzeo istočnonovoštokavski naglasni sustav.
Nastojeći novoštokavske naglasne likove kontinuirano potvrditi čakavskim
naglasnim korelatima, uspostavio je razvojno-objasnidbene modele koji nisu
primjenjivi na propisane Karadžićeve naglasne likove (npr. kvãr – kvārȁ
⇏ kvȃr – kvȃra). U Mažuranićevu je naglašavanju različitim alternacijama
(istoslogovnim i međuslogovnim) obuhvaćeno puno više kategorija (npr.
glagolski pridjevi kao prȍdao – prodála – prȍdālo, kupòvān – kupována – kupováno...). U cjelini gledano, Mažuranićeva je novoštokavska
naglasna norma puno konzervativnija od Karadžić-Daničićeve (najbolja su
16

17

Takvi naglasci odgovaraju dijalektnim posavskim naglascima u slavonskih gramatičara, Brlića
(1850[3]) i Reljkovića (1767): pláća (= plãća) B397, pláća (= plãća) R448, kànte (= kȃnte)
B307, kàrte (= kȃrte) R283.
Vinodolski čakavski govor ima „krnje“ infinitive na -t / -ć pa se ondje nisu mogli očuvati stari
uzlazni naglasci u infinitivu kao pèći (< *pećȉ), trésti (< *trēstȉ), nego je moglo biti samo pȅć
i trẽst > trȇst. Međutim Mažuranić kaže: „Čakavski-je naglasak něgda bio : tūćȉ, dūbstȉ, zēbstȉ
itd. ali ja-ga nisam nikada čuo; barem u Vinodolu-se sada govori : tûć, vûć, dûbst (i dûst) itd.”
(M: bilj. na str. 19).
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potvrda neodređeni oblici pridjeva kao mlȃd – mláda – mlȃdo, zadržavanje
naglaska tvorbene osnove u izvedenicama kao dostòjanstvo, pòkornost...).
Dok se zakonitosti Karadžić-Daničićeva naglasnoga sustava iscrpljuju na
ograničenom Karadžićevu leksičkom materijalu prikupljenom isključivo na
terenu, pa su u mnogim slučajevima nedostatne i nedorečene, Mažuranić
je dao jasna pravila o naglasku i za niz kategorija u kojima se nije mogao
osloniti na živi govor (npr. za naglasak imperfekta, popridjevljenih oblika
aktivnih participa prezenta i preterita I.) Sve to pokazuje da je Mažuranić
u svojoj Slovnici uspostavio naglasni sustav koji je podrijetlom, opsegom i
domašajem u priopćajnoj praksi zapadnonovoštokavski.
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SUMMARY
THE MORPHOLOGICAL ACCENTUAL PATTERNS OF ANTUN
MAŽURANIĆ’S SLOVNICA HÈRVATSKA
The paper determines the overlap (or lack thereof) between Daničić’s eastern neoštokavian accentuation and the accentuation of Mažuranić’s Slovnica Hèrvatska and it is
shown that Mažuranić’s grammar, which is the first extensive description of the accentual
patterns of standard Croatian, belongs to western neoštokavian circle. The focus of
the study is the accentual typology and the morphological accentual patterns of nouns,
adjectives and verbs.
Key words: Croatian accentuation, Antun Mažuranić, grammar, standard Croatian

78

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 79–103

Izvorni znanstveni rad
DOI: 10.17234/Croatica.63.5
UDK: 811.163.42’366.5
811.163.42’366.53
811.163.42’37
Primljen: 4. II. 2019.
Prihvaćen: 12. IV. 2019.

GRAMATIČKA VIŠEZNAČNOST
KATEGORIJE BROJA
Branka Tafra
Sveučilište u Zagrebu
branka.tafra47@gmail.com

Središnja je tema ovoga rada gramatička višeznačnost kategorije broja, utvrđivanje
njezinih osnovnih tipova te otkrivanje asimetričnosti njezinih gramema, osobito u terminološkim sustavima, koja nije uočena i valjano opisana u hrvatskim jezičnim priručnicima.
Budući da je odnos kategorije brojivosti u imenica i kategorije broja čvrsto isprepleten da
bi se mogao potpuno zaobići, bit će riječi i o njem s osvrtom na kroatističku literaturu i na
neka sporna mišljenja. Predložit će se nekoliko dopuna u nazivlju i u tumačenju kategorije
broja radi poboljšanja ne samo gramatičkih opisa nego i gramatičke obrade natuknica u
rječnicima, u kojima se jasnije ogleda nerazdvojivost gramatike i semantike upravo na
primjeru kategorije broja.

Ključne riječi: gramatika, semantika, kategorija broja, jednina, množina

1. UVOD
Gramatičke su kategorije oduvijek privlačile istraživače, ponajviše jezikoslovce, ali i druge, u prvom redu filozofe. U jezicima svijeta kategorija se
broja različito ostvaruje, a u hrvatskom jeziku ona se ostvaruje kao dvojčani1
1

Opisujući kategoriju broja u mnogim jezicima, Corbett (2000) spominje sustave s različitom
konfiguracijom od singulara preko duala, triala, kvadrikala, pa paukala i dr., do plurala, ali i
više od plurala. Ostavljamo po strani dvojinu (dual) u hrvatskom o kojoj je dosta pisano.
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odnos jednine i množine. Premda se na prvi pogled čini da je vrlo jednostavno2 odrediti je li oblik promjenjive riječi u jednini ili množini, to nije uvijek
lako3 jer postoji velik broj imenica, zadržimo se samo na njima,4 za koje
nismo sigurni imaju li oba gramema, a ponekad postoji dvojba je li imenica u
jednini ili množini pa se tek u kombinaciji s kategorijom roda mogu odrediti
oba podatka, npr. kojega su roda i broja imenice babinje, jetra, Sali. Pitanje
je može li se uopće o gramatičkim kategorijama, a u članku će biti riječi o
kategoriji broja, govoriti izvan konteksta samo na razini izraza. Djelomice
može. Ako se o kategoriji broja u imenica govori isključivo o oblicima za
jedninu i množinu, onda smo na razini morfologije i shvaćanja kategorije
broja kao morfološke kategorije. Ako se objašnjava brojevna asimetričnost
imenskoga predikata i subjekta, primjerice zašto imenici većina kao subjektu mjesto otvara predikat jednom u jednini, što je očekivano jer je većina
jednina (Većina je došla), a drugi put u množini, što je neočekivano jer je
subjekt u jednini (Većina su topola dvodomne vrste),5 tada se kategorija
broja shvaća kao morfosintaktička kategorija. Morfologija ne može objasniti
zašto prilog malo jednom otvara mjesto genitivu jednine (malo sira), drugi
put genitivu množine (malo studenata), a treći put i jednomu i drugomu
genitivu, ovisno o značenju (malo vína, malo vínā)6. Ako pak treba objasniti
sintagmu jedne hlače, gramatika određuje da je imenica plurale tantum,
ali ne može bez pomoći semantike odrediti što je, osim da je kvantifikator,
riječ jedne, odnosno kojoj vrsti riječi ona pripada, premda se na prvi pogled
čini da je to pitanje isključivo u domeni gramatike.7 Prema tomu kategorija
broja nema samo svoje morfološke (Znika 2002: 67) označivače nego ima
i sintaktičke, ali i rječotvorne označivače. No za potpuno razumijevanje
kategorije broja potrebno je izići iz gramatičkih okvira pa uzeti u obzir i
leksičko i referencijalno značenje, a ponekad i situacijski kontekst.

2

3

4

5
6

7

Corbett (2000: 1) primjećuje da je ta jednostavnost varljiva i da je kategorija broja raznolikija
nego što su toga jezikoslovci svjesni.
Dokazuju to Babić i sur. (1991) koji sklanjaju (!) ime Nives u jednini i u množini (!), i tako
odstupaju od pravila da su imena nebrojive imenice (broje se nositelji imena, a ne imena) koje
upravo po onome što znače ne mogu imati opreku jednina – množina.
Kategorija broja u drugih vrsta promjenjivih riječi, ali i u frazemima (dječja igra – dječje
bolesti, crna ovca – crne misli, ali imati pun džep/džepove), zasebna je tema.
Takvi se primjeri mogu naći u tekstovima, npr. Manji dio neofita su invazivne vrste.
Treba razlikovati značenje imenice vino u ovim dvjema rečenicama: Popio je malo vína i Malo
je vínā, pogotovo slavonskih. V. poglavlje 3.3.
Literatura različito gleda na taj problem. V. Tafra 2005: 13.
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Polazimo stoga od stajališta da su gramatika i semantika nerazdvojive
te da zapravo i ne postoji neka čvrsta granica između gramatičkih i semantičkih kategorija, a da se ona uzima samo radi lakšega opisa. To ne znači
da se jezične razine bez razloga mogu miješati, kao što se sreće u literaturi
u kojoj nije rijetkost da se u formalni morfološki opis uvode sintaktičke ili
pak semantičke kategorije. Gramatičke su kategorije promjenjivih riječi u
uskoj vezi s funkcijom tih riječi i njihovim značenjem, samo se u opisima
mijenja pristup, jednom je on više morfološki, drugi put funkcionalni, a treći
put semantički. Manje-više sve je to poznato, a ovdje je spomenuto samo
zato da se vide polazišta na kojima se temelji ovaj rad.
Kategorija je broja u jezikoslovnoj literaturi često bila temom proučavanja8 pa cilj ovoga rada nije da obuhvati svu problematiku te kategorije, ali
ni da dade pregled literature o njoj. S obzirom na to da je tema preopširna
za članak manjega opsega, više se podataka i tumačenja može naći u ostaloj
literaturi, a u ovom ćemo se radu uglavnom baviti višeznačnošću kategorije
broja i asimetričnošću njezinih gramema. Nećemo ulaziti dublje u problem
razgraničenja i preklapanja kategorije broja i kategorije brojivosti jer je
to tema sama za sebe, ali se mora i ona načeti jer je odnos tih kategorija
suviše isprepleten da bi se mogao potpuno zaobići. Osvrnut ćemo se na
neka mišljenja u kroatističkoj literaturi, pogotovo na ona s kojima se ne
slažemo,9 dotaknut ćemo se teorijskih pitanja, osvrnut ćemo se i na nazivlje
te predložiti nekoliko dopuna, a primjerima iz terminoloških sustava proširiti spoznaje o kategoriji broja, koje svoju primjenu, osim u gramatičkim
opisima, svakako trebaju naći mjesto i u rječnicima koji su prikladniji za
opis pojedinih imenica u kojima se jasno ogleda nerazdvojivost gramatike i
semantike upravo na primjeru kategorije broja.

8

9

Ovo je nastavak dosadašnjega autoričina bavljenja njome, doduše uvijek u širem kontekstu uz
druge teme (Tafra 2000a, 2000b, 2007, 2017).
Već je dosad bilo pisano o nedopustivim pogrešnim primjerima određivanja kategorije roda
i broja u temeljnim hrvatskim jezičnim priručnicima u kojima su, među ostalim, vrata, leđa
ženskoga roda (dakle jednina), a kola, leđa jednina (Tafra 2007).
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2. KROATISTIČKI POGLED
Broj i rod uz padež su prve gramatičke kategorije koje se uče u školi. Međutim, hrvatske gramatike i rječnici pružaju iskrivljenu sliku tih kategorija10
kao što je vidljivo u Hrvatskoj školskoj gramatici (Hudeček i Mihaljević
2017: 31) koja osnovnoškolce zaista može zbuniti proglašavajući imenice
razred, stado, narod imenicama singularia tantum, pogotovo što iste autorice uz te imenice u Školskom rječniku (ŠRHJ) stavljaju množinske oblike,
što je ispravno.11 Ako se tomu doda da se kao primjer za zbirne imenice u
jednini uzima imenica momčad (Naša je momčad pobijedila), koja je upravo
rijetka imenica na sufiks -ad koja ima oba gramema, a za množinu se navode
djeca i braća, jasno je da učenici na početku svoga školovanja ne svladaju
osnovne podatke o kategoriji broja.
Različitost gledišta i nesuglasje u temeljnim polazištima u domaćoj
jezikoslovnoj literaturi dobro ilustriraju dvije knjige nastale na osnovi doktorskih radova: Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku (Znika 2002) i Oblici
nebrojivosti u hrvatskom jeziku (Peti 2004).12 Iako su to knjige o kategoriji
(ne)brojivosti, u njima je nezaobilazna tema i kategorija broja. Očekivalo bi
se da nema razilaženja u shvaćanju što je jednina, a što množina, ali se ni u
tome dvoje autora nije složilo. Za Zniku jedninu i množinu imaju samo brojive
imenice, odnosno one su njezin izraz na morfološkom planu, dok su za Petija
(2004: 21) brojivost i nebrojivost „semantička obilježja gramatičke kategorije
broja, izvedena iz te kategorije i s njom modelski nerazdvojno povezana”. Znika
polazi od brojivosti prema broju, a Peti obratno, od broja prema brojivosti.
Silić i Pranjković (2005: 38) imaju samo jednu rečenicu o kategoriji
broja: „Kategorije broja [sic!]. One razlikuju jedninu i množinu (ȕčenīk-Ø
– ȕčenīc-i).” O brojivosti se posebno ne govori, ali se spominje brojiva i
nebrojiva množina (isto: 239) te zbirna množina (isto: 297). U odjeljku
o sročnosti po broju (isto: 239) objašnjava se da „zbirne imenice nemaju
zapravo ni obilježja jednine ni obilježja množine, nego su rezultat svojevrsne
neutralizacije opreke po broju”. Pranjković je i prije (1984: 175) napisao
da morfemski izražena „zbirna množina ipak nije ʻpravaʼ množina (nego
10

11

12

Istinitost te tvrdnje pokazala je analiza mnogih primjera upravo iz gramatika i rječnika te
analiza provedene ankete (Tafra 2007). Ovdje ćemo naglasak dati više na kategoriju broja, iako
smatramo da ju je najbolje promatrati zajedno s kategorijom roda, barem u školskoj praksi.
Dobar bi rječnik trebao staviti odrednicu sg. t. u obradi višeznačnice narod uz značenje ʻmnoštvo ljudiʼ, a u obradi natuknice razred uz značenje ʻoznaka stupnja putničke udobnostiʼ (putnik
prvoga razreda) jer imenice narod i razred u većini svojih značenja imaju oba gramema.
Prilično oprečna gledišta nisu bila zaprekom da autori prihvate uredničku ulogu jedno drugomu.
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neki tip neutralizacije po broju, nekakva ʻmnožinska jedninaʼ ili ʻjedninska
množinaʼ)”. Međutim, teško bi bilo dokazati da imenica telad nije jednina
ženskoga roda. Dakle, zbirne imenice djeca, braća, gospoda i vlastela jesu
imenice ženskoga roda u jednini i zato ne treba reći da se „sklanjaju kao
[podvukla B. T.] imenice ženskoga roda u jednini”, ni da se imenice tipa
paščad, guščad, telad, unučad, čeljad i sl.” [...] „ponašaju kao imenice
ženskoga roda u jednini” (Silić i Pranjković 2005: 298) jer one to jesu. Ni
Hrvatska gramatika (Barić i sur. 1995: 237) u opisu imeničnih kategorija
nema nešto više o kategoriji broja, spominje tek imenice pluralia tantum, a
singularia tantum i ne spominje, iako se naziv nalazi u kazalu.
Osim što uza svaku sklonidbenu vrstu ima primjere za singularia i
pluralia tantum, Marković (2012) donosi iz literature zanimljivosti o kategoriji broja u jezicima svijeta.
O odstupanjima u ostvaraju imeničnih kategorija i o tome kako ih jezični
priručnici opisuju bilo je riječi u radu „Nepravilnici”13 u hrvatskoj gramatici
i rječniku (Tafra 2000a). U njem je dana osnova za tipologiju netipičnih
primjera, otvorena za doradu, pa je tako za kategoriju broja utvrđeno devet
skupina imenica koje imaju samo jedninu, četiri skupine imenica koje imaju
samo množinu, tri skupine imenica singularia tantum koje se mogu pluralizirati, zatim skupina brojivih imenica koje se, najčešće iz stilskih razloga,
u određenim kontekstima singulariziraju, skupina brojivih imenica koje uz
množinu motiviraju i tvorbu zbirnih imenica, skupina zbirnih imenica koje
imaju množinu te na kraju potpuni sinkretizam (i jd. i mn.).
Pojedinačnih se podataka nađe i u ostaloj jezikoslovnoj literaturi, pa i u
medijima u kojima kroatisti često daju savjete. Tako su se u radijskoj emisiji
mogli čuti jezični savjeti da u meteorološkim izvještajima sinoptičari trebaju
voditi računa je li jedna ili je više oborina i da je oblik medovi ispravan.14 Zar
zaista danas u Hrvatskoj pada pet oborina i zar se može kupiti pet medova?
Propusti se u opisu kategorije broja u hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi,
osobito u rječnicima i gramatikama, mogu sažeti u nekoliko točaka:
1. Ne razlikuje se što je jedna, a što su dvije riječi, odnosno ne razlikuje
se što je tvorba riječi, a što fleksija, pa se dvije riječi stavljaju u odnos jednine
i množine kao da su jedna riječ.
13
14

Naziv „nepravilnici” preuzet je od Adolfa Vebera.
Odgovor na komentar slušateljice kojoj smeta jednina naziva oborina u meteorološkim izvještajima jer ona smatra da su dvije, tri, pet oborina, iz svakoga oblaka jedna. Radio Sljeme,
Hrvatski naš svagdašnji, 22. 10. 2018. Medovi su bili na istom mjestu 26. 11. 2018. i nije bilo
ni riječi o tvarnim imenicama koje nemaju množinu u svom osnovnom značenju.
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Nije rijetkost da se u zadacima za učenike, ali i u jezikoslovnoj literaturi
imenice brat i braća, dijete i djeca, unuče i unučad smatraju jedninskim
i množinskim oblikom jedne riječi te se pritom griješi i pri određivanju
roda. Tako je istraživanje udžbenikâ pokazalo da se uspostavlja isti odnos
između primjera oko – oči, uho – uši i dijete – djeca, brat – braća te se tako
na početku učenja o kategoriji broja stječe pogrešno znanje o njoj, što se
i potvrdilo anketom u kojoj 100 % srednjoškolskih profesora hrvatskoga
jezika i studenata kroatistike prve godine imenicu djeca smatra množinom.
Uz to većina ih drži da je to imenica srednjega roda (Tafra 2007).
Jednako prolazi i imenica braća. Čak i Marković (2012: 307) smatra da
su dvije riječi brat i braća zapravo oblici jedne riječi: „Ako pretpostavimo da
brat i braća stoje u odnosu singular – plural, odnosno da je riječ o leksemu
BRAT, onda imamo ovo: moj-ø brat-ø (masc. sg.), moj-a brać-a (fem. sg.),
moj-a brać-a su oženjen-a (neut. pl.). Dakle doista zanimljiv leksem koji
može biti triju rodova i dvaju brojeva.” Nejasno je kako dvije imenice koje
su singularia tantum mogu stajati u odnosu jednine i množine, a osim toga
upravo posvojna zamjenica dokazuje da su brat i braća dvije riječi i da su
moja braća u oba primjera ženski rod bez obzira na predikatnu sročnost.
2. Semantičkim se kategorijama pristupa iz morfološkoga očišta pa se
one često izmiješaju tako da se jednina proglašava množinom jer imenica
označuje skupnost istovrsnih entiteta.
Semantičke kategorije imaju svoje morfološke i sintaktičke obilježivače te je nemali njihov utjecaj na kategoriju broja, npr. konkretne imenice
uglavnom imaju potpunu paradigmu, oba gramema, dok apstraktne imaju
asimetričnu paradigmu. Međutim, u upotrebi tih imenica ima i obrata pa se
brojive upotrebljavaju kao nebrojive, a nebrojive kao brojive.15 Najčešće
se griješi sa zbirnim imenicama jer se zbirnost ne shvaća kao semantička
kategorija, nego se opisuje u morfologiji jer neke od njih imaju tvorbene
označivače (imenice sa sufiksom -ad, -je, -stvo, -ež itd.). Pri tom se miješaju
njihovo leksičko značenje mnoštva i gramatičko značenje jednine. Zbirne su
imenice općenito, a osobito one sa sufiksom -ad te one tipa djeca i braća,
slaba karika hrvatskoga jezikoslovlja. U rječnicima je gramatička odrednica za zbirnost suvišna jer se ne označuju ni druge semantičke kategorije
(apstraktnost, konkretnost ...), a osim toga iz definicije je vidljiva zbirnost
(„skup [...]”). Izostanak pak odrednice za rod uz zbirne imenice, kao što je u
Anića (djeca zb. od dijete, braća zb. od brat), ujedno je i izostanak podatka
o broju jer se tako ne razgraničuju gramatička obilježja imenicâ usta i djeca
15

Više o tome u Belaj i Tanacković Faletar 2014.
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koje su oblikom izjednačene. Još je gore kad se uz imenice brat i dijete stavi
u zoni gramatičkih podataka u rječničkom članku „zb. braća” i „zb. djeca” jer
uporabnik rječnika neće shvatiti razliku između zbirnosti i množine. Rješenje
je vrlo jednostavno, samo treba zbirne, apstraktne, tvarne ... imenice smjestiti
na istu razinu kao podrazrede leksičko-gramatičkoga razreda imenica.
3. Ne prepoznaje se asimetričnost kategorije broja u imenica singularia
tantum zbog semantičke zapreke, a u imenica pluralia tantum zbog morfološke zapreke. Otuda određivanje imenica tipa dvojica množinom, a vrata
jedninom (Tafra 2007).
4. Ne prepoznaje se višeznačnost kategorije broja.
Gramatička je višeznačnost slična leksičkoj jer višeznačna riječ može
u jednom značenju imati oba gramema kategorije broja, a u drugom samo
jedan pa dakle takva riječ ima dva leksička i dva gramatička značenja. Tako
vrijeme kao meteorološki ili gramatički naziv nema množinu, ali u drugim
značenjima (npr. ʻuvjeti životaʼ) ima.
5. Ne prepoznaje se rod imenice pa se otuda ne prepoznaje ni broj.
Imenice tipa djeca zbog značenja, ali i zbog različita atributnoga i predikatnoga slaganja ne prepoznaju se kao imenice ženskoga roda jednine. Iako se
semantika i gramatika isprepleću, treba znati lučiti formalni (morfološki) opis
od opisa značenja, a upravo se u tom slučaju u kroatističkoj literaturi nažalost
često griješi. Manje bi se griješilo ako bi se u gramatikama u poglavljima o
morfologiji opis kategorije broja vezao uz ispravno tumačenje kategorije roda
određujući ga sintaktičkim kriterijem (ova žena, ova djeca) i ako se zbirne imenice ne bi proglašavale množinom od imenica iz skupine singularia tantum.
3. TEORIJSKI POGLED
Kategorija broja u imenica ima ove morfološke označivače:
1. potpuna paradigma
2. nepotpuna paradigma
a. singularia tantum
b. pluralia tantum
3. nepotpuna i potpuna paradigma
4. sinkretizam padeža i broja.16

16

Obuhvaća nepromjenjive riječi. U hrvatskom su to neke posuđenice te doba i podne (te dvije
imenice mogu biti i promjenjive). One nemaju morfološke označivače jednine i množine, ali
imaju sintaktičke (ovo doba, ova doba).
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Tablica 1: Morfološki označivači kategorije broja

imenica
ormar
ozon
sanjke
ulje 1. tvar17
2. a) vrsta te tvari
b) pakovanje te tvari
doba

jednina
+
+
ø
+
+
+
ø

množina
+
ø
+
ø
+
+
ø

Uključujući i leksičku semantiku, otkriva se da ista imenica može
istodbno pripadati dvjema skupinama, a to pak dokazuje da je i kategorija
broja također višeznačna (Tafra 2017).
3.1. Nazivlje
Za shvaćanje kategorije broja potrebno je razumjeti što je jedno i što nije
jedno u jeziku i izvan jezika. Pritom je važno svaki pojam valjano imenovati.
Primjerice, u vezi s naslovom ovoga rada treba reći da su u sintagmi kategorija broja obje imenice nebrojive i da nemaju množinu.18 Kategorija broja
ima dva gramema: jedninu i množinu. Budući da su to gramatički nazivi,
uz njih ne treba atribut gramatički. Naime, često se u literaturi spominje
semantička množina pa bi po logici stvari trebala biti i gramatička množina.
U gramatici je također suvišan naziv zbirna množina jer imenice tipa telad
u morfologiji su jednina i svrstavaju se u skupinu imenica ženskoga roda
s nultim nastavkom koje se sklanjaju po sklonidbi i, a značenje mnoštva
pripada leksičkoj semantici. Suvišan je i naziv zbrojina (Peti 2001) kao
posebna oznaka kategorije broja koja bi obuhvaćala tako različite imenice
kao što su družina, lišće, telad, studenti, svatovi, Hrvati i sl. (Peti 2001:
210). Premda kategorija zbirnosti „ima svoja i semantička, i sintaktička i
morfološka obilježja koja dio imenica izdvaja od drugih” (Tafra 2000a: 75),
ona na kategoriju broja utječe tako da većina tih imenica nema množinu pa
se one svrstavaju u singularia tantum (npr. djeca, braća, gospoda, telad ...).
17

18

Nadređenica zamjenjuje definiciju. Drugo značenje obuhvaća vrstu po kvaliteti (maslinovo,
sojino...) ili po zemljopisnom porijeklu (dalmatinsko, istarsko, grčko...).
Jedna je kategorija koja se može različito ostvarivati. Stoga je naslov doktorskoga rada trebao
biti u jednini, a ne u množini: Tatjana Pišković. 2010. Kategorije roda u hrvatskome standardnom jeziku (gramatička, leksička, referencijalna i društvena). Doktorski rad. Zagreb:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
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Gramatički odnos polje – polja ne može biti jednak odnosu dijete – djeca jer
je u prvom primjeru jedna riječ, a u drugom su dvije. Taj je odnos usporediv
samo na značenjskoj razini, ali nije i na morfološkoj. Naime, kategorija
broja ima morfološke označivače (Corbett 2000), u hrvatskom su to jednina
i množina, a zbirnost (Petijeva zbrojina), odnosno kolektiv (u više autora)
nije treći19 označivač, nego je obilježje značenjske strukture imenice. Primjeri
tipa petero prognanika nisu dokaz nove oznake kategorije broja u kojoj su
neutralizirani jednina i množina, kako smatra Peti (2001: 218), jer je genitiv
množine morfološki označivač množine. Razlikovanje pet studenata kao
množine nasuprot petero studenata kao zbrojine (Peti 2001: 221) i tumačenje da je riječ o dvjema imeničnim paradigmama nema nikakva uporišta u
gramatici jer je imenica u oba primjera u genitivu množine. Ni tvrdnja da
pet studenata označava izbrojenu količinu, a u petero studenata samo zbroj
nije točna jer svi brojevi, a petero jest broj, označavaju izbrojenu količinu.
Postoji samo značenjska razlika, u prvom je primjeru glavni broj uz imenicu
muškoga roda koja znači neko zanimanje neutralizirao spol referenta, dok
u drugom zbirni broj otkriva da imenica označuje i muške i ženske osobe.
Premda značenje imenice uvelike utječe na kategoriju broja, ne bi se smjele
miješati razine jer je činjenica da su zbirne imenice (djeca, telad, lišće ...), bez
obzira na njihovo značenje, u jednini, a izuzetno imaju i množinu (momčadi).
3.2. Broj i brojivost
Pravu sliku složenoga odnosa broja i brojivosti može se dobiti jedino u
kontekstu. U 2. poglavlju već je bilo nešto riječi o tom odnosu, a ovdje mu
se vraćamo kako bismo pokazali primjere višeznačnosti kategorije broja koja
ovisi o kategoriji brojivosti.
Obično se kaže da samo brojive imenice imaju oba gramema, odnosno
da „brojivost ima svoj izraz na morfološkom planu u gramatičkoj kategoriji
broja, njezinim gramemima jednini i množini” (Znika 2002: 67). Odnos je
tih dviju kategorija tako pojednostavljen pa izlazi da brojive imenice imaju
jedninu i množinu, tj. da su imenice s potpunom paradigmom broja brojive
te se iz toga i ne vidi koja je razlika između tih dviju kategorija, a i ne
vidi se da samo kontekst može otkriti je li imenica brojiva ili nebrojiva.
Odnos tih dviju kategorija mnogo je složeniji jer ni granica između brojivih
i nebrojivih imenica nije uvijek jasna. Tako brojive imenice mogu biti i
19

Prije bi to bila dvojina (dva gradska projekta) s obzirom na oblik pridjeva.
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imenice koje uopće nemaju jedninske i množinske oblike, odnosno koje
nemaju morfološke označivače broja, ali imaju sintaktičke, koje se obično
nazivaju nepromjenjive. Brojive mogu biti i neke imenice pluralia tantum,
ali i dio imenica singularia tantum koje se u svom sekundarnom značenju
pluraliziraju jer se ono opredmetilo, dok nebrojive mogu pak biti imenice
koje imaju oba gramema. Prelazak brojivih u nebrojive imenice (Zec rado
jede mrkvu), ali i nebrojivih u brojive (Sjetio se svih svojih ljubavi), događa
se često u kontekstu ovisno o tome konceptualiziraju li se imenice primjerice
kao tvarne ili se metaforizacijom opredmećuju. Ako je ono što imenica znači
odvojivo, razlučivo, imenica je brojiva. Iz kroatističke20 bi se literature dalo
zaključiti da samo konkretne imenice (apstraktne su označene kao nebrojive,
kao singularia tantum) mogu biti brojive, no i one mogu biti nebrojive, iako
nisu ni tvarne ni zbirne (obje su skupine singularia tantum), npr. momče,
djevojče, brat itd. Množinski oblik snjegovi u Hemingwayevim Snjegovima
Kilimandžara nije vrsta oborine nego znači ʻveliko snježno prostranstvoʼ
ili ʻvelika količina snijegaʼ i ne može se tvrditi da je snijeg brojiva imenica
samo zato što ima potvrdu za množinu. Snijeg je i dalje kao meteorološki
naziv nebrojiva imenica, ali je brojiva u drugom značenju. Činjenica je da
se sve više apstraktnih imenica koje pripadaju skupini singularia tantum
pluralizira i da se takva njihova upotreba ne može uvijek smatrati kršenjem
normi. Nije svaki put riječ o konkretizaciji značenja, kao uvjetu za brojivost,
npr. imenica nacionalizam ostaje apstraktna imenica i kad se upotrijebe
množinski oblici, npr. Države-nacije i nacionalizmi (naslov knjige). Hoće
li u nekim kontekstima ta imenica imati značenje ʻvrstaʼ (npr. mađarski i
poljski nacionalizam dvije su vrste nacionalizma), treba provjeriti u svakom
kontekstu. Načelno za provjeru brojivosti mogu, u prvom redu u školskoj
praksi, poslužiti brojevi veći od četiri (*pet djeteta, ali pet ormara) i brojevni pridjevi21 (jedni, dvoji svatovi) za pluralia tantum, što je pouzdanije
nego utvrđivanje je li imenica apstraktna ili konkretna. Iako matematička i
jezična izbrojivost nisu isto, iako se brojive imenice ne moraju kvantificirati
brojevnim riječima da bi bile brojive (npr. *pet bolova, ali nesnosni bolovi),
u većini će slučajeva upravo brojevne riječi pomoći u rješavanju dvojbi što
je brojivo, a što nije. U ruskom posuđenice obično ne dobivaju nastavke
20
21

Prostor nam ne dopušta da se osvrnemo i na opise u drugim jezicima.
Uz te se imenice uvrštava pridjev, a ne broj, kako Znika (2002: 132) tvrdi: „Imenice [su]
pluralia tantum s oznakom [– apstraktno] – tipa grablje, hlače – brojive, pa se uz njih, kao i
uz druge brojive imenice, može uvrstiti broj.”
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pa bi po kroatističkoj literaturi to bile nebrojive imenice. Budući da se u
ruskom može reći один польто i сто польто, ili u češkom pět kupé, iako
te imenice zbog nepromjenjivosti nemaju morfološke označivače jednine i
množine, one su brojive, što u kontekstu pokazuju ne samo kvantifikatori
nego i determinatori (podvukla B. T.):
Много хлопот доставляют старые пальто, висящие в шкафах или
убранные на антресоли. Такое пальто может послужить материалом
для пледа или...22
U ruskom, kao i u hrvatskom „несклоняемыми сущ-ими называются
слова, имеющие во всех употреблениях только одну форму, в которую
заключены разные числовые и падежные значения: кашне, какао,
рагу, метро. Такие слова не имеют окончаний и выражают значения
рода, одушевленности – неодушевленности, числа, падежа только
синтаксически...” (Ruska gramatika 2002: 200).
Da bi se ispravno odredilo koje imenice imaju oba gramema, a koje
zbog značenjskih zapreka nemaju, potrebno je razumjeti narav odnosa jednine i množine kao jednoga od načina kvantifikacije u jeziku (Šarić 2002).
Tvrdnja da „u gramatičkoj kategoriji broja bitna je jezična opreka jedno ≠
više no jedno, mnogo, u temelju koje leži značenjska opreka jediničnost ≠
mnogost” (Znika 2002: 75) prilično je sporna jer je naziv jediničnost, koja
se može shvatiti kao razlučivost entiteta (1 + 1 + 1...), prikladan za brojive
imenice, a kategorija broja obuhvaća i brojive i nebrojive imenice, dok se
pak naziv mnogost odnosi i na zbirne imenice (koje su singularia tantum)
i na množinu.
Naime, jedno u zbilji ne znači jedninu u jeziku (npr. leđa, vrata, osti,
škare), a mnogo ne znači u jeziku množinu (npr. djeca, braća, narod), a ni
„više no jedno” ne znači uvijek množinu. Primjeri dva brata i tri grada nisu u
tom obliku primjeri za množinu, iako im značenje obuhvaća „više no jedno”
te iako te oblike Pranjković (2013: 129) naziva „malom množinom” u odnosu
na „veliku množinu”. Kako god tumačili oblik grada u sintagmi tri grada,
morfološki on nije na drugoj strani odnosa na kojem se temelji kategorija
broja: grad – gradovi. „Više no jedno” vrijedi kao množina za parove: oči,
uši, rukavice, cipele... i nije sinonimno s mnogo jer mnogo „označuje veliku
količinu ili mjeru” (ŠRHJ). Da bi se značenjski odnos nasuprot gramatičkomu

22

http://ledaforum.4bb.ru/viewtopic.php?id=878 (Клуб домашних швей | Форум; pristupljeno
6. 9. 2018).
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jednina – množina točnije imenovao, pogotovo što je mnogo u opreci s malo,
predlažemo jednobroj – višebroj23 u skladu sa sličnim oprečnim nazivima: jednočlan – višečlan, jednoglasje – višeglasje, jednojezičnost – višejezičnost itd.
Dakle, jednina može imati značenje i jednobroja (knjiga) i višebroja (braća), a
množina može imati značenje i višebroja (knjige) i jednobroja (pluća), ovisno
o tome označuje li jedan entitet ili više entiteta. Kategorijalni se prijelazi iz
nebrojivoga u brojivo događaju pri semantičkoj derivaciji od apstraktnoga
prema konkretnomu značenju, od primarnoga prema sekundarnomu značenju,
pri metonimijskom i metaforičkom razvoju značenja, ali i pri prijenosu naziva
s hiperonima na hiponim i rjeđe obratno, osobito „у зоолошкој и ботаничкој
класификацији и таксонимији”, što se inače događa u europskim jezicima
uopće (Gortan-Premk 1997: 83). Semantička se derivacija gramema može
istraživati istim metodama kao i semantička derivacija polisemnih leksema.
3.3. Ostvaraji kategorije broja
Iako je već bilo riječi o kategoriji broja u kontekstu, vidjet ćemo još neprototipnih njezinih ostvaraja koji su ostali izvan kroatističkih gramatičkih i rječničkih opisa. Ako se kategorija broja ostvaruje u svojoj potpunosti, ima, kako
je već rečeno, dva gramema: jedninu i množinu, a ako se ostvaruje samo jedan
gramem, riječ je o nepotpunoj paradigmi, odnosno o asimetričnosti. Vidjeli
smo da je Veber u 19. stoljeću promjenjive riječi s nepotpunim paradigmama
nazivao nepravilnicima. To je sasvim dobar naziv jer su njime obuhvaćene
promjenjive riječi koje odstupaju od oblikotvornih pravila. U literaturi se
danas u mnogim europskim jezicima, pa tako i u hrvatskom pod utjecajem
latinske gramatike takve riječi obično nazivaju defektivi, defektivne/defektne
imenice, glagoli itd. (Pišković 2011, Marković 2012), a nerijetko i jezičnom
anomalijom (Znika 2002). Prazna polja u sklopu paradigme Plungjan (2016:
104) naziva „defektivnost paradigme”. Imenice ormar, knjiga i selo tipični
su predstavnici sklonjivih imenica koje imaju potpunu paradigmu kategorije
broja. Imenice ozon, hlače i Vinkovci netipični su predstavnici jer imaju
nepotpunu paradigmu,24 dok su imenice vino i ljubav prijelazni jer imaju i
potpunu i nepotpunu paradigmu ovisno o značenju.
Ne smatramo da je u realizaciji bilo koje gramatičke kategorija bilo što
defektno, pogotovo što defektnost u hrvatskom jeziku ima jako negativno
konotativno značenje. Odsutnost ne znači nepostojanje. Objasnit ćemo to na

23
24

U 19. st. to su bili nazivi za jedninu i množinu.
Nepotpune paradigme imaju i druge vrste riječi, npr. u sprezanju glagoli kišiti, valjati i sl.
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jednostavnim primjerima. Kad kažemo da brojevi kao vrsta riječi nemaju
kategoriju broja, onda ne postoji nikakva morfološka oznaka za nju, dok
kod imenica koje imaju asimetričnu paradigmu, nulta paradigma stoji na
mjestu „rezerviranom” za neostvarenu drugu morfološku oznaku. Stoga je
neusporedivo nepostojanje kategorije broja u brojeva i jednine u imenica
pluralia tantum te množine u imenica singularia tantum. Čim u jeziku postoji simetričnost, asimetričnost razumijeva nulto mjesto. Umjesto anomalije
i defektnosti bolje bi bilo govoriti o nultom mocijskom parnjaku, nultom
antonimu, nultom naglasnom znaku25, nultoj sklonidbi26, a u ovom slučaju
kategorije broja o nultoj paradigmi. Naime, imenice singularia tantum uvijek
se mogu pluralizirati, dobiti množinske oblike, a imenice pluralia tantum
mogu se, doduše na drugačiji način, singularizirati. One svoju singularnost
ne iskazuju morfološkim, nego sintaktičkim obilježivačem: jedne hlače.
Obično se u gramatikama navode leksičke skupine koje nemaju
množinu (tvarne, apstraktne...) i, s druge strane, nabrajaju se imenice koje
ni formalno ne mogu tvoriti jedninske oblike (npr. sanjke, svatovi, vrata).
Međutim, ostala je neuočenost višeznačnosti kategorije broja koju dobro
ilustriraju sve tri tablice u ovom radu.
Ovisno o leksičkom značenju, imenica može imati više gramema
jednine ili množine, kako pokazuje tablica 2.
Tablica 2: Višeznačnost kategorije broja

broj
jednina1
jednina2
množina1
množina2

vino1
ʻvrstaʼ
+
+

vino2
ʻpićeʼ
+

cipele1
mn.
+
+

cipele2 ʻparʼ
(+)
+

„Da je riječ o različitoj jednini i množini, dokazuje njihovo slaganje
s glavnim brojevima. Uz vino227 ne mogu stajati glavni brojevi, a uz vino1
25

26

27

Nije riječ o jezičnom znaku, nego o naglasnom znaku za kratkosilazni naglasak u Šime
Starčevića (Tafra 2002).
Nepromjenjive imenice ne mijenjaju svoj oblik, ali se zapravo mijenjaju po padežima, svaki
padežni oblik ima svoje gramatičko značenje, samo im je uvijek jednak izraz pa je riječ
o gramatičkoj homonimiji ili o paradigmatskom sinkretizmu. Zato je predloženo da se ta
sklonidbena vrsta zove nultom (Tafra 2004).
Brojke označuju gramatičku i leksičku višeznačnost, a ne posebne riječi. Usp. rad Oba, obadva
u Tafra 2005.
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i cipele1 mogu, dok se cipele2 kvantificiraju brojevnim pridjevima” (Tafra
2017: 567–568), a ako se kvantificiraju glavnim brojevima, Belaj i Tanacković Faletar (2014: 89) smatraju da u tom slučaju označavaju rasparene
parove, npr. „dvije čarape iz dvaju različitih parova”. No ne moraju biti
rasparene (Složi dvije po dvije čarape, dakle u parove), ali se u tom slučaju
broje jedinični, a ne parni predmeti. Ako se dalje analiziraju različiti načini
nastanka množine, dobit će se sedam tipova množine.
Tablica 3: Tipologija množine

jednina
ormar
čovjek
ø
cipela
(cipela)
(četinjača;
singulativ)
oko
doba
ø

množina
ormari
mn.1
ljudi
mn.2
sanjke
mn.3
cipele
mn.1
cipele ʻparʼ mn.4

napomena
morfološki označivači
leksički označivači
primarna im. pl. t.1
sekundarna im. pl. t.2

četinjače

mn.5 sekundarna im. pl. t.3

1. oči
2. oka
doba
izbori, pol.

mn.4
gramatička i leksička višeznačnost množine
mn.1
mn.6 sinkretizam padeža i broja
mn.7 leksikalizacija množine (nova riječ), pl. t.4

Množina kao gramem kategorije broja koji označuje skup razlučivih
entiteta nastaje na različite načine. Da je riječ o različitim tipovima množine,
dokazuje i različita mogućnost njezine numeričke kvantifikacije: pet ormara
(cipelâ, okâ, doba28), petero ljudi29, petere sanjke (tako i izbori), pet pari
cipela/petere cipele (tako i oči), pet vrsta četinjača. Tipologija bi bila još
složenija ako bi se uključili i podtipovi kao što su nove riječi nastale konverzijom, npr. nastanak imenice zeleni pl. t. treba tumačiti kao kombinaciju dvaju
rječotvornih procesa. Prvi je semantički – leksikalizacija pridjevnoga oblika
množine (fleksijski oblik → riječ), a drugi je konverzija (pridjev → imenica).
Najčešći način nastanka množine jest morfološki (u tablici mn.1) jer se
na osnovu dodaju množinski nastavci koji su u opreci s jedninskim (ormar-i).
Morfološki su označivači množine (množinski nastavci) i u drugim tipovima,
28
29

Naslov knjige: Pet doba svemira.
„Kao biološki naziv imenica ljudi obuhvaća i muške i ženske osobe, te dvoje ljudi znači ʻjedno
muško i jedno ženskoʼ. U prošlosti češće, danas više u dijalektima imenica ljudi ima značenje
ʻmuškarciʼ. Tada su dvojica ljudi” (Tafra 2005: 37).
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ali se u svakom tipu razlikuje njihov odnos prema jednini. Drugi je način
nastanka množine leksički: čovjek – ljudi. Iako se čovjek i ljudi mogu smatrati dvjema riječima (u tom bi slučaju ljudi bili plurale tantum), mi taj primjer
svrstavamo u supletivizam kao što je primjer dobar – bolji. U tu skupinu ne
ulaze zbirne imenice koje nemaju množinsku paradigmu. Imenice pluralia
tantum mogu se svrstati u četiri skupine. Prve su primarne, one ni teorijski ne
mogu imati jedninske oblike, tip sanjke i Vinkovci. Druge dvije vrste imenica
zapravo su sekundarne pluralia tantum jer se upotrebljavaju i kao primarne,
ali imaju i jedninske oblike. Odnos cipele (mn. od cipela) i cipele (ʻparʼ)
protumačen je uz tablicu 2, a četinjača i četinjače u poglavlju 4. Razlika je
među tim dvama tipovima sekundarnih imenica pluralia tantum što u prvom
slučaju postoji i prototipni oblik množine (hrpa cipelâ) i što se upotrebljava
i jedninski oblik od para (Probajte i lijevu cipelu), dok se u drugom slučaju
upotrebljava samo množina, a jednina se može izvesti (singulativ), ali se
ne upotrebljava. Primjeri kao što su oči/oka, uši/uha, u kojima jednomu
gramemu jednine odgavaraju dva gramema množine različita značenja, ali
i različita roda, ili pak istoga roda, a samo različita značenja kao što su sati/
satovi, akti/aktovi, čini/činovi, prsteni/prstenovi, pojasi/pojasovi itd., nalaze
se i u drugim jezicima, npr. u češkom kao i u hrvatskom oči i oka, uši i
ucha; u talijanskom i bracci ʻkrakoviʼ, le braccia ʻrukeʼ; i membri ʻčlanovi
zajedniceʼ, le membra ʻudoviʼ. Podtip čine primjeri kao što su listovi, grane,
drva koji nasuprot drugomu množinskomu obliku (sati/satovi), koji su
preuzeli svaki svoj dio značenja jedninskoga oblika, imaju paralelno zbirnu
imenicu lišće, granje, drveće30 koja pripada tvorbi, a ne fleksiji. U tvorbi
često motivirana riječ preuzima samo dio sadržaja motivirajuće riječi, a u
ovom slučaju množina preuzima samo dio sadržaja jednine.
Množina se katkada može leksikalizirati, ali ona u takvim slučajevima nije drugi gramem kategorije broja, ne pripada fleksiji, nego pripada
rječotvorju31 jer je leksikalizacijom nastala nova riječ. Leksikalizacija je
množine jezična univerzalija, što ilustrira ovaj primjer:32
30

31

32

Imenica drvo „morfološki se ponaša trojako: kao tvarna nebrojiva imenica drvo u značenju
ʻtvarʼ jest singulare tantum (kuća od drva), kao konkretna brojiva imenica drvo ʻgrađa ili ogrjev
dobiven obradom (obaranjem, sječom, rezanjem)ʼ, N mn. drva i zb. drvlje (staviti na vatru dva
drva, dočekati zimu bez drvâ), kao konkretna brojiva imenica drvo ʻstabloʼ, ʻbiljni organizamʼ
(rastu dva drveta), oblik za N mn. je drveta, ali se on ne upotrebljava, nego se upotrebljava
zbirna imenica drveće” (Tafra 2000a: 77).
Rječotvorje obuhvaća sve načine nastanka nove riječi (Tafra i Košutar 2009), a tvorba je uži
pojam i obuhvaća nastanak riječi pomoću morfema.
Marković (2012: 76) također navodi nekoliko primjera: starci ʻroditeljiʼ, toplice ʻtermeʼ, dvori ʻkućaʼ.
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hrv. okovi ‘željeza, negve’, polj. żelaza, češ. pouta, rus кандалы,
оковы, fr. chaînes, engl. irons, njem. Fesseln.
Premda hrvatski rječnici primjere kao što su okovi i izbori navode
kao novo značenje koje ostvaruju samo množinski oblici, ne uspostavljaju
novi rječnički članak, iako se dokaza da je posrijedi nova riječ može, među
ostalim, naći i u jezicima u kojima nema podudaranja dvaju izraza, npr.
fr. choix ‘izbor’, élections ‘izbori’; španj. herrado ‘okov’, esposas ‘okovi’;
tal. catena ‘okov’, ceppi, ‘okovi’. Graničnih slučajeva između fleksije i
leksikalizacije svakako ima, ali u ovom je slučaju leksikalizacija ojačana ne
samo istovrijednicama u drugim jezicima nego i terminologizacijom (izbori)
te historizacijom (okovi za robove). Pomoću tih semantičkih procesa mogu
se razumjeti i drugi neprototipni primjeri množine, npr. kisele kiše. Naziv
je prošao leksikalizaciju množine i terminologizaciju jer ne postoji jednina:
*kisela kiša.
Tako se množina pokazala u svoj svojoj raskoši gramatičke višeznačnosti. Jednina je manje zanimljiva jer se u opreci s množinom ostvaruju tek
četiri tipa: protitipni (ormar – ormari), singularia tantum (ozon) i podtip,
promjenjiv, s prijelazom iz singulare tantum u prototip (ulje) te singulativ
(četinjača).
Često se kaže da imenice pluralia tantum mogu značiti ʻjedno’ i ʻmnoštvoʼ: roditelji jedan par i neodređeni broj parova, sanjke jedne i neodređeni
broj. Ta su dva značenja logički nespojiva. „Jedan te isti predmet ne može
se pojaviti u količni od jednoga primjerka i u količini većoj od jednoga
primjerka istodobno; događaj ne može biti istodobno završen i nezavršen i
sl.” (Plungjan 2016: 98). U rečenici Na stolu su naočale glagolski je oblik
obilježivač množine. Gramatički je to množina, a u stvarnosti ili je jedan
predmet ili ih je više, oboje istodobno ne može biti. Dakle gramatičko se
značenje broja toga oblika ne mora podudarati sa stvarnim brojem predmeta
koje imenica označuje. Razumljivo je da većinom oblici imenice govore je
li riječ o jednom predmetu ili o više njih: pročitala sam knjigu, pročitala
sam knjige, ali se to može vidjeti i iz konteksta: s nosa su skliznule naočale,
uvijek u torbi nosi nekoliko naočala.
Jednina se često upotrebljava mjesto množine, i obratno. Takva
upotreba kategorije broja može imati različito značenje, često stilsko,33 ali i

33

Vince je uočio distributivnu upotrebu gramatičkoga broja zaključivši da se njome „mogu
izraziti i posebne stilsko-izražajne nijanse” (1957).
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druga, nekoličinska značenja, npr. generičko (Na Medvednici raste kesten) i
distributivno (Zastupnici su digli ruku za zakon; I njih dvojica objesiše puške
na rame) ili pak služi za izricanje (ne)određenosti34. Nije rijetkost da se na
pitanje Imaš li prijatelje odgovara: Ne, nemam prijatelje, iako bi bilo očekivano: Nemam prijatelja jer nema ni jednoga. Tako se množina upotrebljava,
iako je riječ o jednom, gotovo pejorativno, pogotovo u razgovornom stilu: И
чему тебя только в университетах учили (Knjazev 2007: 89). Plungjan
(u: Knjazev 2007: 90) smatra da se množinski oblik vremena upotrebljava u
prvom redu s negativnim predznakom, a jednina s pozitivnim: teška vremena
– dobro vrijeme.35 Da se jedninom ne izriče uvijek jednobroj, a množinom
višebroj, davno je Isačenko (1961: 35) dokazao navevši ove primjere:
Подложить кирпич под калитку (денотат – единичный предмет)
Купить кирпич для постройки дачи (денотат – реальная множественность).36

Opsežna bi korpusna istraživanja otkrila bogatstvo neočekivanoga
miješanja upotrebe jednine i množine. Upotreba jedninskih ili množinskih
oblika uvelike ovisi o značenju imenice i o kategoriji brojivosti, o ustaljenosti
kolokacijskih, terminoloških i frazeoloških sveza, ali i o komunikacijskoj
situaciji u kojoj govornik ima mogućnost izricanja jednobroja ili višebroja.
U tom je smislu kategorija broja manje ograničena obveznošću od kategorije
roda i padeža. Stoga se kategorija broja treba opisivati i neovisno o kontekstu
i u ovisnosti o kontekstu, što će dati njezinu složeniju sliku nego što se stječe
dojam listajući hrvatske rječnike i gramatike.
4. TERMINOLOŠKI I LEKSIKOGRAFSKI POGLED
Spoznaje o kategoriji broja primjenjuju se u izradi rječnika jer se podaci o
broju nalaze u većini, osobito u jednojezičnicima, ali i u uspostavi natuknica
u jedninskom ili množinskom liku. Uzeto je nekoliko primjera većinom botaničkih i fizičkih naziva kojima nije valjano obrađen broj u rječnicima, s tim
da izbor i naziva i rječnika služi tek za ilustraciju da se vidi u čem se griješi
i da se potakne daljnje istraživanje, ali i ujednačenija gramatička obrada
34
35

36

Usp. J. Vince 2005.
Riznica (http://riznica.ihjj.hr/index.hr.html; pristupljeno 5. 9. 2018) ne pokazuje tu raspodjelu
u hrvatskom jer s oba pridjeva ima i jedninske i množinske oblike, ali bi se za valjan zaključak
morali vidjeti i drugi primjeri.
Staviti ciglu pod vrata (jedinični denotat). Kupiti ciglu za gradnju kuće (množinski denotat).
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naziva u rječnicima jer se oni veoma često otvaraju upravo radi traženja značenja naziva. Jezični priručnici obiluju primjerima imenica kojima se navodi
potpuna paradigma broja, iako nisu brojive jer im njihovo značenje blokira
množinu, ili obratno, blokira im jedninu, što je vrlo čest slučaj u nazivlju,
osobito u taksonomiji. Stoga ne čudi kad se čuje da nadmorske visine iznose
toliko i toliko metara ili da su jutros zabilježene ove temperature. Naime, na
kategoriju broja djeluju određeni leksičko-semantički razredi pa gramatike
redovito bilježe da su tvarne i apstraktne imenice singularia tantum.37 Jezikoslovci uz njih nabrajaju i druge, npr. Znika (2002: 125–126) dodaje vlastita
imena, opće neapstraktne imenice koje izriču zbirnost i razne nazive koje
je svrstala u tematske skupine. Međutim među općim imenicama našli su
se nazivi (kornjaši, četinjače ...), među nazivima našla su se imena (Pluton,
Mars, OPEC ...), ali nedostaju mnogi nazivi iz raznih područja, pogotovo iz
botaničke i zoološke sistematike i drugih taksonomija u kojima je velik broj
naziva ili pluralia tantum ili singularia tantum, što ćemo ilustrirati s nekoliko
primjera. U općim i terminološkim rječnicima češće se sreću nazivi u kojih
je neprepoznata pripadnost imenicama singularia tantum, ali ima i obratnih
primjera koji bi se trebali navoditi u množini, a navedeni su u jednini.
Naime, viši taksoni redovito imaju množinski oblik pa su samo po
obliku izjednačeni s imenicama pluralia tantum, ali se od njih razlikuju
po tome što se od pluralia tantum ne mogu ni formalno tvoriti jedninski
oblici, dok se od taksona može tvoriti jedninski oblik, tzv. singulativ, kad
se želi izdvojiti predstavnik, ali se kao nazivi viših sistematskih jedinica
upotrebljavaju uvijek u množini kao nebrojive imenice poput etnonima. Zato
iznenađuju jedninski nazivi po našim rječnicima, i općim (ŠRHJ, VRH), i
terminološkim, npr. četinjača i listača u Struni38 i Pojmovniku hrvatskoga
drvnotehnološkog nazivalja (Jirouš-Rajković 2018), koji je rezultat projekta
u Struni.
ŠRHJ nešto više posvećuje pažnje gramatičkoj obradi natuknica pa tako
pored naziva znanstvenih disciplina (botanika, fonologija, morfologija...),
bolesti (bruh, gripa ...), igara (nogomet ...) itd. nema množinskih oblika te

37

38

Ostalo je još dosta imeničnih skupina među kojima bi se našlo imenica koje nemaju potpunu
paradigmu kategorije broja, npr. među posuđenicama, hipokoristicima, u nekim rječotvornim
tipovima i sl.
http://struna.ihjj.hr/ Još više iznenađuje definicija: „vrsta drveća iz odjelka ...” jer je u biologiji
vrsta osnovna sistematska jedinica, u ovom slučaju podređeni pojam. Vrste su među četinjačama, na primjer, obična smreka, alepski bor itd.
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se pretpostavlja da su te imenice singularia tantum, premda su te imenice
trebale dobiti gramatičke odrednice jednako kao i pluralia tantum. Međutim,
ostalo je još neprepoznate asimetričnosti kategorije broja, što dobro ilustrira
obrada natuknice gramatika. Dva su značenja te natuknice, jedno je naziv,
ʻjezikoslovna granaʼ, a drugo je metonimijsko, ‘priručnik’. Samo u tom
drugom značenju imenica ima potpunu paradigmu kategorije broja. Inače
taj rječnik uz više natuknica stavlja množinske oblike, iako one pripadaju
skupini singularia tantum, pri čem ima i nedosljednosti, npr. uz daltonizam
ne stoje množinski oblici, a uz botulizam stoje. Posebno se griješi u obradi
višeznačnica u kojih su pojedino značenje i kategorija broja u međusobnoj
ovisnosti. Tako su imenice tipa višnja, trešnja, dunja obrađene kao brojive,
a one kao botanički nazivi vrsta voćaka nemaju množinu, ali ju imaju u
drugom, metonimijskom značenju ‘plod tih voćaka’. To je velika skupina
višeznačnih imenica koja ima i potpunu i nepotpunu paradigmu ovisno o
značenju, što je ostalo neprepoznato u rječnicima.
U botaničkoj terminologiji vrlo je očita asimetričnost kategorije broja,
što se zorno vidi na primjeru imenice bukva (Tafra 2005: 173). U terminološkim značenjima ta je imenica ili singulare tantum (vrsta Fagus sylvatica
i rod Fagus) ili plurale tantum (porodica Fagacaeae). U značenju ʻtvarʼ
(bukovina) također je singulare tantum. Potpunu paradigmu imenica bukva
ima u značenju ʻstablo iz toga rodaʼ i u prenesenom značenju ʻglupanʼ. VRH je
samo djelomično ispravno stavljao odrednice za množinu uz značenje ʻbiljna
porodicaʼ (s. v. bukva, ruža itd.), ali ne i odrednicu za jedninu u značenju
ʻrodʼ. Svaka je sistematska jedinica, bila vrsta, rod, porodica ili koja druga,
samo jedna te naziv za nju ne može biti brojiva imenica. Ako definicija nije
terminološka i ako nema terminološku odrednicu, imenica pripada općemu
jeziku i u općem jeziku postaje brojiva (ruža, mačka, visina, temperatura
...). Sve to ne mora znati botaničar ili drugi stručnjak, ali bi jezikoslovac to
trebao znati, što se u rječnicima, nažalost, ne vidi. Stoga se redovito u praksi
upotrebljavaju množinski oblici hrastovi kad se govori o različitim vrstama
hrasta (rod Qercus). Leksikografi nisu uočili ni razliku u ostvarivanju gramema kategorije broja u skupini naziva povrća i jela od njega, npr. od više
značenja riječi krumpir izdvojimo tri. Kao botanički naziv za vrstu zeljaste
biljke (Solanum tuberosum) i kao naziv za jelo (Najeo se krumpira za ručak)
ima samo jedninu, a tek kao naziv za gomolj ima i množinu (U loncu je pet
krumpira).
Neprepoznati su također nazivi za mjerne veličine kao singularia tantum. Naime, mjerna je veličina „svojstvo pojave, tijela ili tvari koja se može
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kakvoćno razlikovati i velikoćno odrediti” (Brezinšćak 2005: 81). Iz te se
definicije vidi da je riječ o apstraktnom pojmu koji kao takav nije razlučiv
pa ni imenica ne može biti brojiva. Stoga se mjeri duljina, vrijeme, masa,
obujam, tlak, sila, nadmorska visina itd. te su u ovim rečenicama trebali biti
jedninski oblici podvučenih naziva:39
Utvrđena je signifikantna razlika između obujama tovara.
S dubinom su se razlike temperatura tla pravilno smanjivale.
Prsni su promjeri istraživanih stabala bili od 25 do 47 cm, a visine stabala od 17
do 29 m.
Kretanja razina podzemnih voda do dubina od pola metra ...
Utrošak vremena vožnje izračunat je na temelju prosječnih brzina.

Stanje u hrvatskoj leksikografiji dobro ilustrira ŠRHJ koji su radili vrsni
kroatisti pa bi se očekivalo da će gramatički podaci o natuknicama biti točni
i ujednačeni. Na primjer, uz natuknice masa, obujam, brzina, tlak, napon,
otpor, snaga, koje su definirane kao matematički ili fizički nazivi, stoji množinski oblik. Meteorološki su nazivi pak nejednako obrađeni; kiša, mraz,
rosa, temperatura, oborina imaju potpunu paradigmu kategorije broja, a
tuča, grad i vlaga nemaju pa su valjda singularia tantum, iako nemaju odrednice.40 Ako uz natuknicu oborina stoji terminološka odrednica, a definicija
glasi: „voda u tekućemu ili čvrstomu stanju koja iz oblaka pada na površinu
Zemlje...”, ta je imenica već time određena kao singulare tantum (voda u
definiciji kao tvar također) pa su u gramatičkom bloku suvišni množinski
oblici. Imenice kojima se imenuju prirodne pojave ne mogu imati množinu
jer su u tom značenju nebrojive, ne označuju istovrsne entitete odvojive
jedan od drugoga (*pet mrazova, *pet temperatura...), ali u neterminološkom
značenju mogu, no tada označuju tu pojavu vremenski, prostorno, količinski
ili kakvoćno određenu (snjegovi, kiše, vode...).
Govornik hrvatskoga jezika ne mora znati pravila o upotrebi jedninskih
i množinskih oblika neke imenice, ali bi kroatisti u rječnicima, pogotovo
onim normativnim, a školski je rječnik normativan već po definiciji jer je
namijenjen školama, trebali dati osnovne gramatičke i značenjske podatke
o natuknici. Ako školska gramatika propisuje da tvarne (zovu ih i gradivne)
imenice nemaju množinske oblike, tada uz natuknice tipa kruh, mast, vino
ne bi smjeli stajati u gramatičkom bloku oblici za nominativ i genitiv mno39
40

Primjeri iz lektorske prakse.
U popisu kratica nema sg. t., ali ima kratica pl. t. kojom su obilježene natuknice koje pripadaju
toj imeničnoj skupini. U predgovoru nema objašnjenja te nedosljednosti.
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žine koje daje ŠRHJ. Prema definiciji („alkoholno piće dobiveno vrenjem
grožđanoga soka i daljnjim posebnim postupcima”41) vino i druge imenice iz
te skupine jesu tvarne imenice pa prema tomu u svom primarnom značenju
pripadaju imenicama singularia tantum. No ŠRHJ ima uz sintagme bijelo
vino, crno vino i sintagmu dalmatinska vina, ali u toj se sintagmi ostvaruje
značenje ʻvrsta toga pića prema zemljopisnomu porijekluʼ, što je trebalo
navesti kao drugo značenje. U Rječniku hrvatskoga jezika (Šonje 2000)
natuknica vrijeme obrađena je u sedam značenja. U gramatičkom su bloku
dani oblici za nominativ i genitiv množine, ali množinu ta riječ zasigurno
nema kao fizički i meteorološki naziv (mjeriti vrijeme, astronomsko vrijeme,
prognoza vremena itd.) za razliku od značenja ʻprilikeʼ (teška vremena, dobra
stara vremena). Takvih primjera ima dosta. Nažalost, iako je STRUNA
zamišljena kao terminološka baza usustavljenoga nazivlja, na njezinoj je
stranici42 vidljivo da njezinom koncepcijom nije predviđeno davanje gramatičkih podataka osim odrednica za vrstu riječi te uobičajene odrednice za
rod i broj kod imenica. Budući da nema primjera upotrebe, uporabnik neće
znati upotrebljava li se visina (i mnogi drugi nazivi) kao matematički naziv i
u množini. Još će veći problem imati s nazivima snijeg, vrijeme, snaga, mraz
jer će mu trebati i drugi jezični priručnici, ali ni nakon zaglédanja u njih neće
dobiti ispravne podatke. Mana je hrvatskih rječnika što gramatičke podatke o
natuknici daju redovito u glavi rječničkoga članka, a ne uz pojedina značenja
ako je natuknica i gramatički višeznačna43 pa se njezina gramatička obilježja
razlikuju u ovisnosti o pojedinom leksičkom značenju.
Hrvatski rječnici ne prepoznaju uvijek imenice singularia i pluralia
tantum i prijelaze iz nebrojivih u brojive u pojedinim značenjima, a pogotovo
ne prepoznaju leksikalizirane množinske oblike. Rječnik ne treba bilježiti
pojedinačnu stilski obilježenu upotrebu jednine u značenju višebroja, i
obratno, ali treba uz imenice singularia tantum staviti njihovu gramatičku
odrednicu, a ako imenica u nekom značenju prelazi iz nebrojive u brojivu,
onda odrednicu sg. t. treba staviti samo uz primarno, a ne u glavi rječničkoga
članka pa da se odnosi i na metaforička i metonimijska značenja u kojima
imenica ima oba gramema.

41
42
43

Definicija je, inače, netočna jer se vino ne dobiva samo od grožđa.
http://struna.ihjj.hr/
O gramatičkoj višeznačnosti usp. Tafra 2017.
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5. ZAKLJUČAK
Kategorija je broja važna za razumijevanje morfološke strukture imenica, ali
je važna i za razumijevanje sročnosnih razreda. U oba slučaja ima razredbenu
ulogu. Prema tomu u gramatikama se kategorija broja treba opisivati na
dvjema razinama, na morfološkoj kao popis oblika, zajedno s kategorijom
roda (Tafra 2007), a na sintaktičkoj se razini trebaju dati pravila o upotrebi jedninskih i množinskih oblika. Pritom uvijek treba imati na umu i
semantičke kategorije jer o njima ovisi ima li imenica potpunu ili nepotpunu
paradigmu kategorije broja. U rječnicima pak uz imenice koje imaju punu
paradigmu kategorije broja ne treba stajati po uzoru na engleske rječnike
podatak da je imenica brojiva jer se u hrvatskom jeziku brojivost, kao i
određenost, utvrđuje u kontekstu. Ako pak imenica ima nepotpunu paradigmu, tada treba staviti gramatičku odrednicu (kraticu) sg. t. ili pl. t. Ako
pak imenica singulare tantum u nekom svom sekundarnom značenju postaje
brojiva jer se njezino značenje prostorno, vremenski ili situacijski omeđilo,
konkretiziralo, opredmetilo, tada uz to značenje treba staviti množinski oblik
koji je predviđen koncepcijom rječnika (N mn., G mn. ...). Množinski se
oblik ne bi trebao naći u glavi rječničkoga članka ako je imenica u svom
primarnom značenju singulare tantum. Viši taksoni koji se upotrebljavaju
samo u množini trebaju imati množinsku natuknicu. Tada leksikografi neće
morati stavljati drugo značenje „pripadnica istoimene skupine” (ŠRHJ s. v.
četinjača) jer se razumijeva da naziv imenuje i jedinku, ako imenuje skupinu tih jedinki. Terminološki bi pak rječnici osobito trebali voditi računa o
kategoriji broja jer su mnogi nazivi ili singularia tantum ili pluralia tantum.
Među zaključcima valja izdvojiti nazivoslovni prijedlog da se nepotpuna paradigma kategorije broja imenuje nultom paradigmom umjesto
defektiva te asimetričnost kategorije broja umjesto defektivnosti. Ostvaraji
su kategorije broja jednina i množina koji su na emskoj razini gramatičke
jedinice – gramemi. Izraz gramema su nastavci, a sadržaj su – jednobroj i
višebroj, nazivi koji se ovdje predlažu.
U istraživanju gramatičke semantike kategorije broja primijenjene su
metode leksičke semantike pa je tako bilo olakšano otkrivanje gramatičke
višeznačnosti kategorije broja i morfosintaktičkih tipova jednine i množine.
Iako je u radu bilo riječi o asimetričnosti paradigmi kategorije broja, uočena
je i asimetričnost izraza i sadržaja dvaju gramema kategorije broja pa bi
se u tom smjeru trebalo dalje krenuti te na osnovi korpusnih istraživanja
upotrebe kategorije broja doći do tipologije upravo asimetričnosti izraza i
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sadržaja jednako kao što se već odavno u opisu vremena u glagola zna da,
primjerice, prezentski oblik može imati značenje budućnosti ili prošlosti.
Primjenom različitih kriterija i metoda u proučavanju kategorije broja dobit
će se njezina složenija slika nego što ju daju hrvatske gramatike i rječnici.
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SUMMARY
GRAMMATICAL AMBIGUITY OF THE CATEGORY OF NUMBER
The focus of this paper is on the grammatical ambiguity of the category of number,
determining its basic types, and detecting the assymetry of its grammemes, especially
in terminology, which has not been observed and appropriately described in Croatian
language manuals. Since the relationship between the category of countability of nouns
and the category of number is tightly intertwined and cannot be completely circumvented, it will be discussed with reference to the Croatian literature and some controversial
opinions. Several additions to the terminology will be proposed as well as in interpreting
the category of number in order to improve not only grammatical descriptions but also
the grammatical treatment of dictionary entries, which clearly reflect the inseparability
of grammar and semantics precisely by using the example of the category of number.
Keywords: grammar, semantics, number, singular, plural
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O LIRICI, STARIJOJ I NOVIJOJ
(Tomislav Bogdan, Prva svitlos, Matica hrvatska, Zagreb 2017.
Tvrtko Vuković, Na kraju pjesme, Meandarmedia, Zagreb 2018.)

– međusobno bi se porječkale. Sažme
li se stajalište pojedinog autora, za
Bogdana vrijedi: „sve je književna
konvencija”, a za Vukovića: „sve
je u književnosti politika”. Premda
okupljaju radove izvorno predstavljene na znanstvenim simpozijima
ili nastale na poziv urednika tematski zaokruženih knjiga više autora, u
njima se ipak dade razabrati metodološka pozicija iz koje autor piše i o
svojem predmetu interesa misli.
Prva svitlos posvećena je predmodernoj lirici, preciznije ljubavnoj
lirici nastaloj u Dalmaciji i Dubrovniku do sredine 16. stoljeća, a Na
kraju pjesme lirskim poetikama
od Matoša do najnovije milenijske generacije pjesnika. Za početak
zajedničko im je odbacivanje biogra-

Rijetke su prigode kad se na književnoznanstvenom obzoru pojavi
naslov u čijem je središtu proučavanje lirike pa kad se to dogodi
čak dvaput u kratkom vremenu na
istom filološkom odsjeku, pruža se
dragocjena prilika da se zabilježi
(metodološko) stanje stvari i ocrta
možebitni smjer budućih istraživanja. Razlog više jest što su knjige o
kojima će se dalje u tekstu govoriti,
Prva svitlos Tomislava Bogdana i Na
kraju pjesme Tvrtka Vukovića, i po
sadržaju i pristupima lirici ponegdje
komplementarne, u analitičkim čitanjima beziznimno poticajne, no da se
na kakvoj polici za knjige nađu jedna
uz drugu – neka mi bude dopušteno
poslužiti se figurom koju je iscrpno
tematizirao Vuković, prozopopejom
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fizma. Usprkos metodološkim nesuglasicama, o kojima će više riječi biti
u nastavku, zamjetna je odlučnost da
se „demon biografizma” (Bogdan 32)
egzorcira iz čitanja lirike, čak i kad
se doima da on nastanjuje ljubavnu
pjesmu – nije li ona prirodni dom
svake utvare ljubavnika-patnika?
– Džore Držića, Jurja Barakovića,
Tina Ujevića, svejedno. Ljubavne
pjesme, prema mišljenju obojice
autora, nose političku dimenziju: u
dubrovačkih ljubavnih pjesnika do
sredine 16. stoljeća naglašeno su i
specifično za hrvatski prostor „okrenute prema okolini” (Bogdan 49),
dok iz Kolajne „probija”, u Vukovićevu čitanju, „društvenost i političnost petrarkističkog diskursa” (86). S
tim u vezi pojmovna razgraničenost i
prikladan opseg pojedinog termina za
koje se zalaže Bogdan u vezi s ljubavnim diskurzom, razlikujući petrarkizam, neoplatonizam, hedonizam
(antičkih korijena), srednjovjekovne
(udvorne, trubadurske) koncepcije
ljubavi, rasvijetlila bi pluridiskurzivnost Ujevićeve rane lirike, koja se
mahom u stručnoj literaturi primarno
(i pogrešno) vezuje uz petrarkizam.
Ironično je da najustrajnijim akademskim biografistima koje prikazuje
Vuković promiče pojedinost iz Ujevićeva eseja o „pjesniku Laure” kao
piscu „sladunjavih ljubavnih soneta

1

i kancona s neizbježnim srokovima
‘coure – ardore – amore – dolore”.1
Drugo čemu bi takvo odmjeravanje pomoglo zacijelo je napuštanje
i posljednje zablude da je Ujevićeva
lirika samonikla, originalna i duboko
intimna. Nadalje, problematizirajući
neselektivnu uporabu pojma antipetrarkizam, Bogdan pokazuje na primjeru Marina Držića – pisca kojeg
je književna povijest u pravilu tražila pa, logično, i nalazila skrivena
iza maske pojedinih dramskih lica
i svjetonazorâ – da ocjenu i svrsishodnost bilo kojega književnog
postupka valja razmatrati u okviru
žanra u kojem se pojavljuje, rezerviravši pritom antipetrarkizam samo za
slučajeve parodije ili kakva drukčijeg
tipa ismijavanja isključivo Petrarkina
Kanconijera.
Obojica su autora posvetila
samostalna poglavlja-studije pojedinačnoj pjesmi (Sladak san, Jur
nijedna na svit vila, U pohvalu grada
Dubrovnika; Narcis, Utjeha kose,
Bukoličnom, trijeznom čitaocu),
nazivajući ih „čitanjima”. Premda se
dakle Bogdan odlučio za „tekstualistički, imanentistički pristup” (12),
plivajući tako „protiv struje”, koju
predstavljaju „kontekstualizacijski,
transtekstualistički pristupi” (ibid.)
korpusu starije hrvatske književnosti, a Vuković za „psihoanalitičko

Tin Ujević, Ljudi za vratima gostionice, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 1938, str. 81.
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čitanje” novije hrvatske lirike i simptomatologije njezine (ne)vezanosti
za kulturni, politički i povijesni kontekst nastanka, ali zapravo ponajviše
ponovnog čitanja koje ne bi robovalo
generalizacijama i paušalnim ocjenama što se prenose iz jednog u drugi
sintetski opis kao što je povijest književnosti, i jedan i drugi odustaju od
zastarjelog modela interpretacije kao
legitimnog pristupa lirskoj pjesmi
ozakonjena Zagrebačkom stilističkom školom. Okrećući se čitanju, što
će reći, između ostalog, da priznaju
partikularnost vlastite čitalačke pozicije – premda ona, da požurim naglasiti, zadržava, dapače podrazumijeva
neke protokole dekodiranja književnog teksta – ne znači automatski da
izostaju sudovi o književnim tekstovima. I Bogdan i Vuković pokazuju
da je visoka razina filološkog znanja
neizostavna u čitanju književnosti,
a Bogdan ga još potkrepljuje komparatističkim analizama. Zato Bogdanova uvodna napomena o zalaganju „za svojevrsno premještanje
naglasaka” (12) nije puka uvodničarska fraza; time što je fokus prebačen na tekst nipošto ne znači da je
kontekst isključen – samo letimičnim pogledom na fusnote, njegove
studije pokazuju da je arhivski, pripremni dio posla odrađen te da su
sekundarni izvori konzultirani prije
donošenja konačne prosudbe, zahtijevajući ponekad novu transkripciju
iz rukopisa – ali on nalaže oprez u

povezivanju teksta i konteksta, sve
da bi se izbjegli ishitreni i neutemeljeni zaključci. Pritom su posebno
instruktivni Kratki spojevi: zamke
kontekstualizacijskih pristupa renesansnoj književnosti, zacijelo najbolji
mogući uvodnik za svakog studenta
starije hrvatske književnosti, a stručnim kolegama podsjetnik, ako ne i
korisna provjera vlastite metodološke
dioptrije. Vukovića pak više zanima
što tragovi tuđeg čitanja lirike govore
o onima koji ju čitaju i što prešućuju,
zaobilaze ili obezvređuju o lirici;
kako ti nepriznati mehanizmi poricanja, isključivanja i racionalizacije
oblikuju liriku kao rod u cjelini. Psihoanalitički termini poput fantazme,
potiskivanja, simptoma, nesvjesnog,
povratka potisnutog, melankolije,
užitka, žudnje, narcizma, itd. postaju
oruđe za razumijevanje te neobične
i ponekad čudovišne upotrebe jezika
koju nazivamo lirikom, kao i njezinih
učinaka na zajednicu čitatelja. Vuković je okrenut rastavljanju retoričkog
stroja pjesme, naglašavajući djelatnu
ulogu čitatelja u pridavanju (ideološkog) smisla; pritom argumentirano izlaže tezu da je važno prihvatiti čudovišnost jezika pjesme, sa
svim etičkim, političkim, epistemološkim i drugim posljedicama koje
ta činjenica sobom nosi, umjesto da
ga se pripitomljava antropomorfizacijom (pretvorbom lirskoga glasa u
prisutnost autora), interpretacijom
(poput zazornosti Matoševa soneta)
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ili parafrazom (kao u slučaju ratne
lirike).
I jedan i drugi napuštaju autorsku namjeru: u Bogdanovim studijama uvjerljivo se obrazlaže na koje
se sve načine očituje književna konvencija u djelima starijih pisaca,
demonstrirajući da neka žilava, a
pogrešna mišljenja – primjerice
periodizacijske i autobiografske
zablude o Vili Slovinki, tobožnja
dominacija antipetrarkizma u djelu
Marina Držića, autohtonost ili folklorno podrijetlo Lucićeve pjesme
Jur nijedna na svit vila – proizlaze iz
nedovoljnog uvažavanja žanrovskog
sustava razdoblja u kojem su djela
nastala i/ili koja mu prethode, kao
i nekritičkog preuzimanja tvrdnji iz
sekundarnih izvora, najčešće u prilog
utvrđivanju kritikove ideološke ili
narcističke pozicije, ali i, horribile
dictu, manjkava filološkog znanja.
Vuković izlaže paradokse povratne
petlje između književnog teksta i
književnopovijesnog pravca, demonstrirajući kako se književnopovijesna
klasifikacija poput „bivanja nadrealistom” umiješala u odnos autora i
teksta, unaprijed ozakonjujući samo
jedno razumijevanje (mimo mnogih)
književnog teksta (Ivšićeva Narcisa);
privilegirajući jedan fragment nad
drugima i proglašavajući ga nadležnim za razumijevanje cjeline, Ivšićevu se poemu pokušava obuzdati
i prinuditi da odjekuje, nalik nimfi
Eho, glasom književnog povjesni-

čara. I tu svaka sličnost ovih knjiga
o lirici prestaje.
Razmimoilaženja i razlike u
rezultatima proizlaze iz zastupanja suprotstavljenih načela. Bogdan
se ne libi rekonstruirati autorsku
namjeru pozivajući se na povijesni i kulturni kontekst, ali, da požurim dodati, u njegovu je pristupu
razvidna operacionalizacija pojma
implicitnog autora (iako ga ne imenuje, usp. „nije nemoguće ni ništa
neobično da netko bude petrarkist u
ljubavnoj lirici, a da parodira petrarkizam u dramama”, 207) i dinamičnog shvaćanja književne evolucije po
uzoru na ruske formaliste, što opet ne
iznenađuje budući da se oslanja na
radove njemačkih romanista, koji su
pak po svojem sistemskoteorijskom
habitusu srodnici upravo Tynjanovljevih ideja o dinamici književnosti
kao sustava (za primjer neka posluži
njegova izvedba žanrovske revizije
Lucićeve Jur nijedna na svit vila
kao osamostaljene epske deskripcije
koja pripada vernakularnoj epskoj
tradiciji). Tako će Bogdan posezati
za objašnjenjem poetičkih i stilskih
odrednica najprije u književnosti
najbližem nizu, srodnim diskurzima
poput lucidara, religioznih i poetičkih traktata, filozofskih rasprava
itd., tek potom u udaljenije nizove
kao što je jezik u svakodnevnoj uporabi. Vuković pak liriku promatra s
jedne strane kao simptom Zeitgeista
odnosno povratak potisnutog (čita110

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 107–113

implicitnog autora tiče, Vuković prokazuje zamku ishitrena povezivanja u
autorsko jedinstvo implicitnog autora
Ujevićevih eseja (Mrsko ja i Žena u
dušinu ogledalu) i iskazivanja lirskog
subjekta Kolajne. Njegova tumačenja dinamike promjena u poetikama
lirike uporište u velikoj mjeri nalaze
u povijesnom kontekstu – primjerice,
„poetički prevrat” (190) sedamdesetih nastao je zahvaljujući prijevodima poststrukturalističkih imena na
stranicama časopisa Pitanja, tijesno
vezan uz hrvatsko proljeće i pariška
šezdesetosmaška zbivanja, a stvarnosna lirika, koja „odbija politiku
ekskluzivizma modernističke lirike”
(267), dakle inzistiranjem na denotativnosti jezičnog znaka, zrcali potrošački odnos konzumenta i robe u
posttranzicijskoj zbilji: „Riječ nije
samo o tome da joj je referentno
polje društvena svakodnevica ili da
se u njoj odustaje od autorefleksije
i zamućivanja smisla jezikom. Prije
svega riječ je o njezinoj politici koja
odgovara politici suvremenog kulturnog tržišta” (Vuković 282).
Poticajna čitanja lirike u
objema knjigama otvaraju prostor
za raspravu o nekim načelnim pitanjima na koja njihovi autori ne odgovaraju jednoznačno ili dosljedno, što
nije prigovor samo po sebi, već je
povod za razgovor. Primjerice nije
uobičajeno – ali zacijelo nije nemoguće – da visoka književnost utječe
na narodnu ili trivijalnu; češće je

nje zazornog i sablasnog u Matoševu
sonetu Utjeha kose), a s druge kao
korektiv zbilje i istrošenosti jezičnih
znakova (primjerice njegova čitanja
Dragojevićeva Žamora, Žagaričinih
Stvarnica i Pogačarevih Predmeta,
odnosno kritika podilaženja ili minimalnog otpora tzv. stvarnosnog pjesništva 1990-ih, medijski diktiranoj
konzumerističkoj koncepciji književnosti). Jasno je iz toga da Vuković u lirici vidi prevratnički potencijal, ne u smislu svrgnuća političke
reprezentacije, nego prije u smislu
destabilizacije okoštalih jezičnih
– čitateljskih, spisateljskih, govornih – struktura, ne bi li se čitatelja
izmjestilo „iz udobnosti i sigurnosti vlastitih povijesnih, kulturnih i
psihologijskih niša” (Vuković 154–
155). Njega ne zanima kako je politika predstavljena u sadržajnom sloju
pjesme, nego kako se upravo neraskidivo jedinstvo, rekli bi ruski formalisti: materijala i forme lirske pjesme,
opire bilo kojem tipu pripitomljavanja, čak i kad je ono u službi kritičarova obuzdavanja inherentnog ludila
pjesničkog jezika (ta se linija prati u
njegovu čitanju tuđih čitanja Ivšićeve
poeme Narcis i Ujevićeve Kolajne).
Stoga je u podlozi svake njegove
analize pitanje što lirika govori i kako
se obraća suvremenom čitatelju, točnije, kako ga afektivno nadražuje
(primjerna je u tom smislu analiza
Slamnigove pjesme Bukoličnom, trijeznom čitaocu). Što se pak tretmana
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smjer obrnut, da niski žanrovi parazitiraju na visokima i tendiraju ih istisnuti. Inače logičan, odlučan i oboružan argumentima, Bogdan se baš
na tim autorici ovih redaka golicavim mjestima ne zadržava predugo. Ipak, kako je riječ o rijetkim
pojavama „spuštanja visoke kulture
u pučku” (159), odnosno toga da je
„ljubavna lirika potonula u kolokvijalizam” (211), bilo što opipljivije
od pretpostavki poput argumenta
ili kakva dokaza nagradilo bi čitanje dodatnom slašću. Drugo načelno
pitanje odnosi se na utemeljenost
čitanja izvan tekstualnog konteksta
pjesničke zbirke odnosno književne
republike. Uzme li se u obzir činjenica da Mihalićeva pjesma Majstore,
ugasi svijeću u stanovitoj mjeri evocira menipsku satiru („naziv za stajalište”, u formi „dijalog[a] ili razgovor [a] ”, koji odlikuje „kombinacija
fantazije i moralnosti”2 te sklonost
enciklopedijskom katalogiziranju,
kod Mihalića prisutno u sugestijama
„Sadi u vrtu luk, cijepaj drva, pospremaj tavan.”) i uz to uvrštena u zbirku
Klopka za uspomene, zajedno s pjesmama koje također imaju u podlozi
satiru, glumu ili izvrtanje (Don Juanovo grizodušje, Samoborski karneval, S Guliverovih putovanja – iz usta
svih njihovih junakâ dolazi govor s
figom u džepu), postaje zakuča2

sto braniti tvrdnju da Mihalić u toj
pjesmi „književnost pretpostavlja
stvarnosti, imaginaciju racionalnosti, neotuđeno umjetničko stvaranje otuđenom radu” (Vuković 203).
Treće načelno pitanje koje otvaraju i
Bogdan – u analizi Lucićeva odnosa
prema Dubrovniku rekonstrukcijom
povijesnog i političkog konteksta
pjesme U pohvalu grada Dubrovnika – i Vuković – problematizacijom poetike stvarnosne lirike – predstavlja odnos lirike i zbilje. Dok se
Bogdan fokusira na ono što pjesma
i govori (pohvala Dubrovniku) i prešućuje (mletačku vlast nad Hvarom i
nestabilan odnos puka i vlastelina),
dovodeći pjesmu najprije u vezu sa
sličnim pjesmama/žanrovima, pa
nakon toga izvlači zaključak o Lucićevu divljenju političkoj stabilnosti
Dubrovnika (umjesto dosadašnjih
čitanja o tobožnjoj kritici dubrovačkih književnika), Vuković se ne
zadržava dugo na odnosu stvarnosne i modernističke lirike – a baš mi
se taj modernizacijski impuls prve
mimo modernizma ili njemu usprkos druge čini vrijednim pozornosti
– posvećujući sav analitički napor
ilustraciji načina na koje stvarnosna lirika „odustaje od autorefleksije” (Vuković 282), nasuprot lirici
osamdesetih, u kojoj da se „problematizira […] priroda referenta i

Northrop Frye, Anatomija kritike, prevela Giga Gračan, Naprijed, Zagreb, 1979, str. 350.
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njegov složen odnos prema prikazivanju” (ibid: 230). Govoreći da
„pjesnici nastoje da ona [stvarnosna
lirika, op. a.] bude katalogom zbilje”
(Vuković 283), dolazi do pomutnje jer se referencijalna iluzija, koja
je učinak „retoričke razine pjesničkoga teksta”3, proglašava referencijom samom. Drugim riječima, dojam
da stvarnosna lirika iz zbilje prepisuje ili nešto o njoj govori postiže se
jezičnim sredstvima i s njima stupa
u komunikaciju: „pojedine ‘enklave
ili provincije zbilje’ koje su ujedno
i ‘enklave smisla’, prepoznajemo
preko odgovarajućih jezičnih praksi”4, a ne obrnuto. Neobično je i izaziva nedoumice da se u čitanju stvarnosne lirike suspendira ono čega se
inače pridržavamo. Ako je pak stvarnosno pjesništvo izborilo poseban,
prevratnički status u okviru novije
hrvatske lirike, onda bismo o tome
htjeli nešto pročitati, kako o njegovu
odnosu na poetiku prethodnika, tako
i o sinkronijskom presjeku književnog polja u kojem je nastalo.
Četvrti problem koji obje knjige
dotiču, nekad polemički u pojedinostima, tiče se dijaloga – ili njegova
izostanka – između književne povijesti, ideologije i književnosti kao
njihova žuđena predmeta. U tom je

3

4

smislu instruktivna Bogdanova studija o Barakovićevoj Vili Slovinki,
koja slovi za barokno djelo, ili o
Jeronimu Viduliću kojega se pokušalo promaknuti u pjesnika prvih
dvostruko rimovanih dvanaesteraca.
Otrgnuvši se autoritetu iterativnosti jedne zablude koja je vremenom
prihvaćena kao istina, autor demonstrira na književnom tekstu kako je
Vila poetički bliže renesansi, opet uz
argumente čija težina leži na komparatističkom radu. U vezi sa zadarskim pjesnikom ruši san o postanku
kanoniziranog stiha domaće renesanse u srcu Dalmacije. Vukovićevi su primjeri utoliko zanimljiviji koliko lirika odabire unutar sebe
tematizirati pogled svog promatrača
drugoga reda, kao što je Malešova
pjesma Periodizacija književnosti
i Konteksti Miroslava Mićanovića.
Daleko od toga da se zatvaraju u
akademsku kulu bjelokosnu, oba se
književna povjesničara fokusiraju
na liriku pozivajući da se ispitaju i
iznova promisle protokoli čitanja
kolega književnih povjesničara. Ovo
je tek pozivnica; njihove će knjige u
tom dijalogu još dugo sudjelovati, a
i same će se premetnuti u predmet
dijaloga.
Andrea Milanko

Slaven Jurić: „Popularno u elitnom – 'stvarnosno' pjesništvo i poetski modernitet”, U: Dani
hvarskog kazališta, sv. 43, br. 1, HAZU – Književni krug Split, Split – Zagreb, 2017, str. 432.
Ibid: 439.
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ZNANSTVENO ZNANJE O „NARATIVNOM
ZNANJU” USMENIH PREDAJA
(Evelina Rudan, Vile s Učke: Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna
bića predaja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb – Povijesni i
pomorski muzej Istre, Pula 2016.)

Priča je u pisanoj književnosti ekvivalent za ono što su ruski formalisti
nazivali fabula u odnosu na siže, a
sličnim terminološkim parovima
(priča/pripovjedni tekst; priča/diskurs) naratologiji je osiguran prostor
za analitičku razradu odnosa između
logike radnje i sintakse likova i
njihovih konkretnih realizacija u pripovjednom tekstu. Priča je za usmenu
književnost krovni naziv za sve narativne prozne vrste (Bošković-Stulli),
ali razlika je mnogo značajnija no što
je to vidljivo iz terminoloških parova.
Priča je u usmenoj književnosti neodvojiva od čina pričanja koji izvodi

„živ čovjek” s osobnim i tjelesnim
jastvom u aktualnoj pripovjedačkoj
situaciji pred konkretnom publikom
u konkretnom kontekstu i ti su složeni
komunikacijski procesi neopisivi
gnostičko-nominalističkim instrumentarijem klasične naratologije.
Priča je u folkloru polifunkcionalna
i predstavlja poseban oblik „narativnoga znanja” (Lyotard) s vlastitim
pragmatičkim pravilima igre, među
kojima su i imanentna žanrovska
ograničenja, a među mnogobrojnim
narativnim folklornim žanrovima
predaje su zasigurno i povlašteni
oblik „narativnoga znanja” i jedna od
115
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doloških pretpostavki istraživanja
rezultiralo i dubinskim i znanstveno
utemeljenim ekstenzivnim uvidom
u područje istraživanja.
Autorica polazi od istraživačke
hipoteze da predaje s tradicionalnim
tematskim inventarom nisu nestale
iz aktivnoga folklornog pripovjedačkog repertoara, a njihova „živost” i
optjecajnost u novim oblicima ili u
inačicama ovisi o kontekstualnim
uvjetima i narativnim strategijama.
Ta se istraživačka hipoteza provjerava na ograničenom korpusu:
jednoj žanrovskoj podvrsti predaja
(demonološke ili mitske predaje) i
na geografski ograničenom prostoru
(Istra), što osigurava provjerljivost
i egzaktnost rezultata istraživanja,
dok se heuristička razrada teze odvija uspostavom autoričina inventivna
teorijsko-metodološkoga koncepta,
što jamči sustavnost i primjenjivost
istraživanja. U tom su konceptu
ključni pojmovi „narativna plodnost”, „formule vjerodostojnosti” i
„distributivni podaci”, koji s obzirom na egzaktnost i kodificiranost
definiranja te razine uključenosti u
istraživanju imaju status znanstvenih termina. Uz iscrpnu analizu
žanrovskih značajki predaje i njezinih narativnih, kontekstualnih,
izvedbenih i poetoloških dimenzija,
autorica predajnu priču motri i kao
antropološku kategoriju odgovornu
za održanje komunikacijskoga i
kulturnoga pamćenja, važnu u ispu-

optjecajnijih vrsta, koja u posljednjih
pedesetak godina zaokuplja sve veći
broj folklorista. Znanstvena monografija Eveline Rudan posvećena je
upravo žanru predaje, konkretnije
jednoj njezinoj podvrsti (mitske ili
demonološke predaje), a njezina je
„dodana” vrijednost u tomu što je
plod vlastitih terenskih istraživanja te
donosi inovativne tipologijske modele žanra provjerene na konkretnom
korpusu lokalnih istarskih predaja,
kao i nove znanstvene spoznaje koje
mogu niknuti samo iz suradničkoga
udjela u nastanku predajnih priča.
Predmetnu građu knjige čine
rukopisne zbirke sa širega područja
Istre, među kojima je većina rezultat autoričina vlastitoga terenskog
istraživanja provedenoga od 2000.
do 2003. godine. Područje istraživanja motivirano je ciljevima i svrhom
istraživanja, kao i za istraživanje
neophodnim jezičnim kompetencijama (autorica je podrijetlom Istranka, a po primarnom zvanju kroatistica te posjeduje potrebna znanja
i vještine za vjernu transkripciju i
filološku obradu usmenoknjiževne
građe). K tomu njezino poznavanje
istarskih lokalnih zajednica i govornih idioma pružilo je pretpostavke
za dobro uspostavljanje odnosa s
kazivačima/pripovjedačima, kao
i za sudioničko kreiranje pripovijedanja u polustrukturiranim ili
slobodnim intervjuima, što je uz
poznavanje teorijskih znanja i meto116
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mente predaja (distributivni podaci,
formule vjerodostojnosti, događaj
predaje), što je ujedno i temeljni
analitički instrumentarij istraživanja.
U drugoj cjelini (Kontekst
predaja) autorica se bavi za usmenoknjiževne žanrove iznimno važnim
kontekstom razlučujući dvije razine:
društveni kontekst, kao ukupnost
društvenih okolnosti koje omogućuju proizvodnju, razumijevanje
i značenje demonoloških predaja
te uži kazivački kontekst sličan
situacijskom kontekstu u lingvistici,
odnosno konkretnu situaciju u kojoj
se predaja ili predaje pripovijedaju. Važno je istaknuti da autorica
poštuje imanentne značajke usmenoknjiževnoga konteksta i primjerenu
pozornost posvećuje specifičnim
društvenim kontekstualnim indikatorima (proces dolaska do kazivača,
kazivačev pogled i objašnjenje konteksta) te posebnu pozorno izdvaja,
opisuje i analizira modaliteta kazivačkoga konteksta (pitanje vlastite
istraživačke legitimacije, različitih
modaliteta kazivanja i kazivačkih
situacija, interaktivnosti, pojma i
statusa kazivača i pripovjedača).
Četvrta cjelina (Kratak pregled
dosadašnjih zapisa demonoloških
predaja u Istri) donosi pregled svih
dosadašnjih zapisa od 17. stoljeća
(Valvasor) do recentnih zapisa
na Katedri za hrvatsku usmenu
književnost Filozofskoga fakulteta
u Zagrebu i prikupljanja građe za

njenju narativnih, kognitivnih, estetskih i emotivnih potreba pojedinaca
i zajednice, što njezinu istraživanju
donosi multidisciplinarnu dimenziju
i pruža pouzdane smjernice za nova
istraživanja u širem krugu srodnih
humanističkih disciplina.
Prva istraživačko-znanstvena
cjelina (Žanrovske karateristike
demonoloških predaja), strukturirana u četiri poglavlja, donosi opširan
uvid u prethodna istraživanja iz
područja predaja i bliskih usmenoproznih vrsta (K. V. Čistov, C.
W. von Sydow, O. Syrovátka, F. W.
Schmidt, R. W. Brednich, F. Ranke,
A. Jolles, V. Propp, L. Rörich, M.
Lüthi, H. Bausinger, L. Dégh, A.-L.
Siikala, M. Bošković-Stulli, V. Biti,
D. Zečević, J. Kekez, Lj. Marks, S.
Botica, J. Božanić, R. Jambrešić i
dr.), poseban osvrt na standardno
žanrovsko određenje predaje prema
bajci kako bi se podrobno objasnile
njihove kontekstualne i tekstualne
razlike te sintetski opis triju oblika
predaja (kronikat, memorat, fabulat).
Središnje je poglavlje ove cjeline
tematska podjela predaja i analitička
razrada posebne žanrovske podvrste
demonoloških predaja kao užega
istraživačkog područja rada. U tom
poglavlju autorica podrobno opisuje
naziv, ključne postupke i funkcije
demonoloških predaja s posebnim
osvrtom na likove, tekstne signale i
kontekstualne odrednice te definira
i analitički raščlanjuje gradbene ele117
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suje i analizira onu skupinu predajnih
priča koje odstupaju od tradicionalnih demonoloških protagonista ili
tema, ali kazivači ih jasno smještaju
u kazivačku situaciju tipičnu upravo
za demonološke predaje i njihova
su pričanja ovisna o implicitnom ili
eksplicitnom znanju i distributivnim podacima vezanima upravo uz
demonološke predaje. U završnom
poglavlju istraživačko-analitičkoga
dijela monografije iznose se rezultati istraživanja i smjernice za nova
istraživanja s posebnim osvrtom
na koncept „narativne plodnosti”
prema kojemu se mogu stupnjevito
rangirati pojedini nadnaravni likovi
(visok stupanj narativne plodnosti
imaju likovi poput krsnika, štriga i
mora te teme vraćanja mrtvih, dok
manju narativnu plodnost imaju
likovi orka, vila i vukodlaka). Nakon
istraživačko-analitičkoga dijela knjige slijedi izbor tekstova iz rukopisne
građe, koji je kao posljednja cjelina
integralno uključen u knjigu i prati
ga rječnik manje poznatih izraza.
Knjiga sadrži i vrijedne priloge:
popis rukopisnih zbirki i kazivača
(42 vlastite rukopisne zbirke), popis
literature i izvora, kazalo (imena i
pojmova) te primjerenu znanstveno-kritičku opremu: bibliografske
bilješke inkorporirane u tekst i
numerirane bilješke u podnožju
teksta (fusnote) koje služe kao
komentar ili uputa na reference iz
teorijske i predmetne literature.

potrebe vlastitoga istraživanja (vlastite rukopisne zbirke).
Peta cjelina (Nadnaravna bića,
bića s nadnaravnim sposobnostima
i nadnaravne pojave) kao tematsko
žarište istraživanja donosi sustavnu
tipologiju tradicionalnih likova
i tema demonoloških predaja s
opširnim opisom sklopa vjerovanja
i znanja o predajnim protagonistima,
njihovim nominalnim i značenjskim
inačicama, narativnim funkcijama,
kao i o identitetnim značajkama i
izvedbenom kontekstu s ciljem utvrđivanja njihove narativne plodnosti
prema zatečenom stanju u istarskim
lokalnim zajednicama. Terminom
distributivni podaci (relativno prilagodljiv skup podataka o nadnaravnim bićima verbaliziran u tekstu, ali
ih potencijalni sudionici kazivačkih/
pripovjedačkih situacija u jednoj ili
više bliskih zajednica mogu i otprije
poznavati) autorica uspješno rješava opis kompleksnih recepcijskih
i emisijsko-produktivnih procesa,
s posebnim osvrtom na nastanak
i optjecaj tradicijskih predaja u
serijama i/li inačicama. Ova je cjelina strukturirana u osam poglavlja
prema uspostavljenoj tipologiji nadnaravnih bića, bića s nadnaravnim
sposobnostima i nadnaravnih pojava
(Krsnik i drugi pomagači, Štrige i
štriguni, Mora, Orko, Mrtvi, Vile,
Nadnaravne pojave, Kljuka).
U šestoj cjelini (Sekundarne
demonološke predaje), autorica opi118
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Pored toga što donosi sistematizaciju postojećih spoznaja,
ova monografija i u sadržajnom i u
metodološkom pogledu otvara disciplinarne mogućnosti koje nadilaze
nacionalni kontekst i omogućuje
komparativno istraživanje u srodnim istraživačkim poljima europske
i svjetske folkloristike. Izborom iz
usmenoknjiževne građe, integralno
uključenoj u knjigu, ona ujedno
popunjava korpus hrvatske usmene
književnosti važnom istarskom regionalnom dionicom, prikupljenom,
opisanom i klasificiranom prema
svim pravilima struke. Njezin je
znanstveni doprinos vidljiv i na
analitičkoj i na teorijsko-metodološkoj razini, a rezultati istraživanja
primjenjivi su u matičnim znanstvenim disciplinama, posebice u
budućim filološkim i folklorističkim
studijama o predajama i srodnim
usmenoknjiževnim žanrovima, kao
i u širem krugu humanističkih disciplina (etnologija, kulturna antropologija), a svoju primjenu, posebice
u uvodnim teorijsko-metodološki
razrađenim poglavljima zasigurno
ima i u visokoškolskoj nastavi.
Primijenivši suvremene folklorističke spoznaje i metodološka
uporišta, autorica nije zaboravila
na potrebu pedantnoga, iscrpnoga i
pouzdanoga filološkog opisa usmenoknjiževnoga teksta, kao jedne
inačice ili jednoga pripovijedanja
priče. K tomu nositelj čina pripovijedanja u njezinoj je monografiji

u većini primjera pripovjedač ili
pripovjedačica, a ne kazivač ili
kazivačica. Kolizija sa standardnim
naratološkim pojmovima izbjegnuta
je dihotomijom između inducirane
(kazivačke) situacije i prirodne
(pripovjedačke) situacije. Pripovjedačko umijeće u punoj se mjeri dakle
ostvaruje u prirodnoj pripovjedačkoj
situaciji i tada kazivačka uloga ima
pripovjedalačku kvalitetu. Može
se dakako dogoditi da inače vrsni
pripovjedači kod „naručenoga” pripovijedanja (kazivanja) pred stranim
licem skriju ili zakažu u svojim pripovjedačkim vještinama, ali tekstovi
priča u monografiji pokazuju kako je
autorica uspješno ovladala etnografijom slušanja i sudionički pomogla
u nastajanju vrsnih priča. Možemo
zamisliti kako je etosom slušanja
poticala tkanje živih predajnih priča.
Prema valentnosti folklorne komunikacije koja predviđa zamjene uloge
(slušatelj/pripovjedač/lik) možemo
zamisliti kako će ulogu slušateljice/
istraživačice Evelina Rudan u nekoj
novoj pripovjedačkoj situaciji zamijeniti ulogom pripovjedačice nove
inačice priče koja je bila ispripovijedana tijekom istraživanja. Moguće
je također da iz tih pripovjednih
događaja induciranih istraživanjem
nastane neka nova priča u kojoj će
istraživačica preseliti na dijegetsku
razinu i postati lik nekih novih priča
njezinih pripovjedača uključenih u
istraživanje.
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Da bi bio društveno biće, čovjek
je pripovijedajuće biće tj. homo
narrans (Fisher, Niles), piše autorica
u predgovoru, i iz te uloge ne može
iskočiti ni kada piše znanstvenu knji-

gu koja se bavi pričama. Mogli bismo
otići i korak dalje. Mi razumijemo
njezinu znanstvenu knjigu, zato što
smo u stanju zamisliti priču o njezinu
nastajanju.
Ružica Pšihistal

120

CROATICA • Zagreb, XLIII (2019) 63: 121–125

BRITKO O BRITKOSTI
(Ivan Marković, O britkosti. Filološko paljetkovanje po 2017.,
https://stilistika.org/ivan-markovic-o-britkosti)

pronašla njega. Prvo ju je zakuhala
Katedra za stilistiku Filozofskoga
fakulteta u Zagrebu svojom anketom o korištenju pravopisnih priručnika pri pisanju književnih tekstova, objavljenom u zborniku Jezik
in fabula: Pisci o jeziku, potom su
je potpirili pisci Boris Dežulović i
Miljenko Jergović. Njihova su promišljanja o jezičnim normama, priručnicima, uzorima i razorima, uz
generalizaciju koja je obuhvatila
velike igrače koje se genaralizirati
ne da – Anića, Kukuljevića i Šuleka
– rezultirala zanimljivim, iskrenim i
filološki relevantnim ogledom.
U trima središnjim dijelovima
rada Marković analizira lik i djelo
Vladimira Anića, Ivana Kukuljevića
Sakcinskoga i Bogoslava Šuleka,

Da bi se od paljetaka ideja izrečenih u kroatističkim kabinetskim razgovorima i na znanstvenim kolokvijima stvorio poveći ogled o britkosti
i još mnogo više od toga, filologu
je Ivanu Markoviću trebalo manje
od godine dana. Da se iz percepcije jezikoslovnih laika i prosječnih
hrvatskih čitatelja tiskovina izbaci
površno i pogrešno iščitavanje povijesti, povijesnih spisa i jezičnih predložaka – zasigurno treba i trebat će
mnogo više.
Marković u uvodnim napomenama ogleda „O britkosti” ističe
da temu za kolokvij Jezik in fabula,
održan u veljači 2018. u organizaciji
Katedre za stilistiku Odsjeka za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog
fakulteta, nije trebao tražiti – ona je
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polemizirajući pritom s gorespomenutim kolumnistima (s Dežulovićem
o ortografiji, refleksu jata i dosljednoj upotrebi izvora, s Jergovićem o
neologizmima i tvorbi riječi u hrvatskome jeziku), ali i jezikoslovcima
koji duže od stoljeća nekritički pristupaju dostupnoj jezičnoj građi.
Posebno je zanimljivo i ono što iščitavamo između redaka analize opusa
triju autora – Marković primjećuje
da Dežulović i Jergović smatraju da
jezikotvorac mora biti jezični genij,
ako je moguće i narodni genij, ako
je moguće i lišen stege formalne
jezične naobrazbe koja tobože koči
razvoj razigrana spisateljskog genija.
Pritom se spisateljski razigrano služi
ironijom.

stiti jezik – koliko znamo o jezikoslovnoj ostavštini, kakvim izvorima
vjerujemo i na kakvim spoznajama
temeljimo svoje jezične stavove i
kritike – pitanja su koja se nameću
tijekom čitanja. I u uvodnim napomenama i u zaključku ističe da je to
ujedno i (samo)kritika, poticaj filolozima na pomno iščitavanje izvornika
te na zdravu dozu znatiželje i opreza
pri preuzimanju tuđih podataka.
U prvome poglavlju Tko nam
je Vladimir Anić Marković komentira Dežulovićeve odgovore u anketi1
Katedre za stilistiku te dekonstruira
nekoliko ozbiljnih jezičnih i nejezičnih proklizavanja u prazno. Na
pitanje o korištenju jezičnih priručnika pri pisanju Dežulović odgovara da često koristi rječnik, „jasno,
Anićev”, a pravopise i priručnike
nikad jer hrvatski pravopisci najstrože zabranjuju jezičnu igru i pretvaraju Hrvate u narod koji se boji
svoga jezika. Marković dobrohotno
spominje da Anić nije jedini pisac
hrvatskoga/hrvatskih rječnika, a da
je ujedno i autor pravopisnog priručnika, što ga po Dežuloviću de facto
diskvalificira. Nadalje uz nekoliko
nehinjenih komplimenata Dežulovićevu stilu i pismenosti dobro primjećuje da ga priručnici očito nisu zaobišli tijekom školovanja, kao ni da

Odnarođeni jezikoslovci – opet, bit
će – od narodnoga su genija operirani, ili su prirodno za nj zakinuti
ili im se pri upisu fakulteta odstranjuje. Ako se ipak nekako provuku,
imamo za njih Šimićev pucanj u
mozak iz 1918. s rikošetom od 100
godina (2018: 73).

Vjerujem da se naslovi poglavlja knjige (Tko nam je Vladimir Anić,
Tko nam je Ivan Kukuljević Sakcinski
i Tko nam je Boguslav Šulek) ne bi
trebali shvatiti kao stilistička igrarija
ili retoričko pitanje. Naizgled nepovezan trojac u ovome ogledu služi
kao sjajna ilustracija nemara za vla-

1

http://stilistika.org/jezik-in-fabula-pisci-o-jezi-ku-i-stilu/pisci/315-dezulovic-boris, pregled
21. IX. 2018.
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još nije pronađen jezični priručnik
koji se bavi jezičnom igrom, kamoli
njezinom zabranom.
Drugo poglavlje nosi naslov
Tko nam je Ivan Kukuljević Sakcinski, a upravo je ono iznjedrilo najkorisniji dio Markovićeva ogleda –
prijepis Kukuljevićevih autografa,
pet pisama i dvaju govora, poštujući
njegovu grafiju, pa čak i pogreške,
s korisnim komentarima na mjestima koja su osobito zanimljiva ili
teže razumljiva. Marković se ovaj
put nadovezao na Dežulovićev tekst
„Živeo hrvatski jezik!”2 objavljen na
portalu Novosti, u kojemu je potonji istaknuo (pretpostavio, pojednostavio, bocnuo?) da je Kukuljevićev
prvi hrvatski govor u Saboru zapravo
srpska ekavica za kojom, nastavlja Dežulović, hrvatski jezični žandari i izbacivači paranoično tragaju.
Nevolja je u tomu, ističe Marković,
što nitko ne zna otkud je transkript
koji je Dežulović čitao izvučen, a
iz transkripata autora ovoga ogleda
i prosječnomu bi čitatelju bilo jasno
da je Kukuljević miješao ijekavštinu i ekavštinu, što se jednostavno
dade objasniti njegovim kajkavskim
podrijetlom, a još više željom da službeni jezik bude štokavski, kao i živućim primjerima miješanja dijalekta i
standarda. Tako se još jednom dogo2
3

dilo da je lov na refleks jata postao
lov na političke i jezične neistomišljenike. Marković međutim svoje
zaključke ne temelji na ideološkom
dojmu nego na jezičnoj analizi pa u
ostatku poglavlja razlaže i oprimjeruje sva važna grafijska pitanja (pisanje rogatoga e, slogotvornoga r, glasa
đ...) koja su se nametnula u Kukuljevićevim zapisima.
Treće poglavlje Tko nam je
Bogoslav Šulek polemički je osvrt
na Jergovićevu primjedbu o „hotelu
za gume” i nedostatnoj rječotvornoj
genijalnosti hrvatskih jezikoslovaca
u tekstu „Preporod hrvatskoga jezika
u hotelu za gume”3 objavljenom 5.
XII. 2017. u Jutarnjem listu. Hotel za
gume Jergovića je naljutio kao entitet
jezične stvarnosti za koji krivo pretpostavlja da ne postoji u drugim jezicima te da jezik stvaraju „pjesnici i
obrtnici s periferije”, a Marković
odgovara činjeničnim stanjem koje
je zatekao na internetskoj tražilici i
Hrvatskom mrežnom korpusu.
Dovoljno je u Google upisati njemačko Reifenhotel, Räderhotel ili
englesko tyre hotel, odmah je jasno
da takvo što u drugim jezicima –
postoji. I ne treba baš biti anonimni
genij eda bi se shvatilo da će prije
biti da je hotel za gume prevedenica
s nekog od tih jezika, pa ako je
„isklesana iz stijene jezika”, to će

https://www.portalnovosti.com/ziveo-hrvatski-jezik, pregled 20. IX. 2018.
https://www.jutarnji.hr/komentari/preporod-hrvatskog-jezika-u-hotelu-za-gume/6811431/,
pregled 20. IX. 2018.
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– britkosti, samo što je Markovićev
pristup jezičnim temama radikalno
drugačiji – potkrijepljen pravopisnim
priručnicima, povijesnim izvorima i
pomnim filološkim čitanjem dostupnih materijala.

onda prije biti njemački ili engleski
i njihovo rudno-leksičko blago [...]
(2018: 61).

Za velike je Hrvate, tko god
oni bili, Jergović zaključio da mrze
hrvatski jezik jer se premalo razlikuje
od srpskoga, a Šuleka se dosjetio pri
analizi nevelika korpusa riječi koji je
podijelio u tri kategorije: „uspjele”,
„budalaste” i „idiotske”. Marković,
opet, zdravoseljački kako to samo
filolozi znaju, navodi Jagićeve i
Ivekovićeve jezične impresije i povijesne činjenice o Šuleku, zajedno s
primjerima za koje Jergovićevom
logikom nema mjesta u hrvatskome
jeziku.
Perilica je Jergoviću „kriva riječ”
jer ne znamo peru li se njome gaće,
guzice, pločice ili automobili. Onda
je i ručnik kriva riječ jer ne znamo
brišu li se njime ruke, guzice, pločice ili automobili, i kako to da se
ručnikom uopće išta briše. I tenisice
su kriva riječ jer ne znamo jesu li za
tenis, za nogomet ili za štihanje vrta
(2018: 68).

Sve što smo željeli reći jest to da
u obrazlaganju svojega mišljenja
navedeni pisci – imenom i prezimenom, ne uopćeno pisci – nerijetko
proturječe sami sebi, nepodnošljivo
generaliziraju, demonstriraju tanašnu lingvističku i filološku upućenost, istodobno rado upoprijeko
prosuđujući tuđe jezično znanje i
tuđi jezikoslovni rad strogim atributima, najzad služe se neprihvatljivim neprovjerenim vrelima. A sve
to iz uzvišene pozicije kolumnista
ili pisca jer iz nekog razloga pisci
o jeziku imaju što reći. I to se onda
čita, citira, smatra relevantnim, to
onda formira javno mnijenje. Jer
ipak su oni pisci, jer i Borges je
pisac. Kao što i nogometaši imaju
što reći o nogometu, a redovito
su nam simpatičniji i draži dok ga
samo igraju (Marković 2018: 73).

Marković je pokazao da je analiza jezičnostilskih osobitosti Anića,
Kukuljevića i Šuleka mnogo teža,
obuhvatnija i „znanstvenija” rabota
od britkih, ali baš u spomenutim slučajevima plitkih kolumna kojima je
zajednički cilj ovaj put ispao lov na
lovce na srbizme, uza sve poštovanje
koje i sam autor nedvojbeno pokazuje prema stilu spomenutih pisaca.
Oni i Marković i tema ogleda „našli
su se” baš zbog zajedničke osobine

Markovićev ogled „O britkosti” nije obračun s neistomišljenicima u kojemu jezični genij(alac) udara protivnika ispod pojasa.
Njegov je pristup argumentirana kritika svih koji na raspolaganju imaju
medijski prostor i snažan autorski
glas, koji bi o jeziku mogli reći nešto
zanimljivo i korisno, a taj prostor i
glas koriste s „bodljama uperenima
ukrivo” (2018: 11). U vremenu kada
se Anić, Sakcinski i Šulek ne mogu
124
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sami obraniti od neosnovanih Dežulovićevih i Jergovićevih napada,
Marković ne nastupa kao nesuvisli
apologet filologije, nego nudi svoja
čitanja prividno zaraćenih strana i
ukazuje na važnost odgovornosti za
javno izgovorene riječi koje izgledaju kao dogme i prosječna čitatelja
navode na krivi trag, a ne na želju za
istraživanjem i utvrđivanjem činje-

nica. Marković nam ovim radom u
nasljedstvo ostavlja odličnu analizu
Kukuljevićevih autografa, lijep primjer znanstvenopolemičkog diskursa i potvrdu izreke koja kaže da
jezik nema kosti, ali može ubosti
– u njegovu primjeru britko i svrsishodno za sve filologe kojima će
ogled doći u ruke.
Magdalena Mrčela
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NOVA POVIJEST ŠĆAVET(ANSK)A
(Vuk-Tadija Barbarić, Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara,
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2017.)

Na vremenskoj su lenti unutarnje i
vanjske povijesti hrvatskoga književnoga jezika od osobite važnosti
15. i 16. stoljeće. U razdoblju značajnih političkih i kulturnih previranja, kucajući na velika vrata novoga
vijeka, noseći iz razdoblja svojega
djetinjstva što zahvaća godine od
10. do 15. stoljeća (usp. Brozović
1973, 1978), uz latinski kao prvi jezik
hrvatske pismenosti, hrvatskocrkvenoslavensku popudbinu i čakavski
književnojezični izričaj, s njihovim
jasno naznačenim, i različitim, ulogama u glagoljaškome i latinaškome
sociolingvističkome kompleksu1,
1

hrvatski je književni jezik tijekom
16. stoljeća dospio funkcionirati
kroz čitav niz pokrajinskih književnosti među kojima su, zaključio
je Stjepan Damjanović (2014), glagoljaška-sjevernočakavska, kajkavska, dubrovačka, slavonska i hrvatska književnost u Bosni. Njima se
pridružuje književnojezična koncepcija hrvatskih reformatora – istovremeno utemeljena na hrvatskoj
crkvenoslavenskoj tradiciji te na
govorima čakavskoga i štokavskoga
narječja (uz moguće evociranje kajkavskoga), odnosno na knjiškosti
oblikovanoj iz njihove zalihe. Ona je

Što uostalom pokazuju prve glagoljicom i latinicom, odnosno hrvatskim crkvenoslavenskim
i hrvatskim čakavskim književnim jezikom tiskane knjige s kraja 15. stoljeća – s jedne strane
Prvotisak misala (22. veljače 1483.), a s druge Lekcionar Bernardina Splićanina (12. ožujka
1495.).
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zapravo rezultat djelovanja mnogih
prevoditelja i redaktora koji su, predvođeni Stipanom Konzulom i Antonom Dalmatinom, pomagali egzilsku
urašku tiskaru.2 Budući da se vanjska
i unutarnja povijest hrvatskoga književnoga jezika zasnivaju na pisanim djelima, iako veza s usmenom
(narodnom) književnošću ne mora
biti (i nije) prekinuta, za svakoga
je stručnjaka – filologa – presudno
susretanje s reprezentativnim djelima
hrvatskih predstandardnih i standardnojezičnih razdoblja. Među njima
posebno mjesto zauzimaju djela
bogoslužne i crkvene književnosti
– misali, brevijari, obrednici, prijevodi Biblije i, dakako, lekcionari.
Upravo se potonjima, osobito lekcionarima iz 14/15. i 16. stoljeća, bavi
nova knjiga Vuk-Tadije Barbarića
koju u nastavku imamo predstaviti
– navlastito kao sadržajem obogaćenu i širemu krugu čitatelja prilagođenu doktorsku disertaciju autora
2

iz 2015. godine, a najzad i kao desetljećima čekanu znanstvenu monografiju koja, uvažavajući svoje prethodnice, napose knjigu Šest stoljeća
hrvatskoga lekcionara Jerka Fućka
iz 1975. godine, na posve nov način
pristupa tumačenju hrvatskih vernakularnih lekcionara, uvažavajući
postavke mlađih, ali i tradicionalnih
jezikoslovnih (i filoloških) disciplina
– povijesne sociolingvistike i tekstologije, uvodeći u pitanje geneze te u
razgrantu mrežu odnosa među tekstovima koji sačinjavaju hrvatsku
lekcionarsku tradiciju mogući ključ
tumačenja.
U uvodnim poglavljima knjige
(str. 3–15) autor pristupa pojašnjavanju istraživačkih metoda, ciljeva i
hipoteza, opisu korpusa, ali i izvora
iz kojih je potekla inspiracija za bavljenje zadanom temom, i to kroz aktiviranje filtara povijesne sociolingvistike i tekstologije. Tumači kako je,
radeći na projektu MZOS-a Starohr-

Danas je, isto tako, potreban tim stručnjaka za istraživanje jezičnoga složenca hrvatskih protestantskih izdanja koji je sa srednjovjekovnom tradicijom povezan čvrstim nitima, no višestruko
isprepletenima. Pripremajući pretiske izvornika – glagoljskoga Novoga testamenta i Artikula
– s uređenim latiničkim prijepisom i usustavljenim popisom razlika prema odgovarajućim
ćirilskim izdanjima, suradnici okupljeni na projektu „Jezik izdanja hrvatske protestantske
tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. stoljeća” (Mateo Žagar, voditelj, Stjepan
Damjanović, Tanja Kuštović, Ivana Eterović, Blanka Ceković, Vera Blažević Krezić) nastoje
utvrditi mjesto protestantske koncepcije u vertikali povijesti hrvatskoga književnoga jezika, ali
i u presjeku šesnaestostoljetnoga jezičnoga stanja (kao vremena dezintegracije, previranja), i
to bavljenjem pitanjima izmjene načela njihove jezične koncepcije pod utjecajem predložaka,
ali i jasnih stavova priređivača, rasvjetljavanjem problema čakavske osnovice (srednjoistarske
i/ili dalmatinske), štokavskoga naslojavanja i njegova uklanjanja, crkvenoslavenskih utjecaja
kao i utjecaja tekstova prvaka vernakularne (crkvene) pismenosti – naših srednjovjekovnih
latinskih i ćirilskih, čakavskih i štokavskih lekcionara.
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vatski rječnik, započeo s transkripcijom dijelova Lajpciškoga i Dubrovačkoga lekcionara, rukopisnih
tekstova iz 16. stoljeća, što je postupak koji ga je doveo do primjera i
pokazatelja nesuglasnih sa zaključcima naknadno zatečenima u znanstvenoj (filološkoj) lektiri o hrvatskim lekcionarima, a posredno i do
novih znanstvenih spoznaja. Nadalje u uvodnim se poglavljima čitatelj
upoznaje s temeljnim određenjem
lekcionara kao knjige koja sadrži
starozavjetne i novozavjetne svetopisamske odlomke (perikope) namijenjene čitanju na misi, no važno
je dodati – određenim redom kroz
liturgijsku godinu. Misal pak kao
temeljna liturgijska knjiga objedinjuje tri polazišne knjige najstarije
liturgije – Sacramentarium (knjiga
molitava), Antiphonarium (knjiga
pjesama), Lectionarium (knjiga
biblijskih čitanja) za koje Vuk-Tadija
Barbarić (str. 7) ističe kako u europskome kasnome srednjemu vijeku,
unutar kojega motrimo i glagoljaški
sociolingvistički krug, ipak nisu
nestale, nego su primjerice postale
dijelom paraliturgije, što napose
mogu potvrditi hrvatski vernakularni lekcionari – zvani šćavetima ili
slavetima – diljem latinaškoga i glagoljaškoga područja. Njihov se tekst
običavao čitati nakon latinskoga ne
bi li se vjernicima pomoglo u razumijevanju pročitanoga, a sadržaj im
je fiksiran nakon Tridentskoga kon-

cila kada su izdani Rimski brevijar
(1568) i Rimski misal (1570). Među
autorovim su se prstima našle stranice brojnih naslova posvećenih rimskoj liturgijskoj tradiciji i lekcionarima (npr. C. Folsom, L. Dobszay,
R. De Zan, A. Nocent, A. Adam, J.
Baudot, P. Pecklers i dr.). Apsolvirajući ih, sažeto nam predočuje mjesta
i misli bez kojih ne bismo mogli
valjano pratiti nastupajuća poglavlja knjige. Najprije o različitu funkcioniranju svetopisamskoga teksta
u Bibliji i nekoj liturgijskoj knjizi, a
onda o trima metodama označavanja
redoslijeda čitanja: prva predstavlja
Bibliju kao lekcionar, druga podrazumijeva da je kod svake lekcije naznačen početak i završetak perikope, a
treća nudi knjigu u kojoj su utvrđenim redoslijedom ispisane perikope
čitane tijekom liturgijske godine.
Nakon uvodnih napomena slijedi poglavlje posvećeno razradbi
teorijsko-metodoloških polazišta (str.
17–29). Ondje se definira povijesna
sociolingvistika kao disciplina koja
nudi valjane metode i postupke za
analizu varijanata jednoga teksta, što
je za hrvatsku lekcionarsku tradiciju
važno pitanje. Budući da su motreni
izvori mahom nastali u 15. i 16. stoljeću, autor se referira – kako je istaknuto u uvodnim napomenama – na
onodobnu jezičnu situaciju unutar
hrvatskoga narodnoga prostora
koja se, prema Milanu Mihaljeviću
(2011), može (makrosociolingvi129
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stički) odrediti kao latinsko-slavenska dvojezičnost sa slavenskom
triglosijom. U okviru makrosociolingvistike i mikrosociolingvistike
Vuk-Tadija Barbarić posebno naglašava autore i pristupe koji se bave
nastajanjem dokumenata (izvora)
povezujući ih, kao zapise vremena,
s društvenim procesima, odnosno
vrijednostima odraženima u njihovu
obliku i sadržaju. Postupak rekonstruiranja geneze hrvatskih lekcionara u obzoru je (povijesne) sociolingvistike, ali počiva na tekstologiji.
Nadalje čitatelj saznaje o dvojbenoj
poziciji pisanoga jezika unutar lingvističkih istraživanja, a pojašnjeno
je i pitanje diglosije/dvojezičnosti,
za hrvatsku lekcionarsku tradiciju
također vrlo važno. Spomenutu tekstologiju autor stavlja u službu utvrđivanja jezičnih slojeva hrvatskoga
lekcionara, napose najstarijega, koje
se ima postići prepoznavanjem i opisivanjem kontaminacija, odnosno
miješanja iz različitih izvora (crkvenoslavenskih, latinskih, talijanskih).
Autor analizi podvrgava tekstnu
građu šest hrvatskih vernakularnih
– rukopisnih i tiskopisnih, čakavskih i štokavskih, latinskih i ćiriliskih – lekcionara među kojima su:
Lekcionar Bernardina Splićanina,
Dubrovački dominikanski lekcionar,
Lajpciški lekcionar, Odlomak Korčulanskoga lekcionara, Zadarski lekcionar i Ranjinin lekcionar. Međutim oni sačinjavaju tek uži korpus

čija se posebnost ogleda u činjenici
da je njihova tekstna građa prilagođena računalnomu pretraživanju. Za
potrebe je ove knjige ipak oblikovan
i širi korpus, koji nije moguće u cijelosti računalno pretraži(va)ti, a čine
ga – uz preostale hrvatske lekcionare
(Zborovčićev, Andriolićev, Bandulavićev i Kašićev) – brojni crkvenoslavenski, latinski, talijanski, španjolski i njemački izvori. Na prikupljenoj
je građi, među ostalima, provedena
analiza imena, mahom toponima,
putem koje su vrlo uspješno ispitani
procesi formiranja hrvatskih lekcionara, a potom je oslikana mreža
odnosa koju među sobom razvijaju.
Kombiniranje kvalitativne i kvantitativne metode, oprimjereno analizama
provedenima u ovoj knjizi, možemo
istaknuti kao pouzdan i uspješan
jezičnoistraživački model.
Naredno je poglavlje knjige
usredotočeno na opisivanje složene
društveno-povijesne i jezične situacije hrvatskoga narodnoga prostora
tijekom 15. i 16. stoljeća (str. 31–45),
s isticanjem sociolingvističkih posebnosti glagoljaškoga područja, ali i
južnočakavsko-štokavskoga kompleksa, napose dubrovačke jezične
situacije kakvu zatječemo na pragu
novovjekovlja. Budućim je istraživačima zadanoga razdoblja i korpusa,
gotovo bez obzira na profilaciju,
korisna i važna preciznost kojom
autor elaborira vernakular i vernakularnu pismenost, dajući navedenim
130
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lekcionara prema kojoj svi poznati
lekcionari niču iz prvoga – nesačuvanoga, prototipnoga, prevedenoga s
latinskoga jezika na čakavski negdje
u primorskome području. Autor
potom komentira u hrvatskoj filologiji dobro primljena stajališta Franje
Fanceva (1934) o nastanku hrvatskoga lekcionara postupnim kroatiziranjem crkvenoslavenskih tekstova, s drugotnim naslanjanjem na
latinsku Vulgatu. Njima suprotstavlja
stajališta uglednoga talijanskoga filologa i slavista Santea Graciottia koji
propituje varijante u latinskim tekstovima i postupke njihova prevođenja unutar hrvatske vernakularne
lekcionarske tradicije. Drugim riječima negira vezu s crkvenoslavenskom tradicijom sve do najnovijih
studija, nastalih prije desetak godina,
u kojima hrvatske crkvenoslavenske tekstove uzima u obzir onoliko
koliko i starohrvatsku svetopisamsku
tradiciju, zasigurno ne pristajući uz
monogenetsku, ali ni uz poligenetsku
teoriju, pojašnjava nam Vuk-Tadija
Barbarić (str. 54–55). Tajna leži – a
s Graciottiom će se na kraju knjige
složiti i autor – u intervencijama prepisivača i/ili priređivača (redaktora)
svakoga pojedinoga teksta, odnosno
redakcije, a ne u višestoljetnome procesu. Fućkovoj monografiji iz 1975.
godine Barbarić priznaje autoritet
po pitanju lekcionarske problematike, ali ističe kako se njezin autor
nije odvažio na zauzimanje jasnoga

terminima prednost u odnosu primjerice na termin narodni jezik.
Četvrto nas poglavlje vodi
kroz povijest istraživanja lekcionara u hrvatskoj jezičnoj kulturi (str.
47–60). Ondje se popisuju autori
i studije, pa prva kritička izdanja u
okviru kojih se pripremaju transliteracije i transkripcije lekcionarskih
tekstova, poduzimaju prve tekstološke (filološke) i kulturološke analize, iznose pretpostavke o njihovu
nastajanju, isprva na crkvenoslavenskim osnovama (A. Leskien 1881),
odnosno izravnim prevođenjem s
latinskoga predloška (T. Maretić
1885. o Bernardinovu lekcionaru).
Kvaliteta se predočena sadržaja
ogleda u isticanju prednosti i nedostataka, ispravnih i manje ispravnih
zaključaka koje su, pokušavajući
odgovoriti na pitanja o formiranju i
jezičnoj naravi hrvatskih lekcionara,
iznosili dosadašnji istraživači problematike. Među njima se posebno istaknuo Milan Rešetar stoga što je od
kraja 19. stoljeća pa do sredine 20.
stoljeća sustavno istraživao šćavetansku tradiciju – bilo da je pripremao izdanja Ranjinina i Zadarskoga
lekcionara bilo da se bavio jezikom
Odlomka Korčulanskoga lekcionara, Zadarskoga, Bernardinova i
Ranjinina lekcionara ili da je pisao
o dubrovačkim prijepisima Bernardinova lekcionara. Najstariji su istraživači začeli danas prevladanu pretpostavku o monogenezi hrvatskoga
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Skupini starijih, labavim vezama
združenih nebernardinovih lekcionara valja pribrojiti Odlomak Korčulanskoga lekcionara (uz Korčulanske
glose, 14/15. st.) te Zadarski lekcionar (14/15. st.), a oko hrvatske latinične inkunabule – Lekcionara Bernardina Splićanina iz 1495. godine
– okupljaju se Dubrovački dominikanski lekcionar (oko 1520.), Zborovčićev lekcionar (1543.), Lajpciški
lekcionar (između 1550. i 1570.),
Andriolićev lekcionar (1586.), Bandulavićev (1613.) i Kašićev lekcionar (1641.). Dvojbenu poziciju drži
samo Ranjinin lekcionar (nastao oko
1508.) zbog čega ga je moguće svrstati u prvu jednako koliko i u drugu
skupinu, odnosno moguće je za njega
predvidjeti zasebnu skupinu, ali se
autor drži jednostavnosti podjele te
ga, razlažući njegove posebnosti,
ipak pridružuje porodici Bernardinovih lekcionara. Doznajemo nadalje kako u prilog povezanosti Korčulanskoga i Zadarskoga lekcionara
najprije govore liturgički podaci, točnije redoslijed perikopa. Posebno je
naglašena uloga Zadarskoga lekcionara u razumijevanju geneze hrvatskih lekcionara, što pokazuju njegovi
tekstualni slojevi, stariji i mlađi, u
odnosu na latinski tekst te na Bernardinov i Ranjinin lekcionar: npr.
potvrda u didinu iz mlađe redakcije
teksta 1Pt 1: 3–7, umjesto po didini
iz starije redakcije, odražava se u
Bernardinovu i Ranjininu lekcio-

stava o postanku lekcionara. Nadalje,
čitatelj se može obavijestiti o stajalištima koja je po pitanju starosti lekcionara zauzimao Valentin Putanec
smještajući njegov nastanak u 12.
stoljeće. Autor se na kraju poglavlja referira na rezultate istraživanja
Dragice Malić, Eduarda Hercigonje,
Loretane (Despot) Farkaš, Marija
Cifraka i drugih, izvodeći zaključke
o stanju istraživanja hrvatske lekcionarske tradicije iz kojih vidimo da
su se dosadašnji istraživački pothvati, više ili manje uspješno, usmjerili na otkrivanje i analizu latinskih,
odnosno crkvenoslavenskih predložaka koji su odredili nastanak hrvatskih lekcionara. Drugim riječima,
konzumirana znanstvena lektira nije
u raspravu uvela treću vrstu predložaka/utjecaja – onu nelatinske i
necrkvenoslavenske provenijencije.
Spomenuta opcija priču o nastajanju
i jezičnome oblikovanju lekcionara
obogaćuje upravo zahvaljujući istraživanjima Vuk-Tadije Barbarića.
U petome su poglavlju potanko
predstavljeni hrvatski lekcionari u
rasponu od 14. do 17. stoljeća čiju
je podjelu moguće organizirati po
više kriterija, odnosno uvažavanjem
prostornih, vremenskih, tekstoloških, jezičnih i pismovnih značajki.
Novost je motrene knjige očitovana
u uspostavljanju nove podjele lekcionara, na Bernardinove i nebernardinove, koja počiva na kombinaciji
tekstoloških i kronoloških kriterija.
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naru. Okosnica je druge lekcionarske
skupine – porodice – čakavski latinični Prvotisak Bernardina Drivodilića Splićanina (u ulozi urednika,
priređivača pa i redaktora), otisnut
1495. godine u venecijanskoj tiskari
Damjana iz Milana. Govorimo o
knjizi koja je izvršila presudan utjecaj na buduće lekcionarske tiskopise i rukopise, pri čemu je znakovit
proces prilagodbe njezina čakavskoga teksta štokavskoj publici, što
može potvrditi rukopisni ćirilični
Dubrovački dominikanski lekcionar
jednako kao i Lajpciški lekcionar.
Navedeno u manjoj mjeri potvrđuje
štokavska jezična odora latiničnoga,
također rukopisna, Ranjinina lekcionara, međutim ona odaje tragove talijanskoga jezika (talijanskih
izvora). Nakon podrobnoga opisa
Zborovčićeva lekcionara iz 1543.,
ili drugoga izdanja Bernardinova
lekcionara – na što nas upućuje već
i autorova oznaka izvora (Bern2), te
Andriolićeva lekcionara kao trećega
izdanja Bernardinova lekcionara
iz 1586. (Bern3), autor nas uvodi u
sedamnaestostoljetnu tradiciju predvođenu Bandulavićevim i Kašićevim lekcionarom. Vrlo su precizni,
i korektivni u odnosu na dosadašnju
literaturu, opisi procesa ključnih za
nastanak Bandulavićeva lekcionara,
i to – riječima Vuk-Tadije Barbarića
– prevođenje iz latinskoga izvora na
onim mjestima na kojima je nužno,
redakcija čakavskoga teksta prema

Vulgati i jezična prilagodba štokavštini (str. 115).
Upravo je posezanje za vernakularnim talijanskim i drugim nelatinskim i necrkvenoslavenskim izvorima u rasvjetljavanju pitanja geneze
i jezičnoga oblikovanja hrvatskih
lekcionara potaknulo autora na oblikovanje šestoga poglavlja unutar
kojega motri mogućnosti njihova
sekundarnoga, posrednoga i/ili
izravnoga utjecaja na hrvatske lekcionare (str. 119–142). Pojedinačni
će filološki, jezikoslovni istraživački
ciljevi, napose oni vezani za spomenike srednjega ili ranoga novoga
vijeka, navesti čitatelja sustručnjaka
na predano razmatranje latinskih
varijanata zasvjedočenih u liturgijskome tekstu misala (Missale Romanum 1474.), odnosno u relevantnim
izdanjima Vulgate (Vulgata Clementina – VulC, Biblia sacra iuxta vulgatam versionem – VulS), dok će
općekulturni podaci o francuskim i
talijanskim vernakularnim biblijama,
pa i talijanskim lekcionarima, zainteresirati čitatelje različitih profila.
Sedmo bi se poglavlje opisivane knjige Vuk-Tadije Barbarića
moglo nazvati prijelomnim (str. 143–
152), s obzirom na relevantnost uvedenih pretpostavki o tipovima prevođenja, ali i s obzirom na težinu
zaključaka izvedenih iz usporedne
analize, učinjene prema polazišnim
spoznajama i oblikovanim hipotezama. Gianfranco Folena je, prouča133
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vajući talijanske biblijske prijevode,
uočio i definirao nekoliko značajki
vertikalnoga i horizontalnoga prevođenja. Prvomu su tipu svojstvene
sljedeće točke: 1. ishodišni jezik ima
veći prestiž u odnosu na ciljni jezik,
2. ishodišni jezik postaje uzor/model
(čak i kalup) za ciljni jezik, 3. ishodišni jezici, kojih su primjeri latinski,
grčki i arapski, pripadaju udaljenim
kulturama te su strukturno različiti.
Drugi tip prevođenja odlikuju izmijenjene vrijednosti: 1. ishodišni i ciljni
jezik imaju približno jednak prestiž,
2. ishodišni jezici, kojih su primjer
romanski i germanski jezici, međusobno su kulturno bliski (tj. među
njima postoji „forte affinità culturale”) i slične su strukture. Međutim
za srednji je vijek svojstvena interferencija spomenutih tipova prevođenja. Osim toga novije lingvističke
teorije razlikuju prijevode vjerne
strukturi, tzv. doslovne prijevode,
potom prijevode vjerne smislu, s
figurom prevoditelja koja zauzima
središnje mjesto, te prijevode vjerne
komunikaciji i stoga usmjerene na
čitatelja/slušatelja. U hrvatskoj su se
biblijskoj i liturgijskoj tradiciji pronalazili i isticali primjeri doslovnoga
prevođenja (tumačenja), o kakvome
su pisali priređivači pretiska Kožičićeva Misala hruackoga iz 1531. s
latiničnom transliteracijom i komen-

3

tarima (2016)3, ali i prijevodi koji se
takvima ne mogu nazvati, u prvome
redu hrvatski protestantski prijevod
Novoga testamenta, već s obzirom
na brojne, različite, tekstom predgovora posvjedočene „horizontalne” izvore (talijanske, njemačke,
slovenske, češke), kao i s obzirom
na konzultirane latinske i hrvatske
(ne)crkvenoslavenske izvore, odnosno njihovo organizirano uključivanje. Vuk-Tadija Barbarić podastire
dokaze horizontalnoga prevođenja s
talijanskoga jezika u Ranjininu lekcionaru, dosada rijetko ili nikako
isticane unutar hrvatske lekcionarske tradicije. Zanimljiva su k tomu
autorova promišljanja o prevođenju
s crkvenoslavenskoga na čakavski
ili štokavski književni jezik, koje se
– s obzirom na specifičnu sociolingvističku sliku hrvatskoga srednjovjekovlja – može nazvati vertikalnim. Na umu međutim treba imati
činjenicu da se, u oba slučaja, Folenini formalni zahtjevi ne mogu bez
ostatka zadovoljiti.
Ne čudi nas stoga što je osmo
poglavlje knjige okupirao Ranjinin
lekcionar (str. 153–172), pri čemu
je okupacija izvedena u nekoliko
slika – dokaznih postupaka sastavljanja i (horizontalnoga) prevođenja
prema talijanskome modelu – među
kojima se ističu Ranjinine talijanske

Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo.
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rubrike, poredak lekcija, karakteristične pogreške, skraćivanja teksta
i dr. I Zadarski je lekcionar, napominje autor, pogođen otkrivanjem
talijanskih lekcionara kao relevantnih svjedoka, napose u liturgičkome
smislu.
U devetome se poglavlju autor
zabavlja tekstološkom analizom
imena, ponajprije toponima, zasvjedočenih u svim hrvatskim lekcionarima, brojnim latinskim, crkvenoslavenskim i talijanskim predlošcima
(str. 173–197). Istraživanje je organizirano na mikrorazini koja zahvaća
lekcionare Bernardinove porodice, i
to Bernardinov prvotisak (1495.),
dva rukopisna ćirilična lekcionara
(Dominikanski i Lajpciški) te Bandulavićev lekcionar, odnosno na makrorazini koja uzorkuje 60 lekcija, uz
tekst Muke po Mateju, uspoređujući
imena hrvatskih lekcionara s onima
iz reprezentativnih crkvenoslavenskih, latinskih i talijanskih izvora.
Lekcionarski toponomastikon uspoređen je najzad s onim utemeljenim
na hrvatskome srednjovjekovnome
pjesništvu, koje uz biblijsku (lekcionarsku) toponimiju uvrštava toponime uskoga zemljopisnoga i interesnoga kruga (zajednički likovi
Babilon/babilonski, Betanija, Galileja/galilejski, Jerosolim/Jerusolim/jerusolimski, Judeja, Kalvarija,
Kapadocija, Žuděja, neusklađeni
likovi Aromata : Ramata, Vitliom :
Vitlěom i sl., primjeri Nin, Rim, Sme-

derevo, Solin, Zadar). Autor izdvaja
brojne potvrde koje pokazuju ovisnost porodičnih lekcionara o predlošku (Bern1), dijalektne razlike
(Filip > Pilip), prepisivačke pogreške
(Efezu > Epezu), gramatičke promjene (Žudiju > Žudiji, Jeruzalem
> Jeruzalemu) itd. Odnos sa stranim
predlošcima Barbarić prepoznaje
i tumači pomoću dodanih imena i
rubrika, što može potvrditi primjer/
pogreška Damos (prema Amos) iz
Ranjinina lekcionara kao posljedica
prevođenja iz talijanskoga predloška.
U posebnu je poglavlju raspravljeno
pitanje lekcionarskih ekvivalenata za
Kalvariju (Kalvarije [misto], Od ubijańa misto; Misto od ubojstva; Misto
karvno; Od ubijańa misto itd.), ali i
drugih izdvojenih potvrda, odnosno
varijanata (npr. Abarimatija/Abaramatija i Bilina, lik Kafarnau). Prateći
autorovo suočavanje s dosadašnjim
propitivanjem naznačenoga pitanja
u literaturi (F. Fancev, V. Badurina-Stipčević i dr.), a potom i predočene rezultate njegova istraživanja,
(raz)otkrivamo strategiju prevođenja (odabiranja) koje se primjerice
držao priređivač Bernardinova lekcionara, odnosno udjele s kojima se
u njoj javljaju latinska, crkvenoslavenska i talijanska tradicija.
Deseto je poglavlje knjige analitičko-sintetičke naravi (str. 199–
222) pa najprije donosi iscrpnu tekstološku analizu namjera koje je
ovjeriti istinitost pretpostavke o tali135
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znakova žive, vernakularne tradicije
14. i 15. stoljeća – naziva procesom
devernakularizacije. Uz taj je podatak važno dopisati onaj o Vulgati
kao doista najvažnijemu autoritetu
za tekstove trećega razdoblja.
Svoje je misli i pretpostavke,
teorijska uporišta kao i rezultate
poduzetih istraživanja autor ponovno
okupio i uvrstio u sadržaj posljednjega – zaključnoga – poglavlja
knjige, izdvojivši tezu o horizontalnome prevođenju i ulozi talijanskih
predložaka stoga što baca(ju) novo
svjetlo na nastanak, jezično odijevanje i presvlačenje hrvatskih lekcionara.
Na preostalim se stranicama
knjige (str. 227–261) rasprostiru
popisi – Popis slika, tablica, izvora,
literature – praćeni sažetkom na
engleskome jeziku i Bilješkom o
autoru. Njima se pridružuju osobito
važni i korisni nusproizvodi poduzetih istraživanja: Prilog 1. Usporedna
tablica perikopa u MisRom1474,
ZadL, Bern1 i RanjL (str. 262–281),
Prilog 2. Rječnik toponima Bern1
prema ćiriličnim prijepisima (str.
282–293), Prilog 3. Tablica ekvivalentnih imena iz 19 izvora (str. 294–
327).
Tezu o horizontalnome prevođenju koje, za razliku od vertikalnoga, podrazumijeva jezike
jednakoga prestiža, a dade se prepoznati u hrvatskim lekcionarima
(npr. Ranjinin), možemo nakon dru-

janskim izvorima kao važnome formativnome čimbeniku hrvatskoga
lekcionara. Slijedi propitivanje varijantnosti u šesnaestostoljetnim lekcionarima Bernardinove porodice,
što je postupak kojim je autor zahvatio i rasvijetlio pitanja standardizacije, (ne)svjesnoga mijenjanja teksta
pod utjecajem predložaka i stavova,
odnosno naobraženosti priređivača.
Međutim nije manje važno pitanje
odnosa dijalektnih varijanata, očitovanih u horizontalnome prevođenju
čakavsko-štokavskoga tipa. Iz svega
proizlazi da hrvatska lekcionarska
tradicija, riječima Vuk-Tadije Barbarića, poznaje tri bitno drukčija
razdoblja (str. 218). Prvo počiva na
slobodnome miješanju dvaju vertikalnih i jednoga horizontalnoga
utjecaja (latinski, crkvenoslavenski : talijanski), što mogu potvrditi
Zadarski, Ranjinin i Korčulanski lekcionar, a dijelom i Bernardinov lekcionar s kojim nastupa razdoblje
tiska. Nastanak hrvatskoga lekcionara Vuk-Tadija Barbarić povezuje
s talijanskim lekcionarima, heterogenom prirodom i 14. stoljećem. Drugo
razdoblje zahvaća 16. stoljeće, pripremanje pretisaka i prijepisa Bernardinova prvotiska kojima se probijaju prostorne, pismovne i jezične
(dijalektne) barijere. Treće razdoblje
lekcionara traje tijekom poslijetridentskoga 17. stoljeća, a donosi vernakularnu pismenost jake pozicije,
toliko jake da se – uslijed gubljenja
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teksta. U stanju je, napokon, potaknuti propitivanje postojećih ocjena
lekcionara kao djela koja u spomenutome jezičnome organizmu preuzimaju ulogu kralježnice, djeluju kao
prostor povezivanja, sastajanja prošlosti i budućnosti hrvatskoga jezika.
Pokazuje nam istovremeno kako se
ta djela jasno uklapaju u tradiciju
europskih vernakulara, vezanu za
početak tiskarstva i sijaset društvenih
vrednota i akcija posvećenih demokratizaciji knjige, širenju znanja i
pismenosti.
Što lekcionari učiniše hrvatskomu novovjekovlju, Vuk-Tadija
Barbarić čini 21. stoljeću. Imamo mu
zahvaliti na rušenju suvišnih i podupiranju nosivih filoloških zidova, na
otključavanju novih prostorija i škrinjica iz kuće hrvatskoga književnoga jezika. Ono se ne bi dogodilo
da nije pozornoga promatranja vremenskih i prostornih blizina i daljina
što ih otvaraju vrata i prozori spomenute kuće, a najzad i autorov boravak
izvan njezinih zidova i okvira.
Vera Blažević Krezić

ženja sa složenom znanstvenom
prozom Vuk-Tadije Barbarića shvatiti kao sredstvo pomoću kojega se,
među ostalima, raspleće gusta mreža
odnosa među hrvatskim lekcionarima, ispletena nitima (problemima)
geneze i jezičnoga kroja, pojednostavljeno pa i slikovito govoreći. Na
nju nas podsjeća čak i likovno rješenje naslovnice, inače autorski rad
Davora Milašinčića. Nov (i drukčiji)
pogled na nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara posredno
pruža mogućnost njihova novoga (i
drukčijega) pozicioniranja u organizam koji zovemo povijest hrvatskoga
književnoga jezika. Drugim riječima,
nova se povijest šćavet(ansk)a obračunava s prednostima i nedostacima
tradicionalnih i suvremenih teorijskih pristupa, prokazuje neprecizne
i netočne nazive i definicije (npr.
narodni jezik : vernakularna pismenost), vraća se izvorima, na minimalnu mjeru svodi kulturnopovijesne, počesto dvojbene, podatke koji
ionako nisu presudni za razumijevanje i tumačenje lekcionarskoga
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In memoriam

STANKO LASIĆ
(Karlovac, 25. svibnja 1927. – Pariz, 5. listopada 2017.)

ODLAZAK SANJAČA SISTEMA*
U četvrtak, 5. listopada 2017. u Parizu je umro književni povjesničar, teoretičar, esejist, bibliograf, urednik i prevodilac Stanko Lasić.
Rođen je u Karlovcu 25. svibnja 1927. godine, osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu, a studij hrvatskog jezika i jugoslavenskih
književnosti te filozofije diplomirao je 1953. na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu izradivši diplomski rad o Ivi Kozarčaninu kod profesora Antuna Barca. Nakon studija i vojne škole u Bitolju 1953/54. nekoliko
mjeseci radio je kao odgajatelj u Dubrovniku, a sredinom 1955. imenovan je
asistentom na Katedri za slovenski jezik i književnost kod profesora Frana
Petrèa. Krajem 1956. otišao je za lektora u Francusku (Lyon) gdje je ostao
do 1959. U međuvremenu dobio je ponudu da prijeđe na Katedru za noviju
hrvatsku književnost, koju je nakon Barčeve smrti bio preuzeo Ivo Frangeš.
Prešao je 1960., obranio doktorsku disertaciju s tezom o Milutinu Cihlaru
Nehajevu 1965. te habilitirao sljedeće 1966. Zbog potpisa Deklaracije o

*

Izgovoreno na komemoraciji na zagrebačkome Filozofskom fakultetu 1. veljače 2018.
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nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. bio je kažnjen partijskom
kaznom, u međuvremenu se angažirao u osnivanju Instituta za znanost o
književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, postaje njegov prvi direktor
i organizator nakladničke djelatnosti te jedan od urednika časopisa „Croatica” i „Književna smotra”. Nakon što je dao ostavku na članstvo u KPJ,
privremeno 1972. napušta Zagreb, radi na sveučilištu u Lilleu i Parizu sve do
1978. U međuvremenu nakon što je paralelno predavao 1975/76. u Zagrebu
i Parizu, raskinuo je 1976. angažman na matičnoj Katedri u Zagrebu, napustio Hrvatsku te od 1978, u doba razlaza s Krležom, radi na mjestu stalnog
profesora hrvatske i srpske književnosti u Slavenskome seminaru Sveučilišta
u Amsterdamu – sve do umirovljenja 1993.
Kao jedan od osnivača i prvi predsjednik Hrvatskog vijeća Evropskog
pokreta (1990) te kao član Međunarodne hrvatske inicijative (1993), zajedno
s ostalim uglednim hrvatskim intelektualcima, tijekom raspada Jugoslavije
i Domovinskog rata, angažirao se za europsku podršku politici mirnog dijaloga, obranu hrvatskih interesa i za europeizaciju Hrvatske i drugih zemalja
iz bivše zajedničke države.
Lasićev opus čine 24 objavljene knjige i oko 150 članaka. Gotovo
sve su mu knjige bile i nagrađene, Krležologija dvaput, a 2000. dobio je i
Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo te 2006. i Nagradu Antun Barac.
Prve tekstove iz književnosti Lasić je objavio 1955., a prvu veliku i
zapaženu studiju iz književne kroatistike 1956. u „Pogledima” i to o svome
učitelju i profesoru Antunu Barcu. Iako je otada objavio još desetak članaka
i nekoliko priručnika, Lasićeva kontinuirana produkcija otpočela je 1970.
i to uglavnom knjigama, s njima i odjeci – najčešće burne reakcije, koje je
gotovo svaka Lasićeva knjiga izazivala u stručnim i još više u političkim
krugovima.
Lasićev opus može se problemski razvrstati u nekoliko skupina. Prvu
čine autorske i žanrovske bibliografije, koje je Lasić ne samo sastavljao (o
A. Šenoi i F. Beciću te o hrvatskoj književnosti na francuskome i o prozi
1945–1966), nego ih i metodološki osmišljavao („[...]u bibliografiji sam
udisao ozon [...]”).
Drugu skupinu čine književnopovijesne studije posvećene životu i djelu
A. Šenoe, M. C. Nehajeva i M. J. Zagorke, a treću knjige iz područja književne teorije u kojima se Lasić bavi pitanjima trivijalne literature, naratologije
i metodologije.
Posebnu skupinu činili bi svi oni radovi u kojima se Lasić bavio raznim
fenomenima hrvatske kulturne i političke povijesti poput ideoloških previ140
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ranja u jugoslavenskim književnostima između dva svjetska rata (Sukob na
književnoj ljevici 1928–1952, 1970.), kulturnoga život u razdoblju NDH te
književnosti i nacionalne mitologije.
No glavni Lasićev projekt bio je studij života i djela Miroslava Krleže
koji je nakon 20-godišnjega rada rezultirao monumentalnom, šestosveščanom
Krležologijom ili Poviješću kritičke misli o Miroslavu Krleži (1989–1993),
jednim od najvećih autorskih projekata u nacionalnoj književnoj znanosti.
Krležologija je posljedica s jedne strane autorova osjećaja pripadnosti
maloj, perifernoj kulturi i želje da se ona otvori, s druge potrebe da se izgradi
takva metoda koja bi omogućila jedinstven pogled na književnost, hrvatsku
u prvom redu. Već je studijom o Antunu Barcu (1956) i obranom doktorske
disertacije o Nehajevu (1965) Lasić naznačio glavne smjernice prema takvoj
metodi. Od šezdesetih do osamdesetih godina, pod utjecajem Hegela, J. P.
Sartrea i francuskog strukturalizma, ona prerasta u teoriju, koju je Lasić
prema Umbertu Ecu nazvao ontološkim strukturalizmom. Lasićeva teorija
nastoji u filozofskim kategorijama razraditi spoznaju o temeljnoj kontradikciji čovjeka, njegove povijesti, kulture, duhovnosti i društva. Ključni joj je
pojam antitetičnost koja ide od težnje za prevladavanjem rascjepa do svijesti
o nemoći da se taj rascjep prevlada. Osamdesetih godina Lasićeva teorija bila
je dovršena, potom i primijenjena na najznačajnijega i tada još moćnoga pisca
Miroslava Krležu u čijoj biografiji i djelu Lasić otkriva princip antitetičnosti
kao fundamentalnu strukturu koja determinira cjelokupni Krležin život i rad.
Istraživanjem fenomena Krleže, njegova djela i recepcije, Lasić je bacio
svjetlo na mnogo širi društveni, politički i kulturni kontekst. Osim što o nekim
temama progovara prvi ili među prvima, i to na originalan, analitičan, nerijetko i na polemičan, pa i provokativan, ali nikada i na isključiv način, Lasić se
kritički postavio i prema onim pristupima književnom djelu (npr. zagrebačke
stilističke škole) koji odbacuju bavljenje umjetnikovom biografijom. Također on je svoju deduktivnu metodu smatrao važnom za čitanje Krležina opusa
i brojnih zamućenih, prešućenih ili nepoznatih mjesta hrvatske književnosti.
Štoviše, teorijom o arhetipovima Lasić je nastojao prevladati i neke aporije
moderne historiografije, koja na književnu tradiciju gleda kao na smjenu
stilskih formacija čime se onda ne može objasniti postojanje različitih tipova
diskursa unutar istog razdoblja. Zbog svega toga Lasićeva Krležologija nije
samo temeljni doprinos proučavanju jednoga pisca nego poprima karakter
originalne i osebujne kulturne povijesti Hrvatske 20. stoljeća.
Usprkos dojmu da se ponekad radi o demonstraciji zapanjujuće akribije, energije i erudicije, Lasić je personaliziranim diskursom prepunim
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ispovjedno-memoarskih digresija u svim svojim knjigama mjeri nedvojbene
strukovne velebnosti dodao mjeru i aromu snažne osobnosti. Štoviše, izrazito
osjetljiv na tuđa i na vlastita politička i ideološka iskustva, iluzije i traume,
Lasićev je književnoznanstveni rad za njega bio u prvome redu moralni čin,
opus mu je posljedica trajnih sumnji, traganja i preispitivanja, a spoznaje
rezultati autoanalize – nerijetko nesmiljene, i razvijanja vlastite duhovne
biografije. To najbolje pokazuju Autobiografski zapisi (2000.) koji počivaju
na onoj istoj figuri antiteze kao i u čitanju Krleže; u potrazi za vlastitom
teorijom slobode ovdje se nađe i ona ista žudnja za govorom u kojem ravnopravno žive logika i metafora, znanost i poezija, monolog i dijalog, san i
java, moguće i nemoguće. Lasić se koristio onom istom metodom kojom se
koristio u pristupu drugima dokazujući i na primjeru vlastitoga života kako
iz razgovora s drugima nastaje razgovor sa samim sobom te kako metoda
ontološkog strukturalizma omogućuje spoznaju dubinskih slojeva i vlastite
ličnosti.
Sve ovo rezultiralo je time da je baš svaka Lasićeva knjiga izazivala
najveću pažnju te bila čitana ne samo kao prvorazredna znanost nego i kao
strasno i impresivno književno štivo. S pečatom svojevrsne ekskluzive
Lasićevo viđenje Krleže još je uvijek živo i poticajno, a s njime i viđenje
nacionalne povijesti, posebice ideoloških strujanja u hrvatskoj književnosti
i umjetnosti tijekom njezina modernizma. Stvorivši osebujan opus koji je
Igor Mandić, jedan od Lasićevih istaknutijih kritičara i sugovornika, nazvao
summa croatica, Stanko Lasić stvorio je sintezu kojom je hrvatska znanost
o književnosti dosegnula svoju apsolutnu zrelost i napokon nadišla vlastite
provincijalne okvire. Ovaj smioni istraživač koji je priznavao samo granice
znanja i morala, samozvani „sanjač sistema i spekulativnih konstrukcija”,
u svojoj dugoj i bogatoj karijeri doslovno i metaforički išpartanoj unutar
trokuta Zagreb – Pariz – Amsterdam, vlastitom je marljivošću, sustavnošću i
erudicijom, hrabrošću i tolerancijom, poštenjem i ukusom stvorio djelo koje
je Ivo Frangeš već odavno proglasio „kulturnim presjekom 20. stoljeća” i
koje ga je uvrstilo u red naših najvećih intelektualaca.
Profesor Lasić ostavio je opus koji je u samim temeljima svakoga daljnjeg proučavanja hrvatske književnosti, jedan je od kriterija i uzora svima
koji se upuštaju ili se tek kane upustiti u neizvjesno polje znanosti, posebice
književne kroatistike.
Za sve koji su imali privilegij da budu u Lasićevoj blizini ostaje nedvojbeno lijepo i dragocjeno iskustvo. To se posebice tiče članova njegove
Katedre u čija je četiri njezina naraštaja našao – prema vlastitim riječima
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– četiri glavne vrijednosti: dobrotu, solidarnost, strogost i raznolikost. One
su obilježile njegovo životno i znanstveno, kao veli, „lijepo putovanje”.
Obilježilo je ono i naša putovanja s njime – više ili manje, izravno ili
neizravno. U mojem slučaju bilo je to neposredno nakon Lasićeva konačnog
odlaska s našeg Fakulteta. Naime na ispražnjeno mjesto izvanrednoga profesora došla su dva asistenta, kolega Cvjetko Milanja i ja. Kao student nisam
morao slušati profesora Lasića, jer je predavao tadašnjim studentima koji su
imali jugoslavistiku kao drugi predmet, tj. pod B. No jednom sam doslovno
zalutao, a onda počeo zalaziti i slušati ga kad god sam mogao. Predavao
je o Krleži nekim pomalo hipnotički glasom lagano se pomičući ispred
načičkanih studentskih glava i kontrolirano podižući ruke kao da dohvaća
nešto nevidljivo i vrlo, vrlo krhko. Sav mi se činio krhak i pretih, a opet bio
je dovoljno glasan da sam mogao bez problema čuti iz neke od stražnjih
klupa jedne od triju naših sjevernih dvorana, koje točno, više se ne sjećam.
A onda, poslije nekoliko desetljeća, posrećilo mi se da svoja putovanja s
profesorom Lasićem, osim kroz knjige, nastavim i kroz povremena druženja
za njegovih dolazaka u Zagreb kojemu se uvijek vraćao. Bilo je to najčešće u
kavani bivšeg hotela Intercontinetal, danas Westin – preko puta onih „zlatnih
40 kvadrata” u Savskoj 1 kako je nazivao prvi svoj stan. Između druženja
išla su pisma na relaciji Pariz – Zagreb, sve donedavna. Zadnjih godina
pisma profesora Lasića bila su mi gotovo nečitljiva, pa su mi u nekima
znali i drugi pomagati. Baš te večeri kad je stigla vijest o Lasićevoj smrti,
bio sam za svojim stolom na kojemu je stajalo najnovije – shvatio sam – i
posljednje Lasićevo pismo. Čekalo je da ga skeniram i tako povećana na
ekranu strpljivo, riječ po riječ, napokon odgonetnem. Silno su mi mnogo
značila Lasićeva pisma. Živo se sjećam onoga koje mi je iz Pariza prije dvije
godine stiglo baš nekako u ovo doba, jedva mjesec dana nakon što sam mu
bio poslao svoju Hrvatsku književnost 19. stoljeća, a dva ili tri prije nego
će javiti da mu se „zdravlje pogoršalo”. Muku sam mučio da odgonetnem
plavu tintu koja je u Lasićevoj kulturi pisanja bila konstanta. Na kraju sam
zamolio i Branka Matana da mi pomogne, a on mi mailom slao fragmente
poput ovih: „[...] Ona je fantastično lijepi eksperiment: kako enciklopedijsku
erudiciju... pretvoriti u zanimljivo znanstveno i dijaloško „štivo”? To je prva
stvar koja me je privukla i ja sam prije svega zbog toga postao odmah vjeran
Vašoj knjizi... Metoda kojom ste prišli 19. stoljeću potpuno je nova... U tome
je smionost ove knjige [...]. Bila je to za mene čista sreća!
U spomenutome posljednjem Lasićevu pismu on mi zahvaljuje na
Zapiscima Ivane Brlić-Mažuranić, pita za moju unučicu te kojim sam se
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„smjerom uputio”. Na kraju i to kanim li nastaviti projekt s autobiografijama.
Ovo me sjetilo nekih ranijih razgovora iz kojih se naslućivala Lasićeva
spremnost da se i sam uključi. Nikada ga se nisam usudio to izravno pitati
već i zato što je na Matanov poticaj Lasić napisao te objavio cijelu autobiografsku knjigu. Bogzna nije li još nešto napisao kad me ponovo pita! No
to je ionako manje važno kad već postoje Autobiografski zapisi, a sačuvao
sam i recenziju koju sam po njegovoj preporuci napisao za Nakladni zavod
Globus. Knjiga je to „koja je ujedno i roman i znanstveno djelo, i fikcija i
dokument, i intimna ispovijest i čin građanske hrabrosti, glas vlastite i glas
savjesti jednoga vremena” pisao sam tada „s neskrivenim osjećajem zahvalnosti i autoru i onome tko ga je na ovo djelo potakao”. Uvijek joj se iznova
vraćajući, danas dodajem da to nije Lasićeva samo najopsežnija i svakako
najvažnija knjiga, ujedno najopsežnija i najvažnija hrvatska autobiografija.
Ona je također najpotresnija, najhrabrija i jedna od najboljih knjiga koje su
ikad napisane na hrvatskom jeziku. Lasićevi Autobiografski zapisi (doista!)
„spoznajna je Odiseja” na putu ne samo kroz jedan život, jednu literaturu i
jedan kolektiv, nego kroz cijelo 20. stoljeće, kratko i zastrašujuće kako su
ga nazvali Lasićevi vršnjaci Habermas i Camus.
Znao me profesor Lasić upitati je li čitan i što će od svega toga ostati...
Nisam prorok, moj profesore, ali najviše i najmanje što u ovome povodu
mogu je da Vam na trenutak posudim svoj glas i po svome izboru – baš
ovdje, na ovome mjestu – oživim barem nekoliko Vaših riječi sa stranice
272. Autobiografskih zapisa: „Moj odnos prema svim kolegama, doslovno
svim, počivao je uvijek na poštovanju njihove metode i njihova rada. Moja
praktična i nastavna djelatnost igrala je veliku ulogu u izgradnji sistema koji
zovem ontološki strukturalizam. Do njega ne dolazim samo igrom oblika
imanentne (logičke) povijesti strukture koja ne može ostvariti svoju apsolutnu sintezu pa živi u tjeskobnoj relativnosti, nego je (ova) ‘moja’ teorija
slobode i rezultat spoznaje da svaki čovjek i svaka metoda ima svoje granice
i svoju vrijednost [...]”.
Vinko Brešić
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MILAN MOGUŠ
(Senj, 25. travnja 1927. – Zagreb, 19. studenoga 2017.)

Akademik Milan Moguš rođen je 1927. u Senju. U rodnome gradu završio
je osnovnu školu i gimnaziju, a potom se upisao na Filozofski fakultet u
Zagrebu (studij narodnoga jezika i književnosti), gdje je diplomirao 1953.
Na istome je fakultetu doktorirao (filološke znanosti) 1962. Prvo se (1953.)
zapošljava kao asistent u tadašnjemu Akademijinu Institutu za jezik (danas
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a tri godine poslije prelazi na Filozofski fakultet, gdje – na Katedri za dijalektologiju i povijest (hrvatskoga)
jezika – ostaje do umirovljenja napredujući od asistenta (1956.), preko
docenta (1964.) i izvanrednoga profesora (1969.) do redovitoga profesora
(1975.). Od 1965. do 1992. bio je predstojnik Katedre za dijalektologiju i
povijest (hrvatskoga) jezika, od 1983. do 1992. obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, a od 1970. do 1972. bio
je prodekan Filozofskoga fakulteta. Predavao je i na poslijediplomskome
studiju lingvistike te je od 1979. do 1985. bio voditelj toga studija. Osim na
matičnome fakultetu, predavao je i na drugim domaćim (Filološki fakultet
u Osijeku, Filozofski fakultet u Rijeci) i stranim učilištima (bio je gostujući
profesor na sveučilištu u Kölnu i na sveučilištu u Mannheimu te lektor
hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Varšavi).
Dokazavši se vrsnim znanstvenikom i nastavnikom, 1977. izabran je za
izvanrednoga, a 1986. za redovitoga člana Jugoslavenske akademije znanosti
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i umjetnosti (danas HAZU). Punih 25 godina obavljao je čelne dužnosti te
najistaknutije hrvatske znanstvene ustanove: od 1985. do 1991. bio je tajnik
Razreda za filološke znanosti, od 1991. do 1997. glavni je tajnik Akademije,
od 1998. do 2003. obavljao je dužn ost potpredsjednika, a od 2004. do 2010.
bio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Osim toga od
2001. do 2017. bio je voditelj Akademijina Zavoda za lingvistička istraživanja, dugogodišnji predsjednik Akademijina Odbora za leksikografiju te član
Odbora za dijalektologiju i Odbora za onomastiku.
Tijekom znanstvene karijere koja je trajala više od šezdeset godina
akademik je Moguš svoje znanstvene prinose i postignuća ostvario u više
jezikoslovnih disciplina – dijalektologiji, povijesti jezika, standardnome
jeziku, leksikografiji, onomastici...
Svoj je znanstveni put započeo kao dijalektolog – u doktorskome je
radu (koji je tiskan u Senjskome zborniku 1966.) opisao govor rodnoga Senja.
Moguša čakavologa brojne generacije dijalektologa i studenata pamte po
monografiji Čakavsko narječje (1977.), prvome cjelovitom opisu čakavskoga narječja, u kojoj autor sintetizira sve bitne značajke čakavštine.
I svojim brojnim drugim radovima dao je važan prinos poznavanju
čakavskoga narječja koje je temeljito opisao te pridonio sagledavanju čakavštine kao autohtonoga narječja, čime je stekao mjesto utemeljitelja vodećih
teorija u čakavologiji. Npr. u raspravi O jedinstvu čakavske akcentuacije
(1971.) dokazao je strukturno jedinstvo čakavskoga akcenatskog sustava
te pokazao da su čakavski govori (uza sve akcenatske inovacije) vezani
uza stari troakcenatski sustav, u studiji Fonološki kriteriji za određivanje
čakavskog narječja (1973.) uvodi strukturalna načela u čakavologiju. Uzimajući u obzir genetske i tipološke kriterije, definira osnovne fonološke
kriterije za određivanje čakavskoga narječja. U radu Karta čakavskog narječja (1981.), koji nastaje u suautorstvu s akademikom Božidarom Finkom,
daje važan prinos lingvističkoj geografiji i dijalektološkoj teoriji pokazujući
dokle dopiru čakavski elementi te kao čakavske klasificira oko 350 mjesnih
govora. U svojim je radovima opisao pojedinačne čakavske mjesne govore,
skupinu govora te dijalekte, npr. Čakavština u Lici (1960.), Iz sjevernočakavske problematike (1964.), Pogled na današnji jurjevački govor (1978.),
Čakavština Opatijskog krasa (1982.), Čakavci s Krbave (1996.), Bilješke o
novljanskom govoru (2000.). Nerijetko promišlja i znanstveno opisuje opće
dijalektološke teme (npr. Za novu akcenatsku klasifikaciju u dijalektologiji,
1967.), bavi se metodološkom problematikom u istraživanju dijalektne
građe (Metode suvremene lingvistike u prikupljanju i obradi dijalektološkog
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materijala, 1974.), tematizira povijesnu dijalektologiju (O problemima naše
povijesne dijalektologije, 1995.) te proučava jezik umjetničke dijalektne
poezije (npr. Pristup jeziku novijega čakavskoga pjesništva, 1972.; Je li
Nazorova čakavska poezija kastavska?, 1977.; Kompjutorska obrada jezika
Gervaisove čakavštine, 1987). Valja spomenuti i njegov projekt Istraživanja
hrvatskih dijalekata u sklopu kojega su, pod njegovim vodstvom, objavljene
mnoge monografije, znanstvene rasprave i članci. Akademik je Moguš bitno
pridonio novomu, modernijemu i sustavnijemu pogledu na dijalektološke
probleme te njihovu tumačenju.
Važan je prinos akademika Moguša proučavanju i poznavanju povijesti hrvatskoga jezika. Prve radove iz unutarnje povijesti hrvatskoga jezika
objavio je u Radovima Zavoda za slavensku filologiju: 1967. izlaze mu dva
članka – Formiranje hrvatskosrpskog vokalizma i Gubljenje poluglasa kao
uzrok nekim posljedicama u hrvatskosrpskom konsonantizmu. Sintetizirajući
spoznaje o razvoju hrvatskoga fonološkog sustava, u „proljećarskoj” 1971.
u izdanju Nakladnoga zavoda Matice hrvatske objavljuje Fonološki razvoj
hrvatskoga jezika, knjigu nevelika opsega, a važna sadržaja ocijenjenu kao
„prvo strukturalistički koncipirano djelo o određenu cjelovitu segmentu
hrvatskoga jezika” koje je „preteča svim budućim interpretacijama genetskolingvističkih disciplina unutar hrvatskoga jezika. Njezin je teorijsko-metodološki koncept, odabran u ponudi teorija onodobne vodeće znanstvene misli,
bio izrazito inovativan u odnosu na istrošene i anakrone mladogramatičarske
koncepte, preživjele u ovdašnjoj sredini i do kasnih šezdesetih godina” (Iva
Lukežić). Naziv jezika u naslovu knjige bio je razlogom njezina ponovnog
neizdavanja u desetljećima koja slijede unatoč činjenici što je studentima
hrvatskoga jezika bila neizostavnim udžbenikom te obveznom literaturom.
Tek 39 godina poslije (2010.) Školska knjiga objavljuje njezino dopunjeno
i prošireno izdanje naslovljeno Povijesna fonologija hrvatskoga jezika. U
usporedbi s knjigom Fonološki razvoj, Povijesna fonologija nadograđena
je autorovim novim promišljanjima i spoznajama o hrvatskoj fonologiji i
njezinim mijenama te spoznajama drugih kroatista i slavista o navedenoj
problematici.
Od velike su važnosti i radovi akademika Moguša u kojima se bavi
vanjskom poviješću hrvatskoga jezika. Autor je opsežne studije Povijesni
pregled hrvatskoga književnog jezika, početnoga poglavlja u prvoj od triju
knjiga velike Akademijine gramatike. Taj sintetski pregled dvije godine
poslije proširuje te objavljuje zasebnu knjigu Povijest hrvatskoga književnoga jezika, koja će doživjeti još dva izdanja na hrvatskome jeziku te biti
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prevedena na engleski i njemački jezik. U njoj, kroz sedam razdoblja, od
Plominskoga i Krčkoga natpisa te Valunske ploče iz 11. stoljeća do 90-ih
godina 20. stoljeća, osvjetljava bogatu povijest hrvatske pisane riječi. U
brojnim radovima iz povijesti hrvatskoga jezika Moguš se dotaknuo mnogih
važnih osoba iz te povijesti i njihovih djela. Jedan od omiljenih pisaca, trajna
inspiracija, bio mu je Marko Marulić – osim priređivanja izdanja njegovih
djela te objavljivanja radova manjega opsega (npr. O proučavanju Marulićeva jezika, 1972.; Kako su se Marulićeva djela našla u kompjutoru?, 1975.; O
prijelazu -m u -n u Marulićevoj Juditi, 1977.; Marulićev opis nekih prirodnih
pojava u njegovim hrvatskim djelima, 1982.; Uz još jedno čitanje Marulićeve Judite, 1988.; O hrvatskim prijevodima De imitatione Christi, osobito
o Marulićevu, 1989.; O Marulićevoj frazeologiji u Juditi, 1990.; Rječnik
Marulićevih Pisni razlikih, 1993.; Rječnik dijaloških i dramskih tekstova
Marka Marulića, 1994.; Marko Marulić – otac hrvatskoga književnog jezika,
2001.; Rječnik Marulićeve Judite, 2001.).
U više je navrata pisao o Jurju Križaniću – objavio je monografiju
Križanićeva hrvatska gramatika (1984.) te niz radova u kojima piše o Križaniću jezikoslovcu, gramatičaru ozaljskoga jezično-književnoga kruga, o
njegovim naglascima, o njegovu prinosu štokavskoj dijalektologiji te o hrvatsko-ruskim podudarnostima u Križanićevoj gramatici. Predmetom bavljenja
akademika Moguša bili su i Antun Mažuranić, Pavao Ritter Vitezović, Bartol
Kašić, Ljudevit Gaj i ilirci, Grgur Senjanin, Pero Budmani, Ivan Belostenec, Tomo Matić, Matija Smodek, Nikola Dešić i dr. Pisao je i o važnim
spomenicima hrvatske pisane kulture (npr. o Bašćanskoj ploči, Istarskome
razvodu, Povaljskoj listini i Senjskome statutu). Iz njegova su pera izišli
sumarni prikazi hrvatskih gramatika 17. i 18. stoljeća, latinice u Hrvata,
hrvatskih filoloških škola 19. stoljeća i početaka hrvatskoga tiskarstva.
Nezaobilazan je spomen akademika Moguša kao pravopisca. U suautorstvu sa Stjepanom Babićem i Božidarom Finkom piše Hrvatski pravopis.
Priručnik je tiskan 1971. godine, ali je zbog političkih razloga uništen te
je pretisnut u Londonu 1972. i 1984., a u cijelosti je u nas tiskan tek 1990.
godine. Nakon toga osuvremenjen i priređen u skladu s novim znanstvenim
spoznajama izlazi u više izdanja (posljednje, 10. izdanje objavljeno je 2010.).
Najširoj hrvatskoj javnosti akademik Moguš poznat je upravo po svojemu
radu vezanom uz pravopisnu problematiku hrvatskoga standardnog jezika.
Akademik je Moguš dao važan prinos hrvatskoj leksikografiji. Osim
već spomenutih rječnika Marulićevih djela i Senjskoga rječnika (2002.), u
suautorstvu je objavio još tri dvojezična rječnika (Hrvatskosrpsko-engleski
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džepni rječnik, 11977., 21979.; Hrvatskosrpsko-francuski džepni rječnik,
1981.;, Poljsko-hrvatski rječnik, 2002.) i tri jednojezična rječnika (Hrvatski
čestotni rječnik, 1999.; Cesarićev rječnik, 2011.; Rječnik pjesama Ivana
Mažuranića, 2015.). Godine 1985. objavljuje Nacrt za rječnik čakavskog
narječja. Bio je voditelj projekta te jedan od urednika osam svezaka (7–14)
Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G.
Kovačića, koji je nakon dvadesetak godina stanke upravo njegovim zalaganjem ponovno pokrenut.
Svakako valja spomenuti i prinos akademika Moguša hrvatskoj onomastici. Bio je dugogodišnji član Međunarodnoga komiteta za onomastičke
znanosti u Leuvenu, predsjednik Međuakademijskoga odbora za onomastiku
(koji je djelovao pri Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti), član
Uredništva te glavni urednik nekoliko brojeva časopisa „Onomastica Jugoslavica”, a njegovo je ime upisano u odjeljak o uredništvu u svaki od 25 za
njegova života tiskanih brojeva časopisa „Folia onomastica Craotica”. U
20-ak radova, objavljenih u rasponu od pola stoljeća u mnogim prestižnim
inozemnim i domaćim onomastičkim publikacijama, dotiče se i razmatra
različite aspekte imenske problematike. Većina je tih radova posvećena
popisivanju i proučavanju hrvatske toponimije – autor se u njima bavi pitanjima određivanja kronologije na osnovi toponimskoga lika, istražuje nazive
zanimanja u toponimima, piše o ojkonimima nastalim različitim tvorbenim
načinima od hidronimijskih imenica, analizira odraz vokalizacije slaboga šva
u početnome slogu u hrvatskoj toponimiji, izvještava o terenskome istraživanju toponimije od Stona do Ulcinja itd. Pretkazivo je Moguševo bavljenje
toponimijom rodnoga Senja kojoj posvećuje tri rada nastala na osnovi građe
prikupljene vlastitim terenskim i arhivskim istraživanjima. Očekivan je također angažman Moguša pravopisca u rješavanju pravopisnih pitanja vezanih
uz imena – u časopisu „Jezik” daje odgovore na neke pravopisne dvojbe,
npr. kako pisati ime i etnik podvelebitskoga Starigrada, kako pravilno pisati
imena ulica i trgova, imena škola i sl. U dvama radovima akademik Moguš
tematizira antroponime – u jednome od njih objašnjava nastanak hrvatskih
prezimena nalik na osobna imena, a u drugome popisuje i tumači osobna
imena potvrđena u Mažuraniću spjevu Smrt Smail-age Čengića. Zapisujući
hrvatsku onimiju te opisujući njezine značajke, Moguš se potvrđuje kao
vrstan dijalektolog i znalac povijesti hrvatskoga jezika te pokazuje koliko
je važno poznavanje terenskih dijalektnih i povijesnojezičnih činjenica u
tumačenju postanka imena i današnjega imenskog (ob)lika.
Akademik je Moguš uočavao potrebu uporabe novih tehnologija u
humanističkim znanostima te je bio među prvim hrvatskim lingvistima koji
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su uveli računalo u obradu teksta, čime je proširio načine proučavanja jezičnih i književnih spomenika. U suautorstvu s akademikom Željkom Bujasom
objavio je četiri računalne konkordancije (Kompjutorska konkordancija
Razvoda istarskoga, 1976., Kompjutorska konkordancija Marulićevih djela,
1980., Kompjutorska konkordancija Karnarutićevih djela, 1981.; Kompjutorska konkordancija „Balada Petrice Kerempuha” Miroslava Krleže,
1982.). Svojim je radovima s toga područja pridonio spoznaji da su potpuni
računalni ispisi svih potvrda riječi iz pojedinih izvora nezaobilazni pri ispunjavanju potrebe stvaranja suvremenih korpusa hrvatskoga književnog jezika
i računalnu analizu jezika hrvatske književnosti.
Akademik Moguš ostat će upamćen i po svojemu uredničkom radu
– uredio je brojna izdanja znanstvenih i stručnih časopisa te drugih jezikoslovnih djela (Jezik, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, Bulletin scientifique, Hrvatski dijalektološki zbornik, Folia onomastica Croatica, Bilten
Zavoda za lingvistiku, Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Senjski glagoljski misal 1494. /faksimilni pretisak/, Zbornik o Bogoslavu
Šuleku, Senjski glagoljaški krug 1248.-1508., Cithara octochorda /faksimilni
pretisak/, Problemi sjevernoga Jadrana, 140 godina Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti).
Sudjelovao je na mnogim domaćim i međunarodnim slavističkim i
onomastičkim znanstvenim skupovima i kongresima (Prag, Sofija, Varšava, Bern, Zagreb, Krakov, Skopje, Ljubljana, Bratislava, Berlin, Leipzig,
Beograd, Helsinki, Santiago de Compostela, Washington).
Valja istaknuti i Mogušev nastavni rad. Kao što su njega u vrijeme kad
je i sam bio student i mladi znanstvenik poučavali tadašnji najveći hrvatski
jezikoslovci – Stjepan Ivšić, Ljudevit Jonke, Mate Hraste, Petar Skok, Josip
Hamm, Blaž Jurišić i dr. – tako je i on svoje bogato znanje prenosio na
mnoge generacije studenata i doktoranada. Uočivši nedostatak nastavne
literature, pobrinuo se da studenti dobiju suvremeno koncipirane udžbenike.
Time je ispunio veliku prazninu koja se dugi niz godina osjećala u nastavi
dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika. Ti su udžbenici, kao i ostali
njegovi radovi, bili pisani prepoznatljivim moguševskim stilom čija su značajka preglednost, jasnoća, logičnost, odmjerenost, dosljednost i sustavnost.
Za svoj je znanstveni rad i prinose jezikoslovlju Milan Moguš dobio
najviša priznanja, odlikovanja i nagrade u Hrvatskoj te mnoga prestižna
inozemna priznanja: 1998. dobio je Hrvatsku državnu nagradu za životno
djelo; iste je godine odlikovan Časničkim križem za zasluge Republike
Poljske, a na Slovačkoj akademiji znanosti i umjetnosti Zlatnom medaljom
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L’udovita Štúra; 1995. dodijeljen mu je počasni doktorat Sveučilišta u Rijeci,
a 1997. počasni doktorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
1990. dobio je nagradu Božidar Adžija; 1994. nagrađen je Nagradom grada
Senja; 1996. odlikovan je Ordenom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića; 2001. dodijeljen mu je Zlatni grb grada Splita; 2004. proglašen je
počasnim građaninom rodnoga Senja; 2005. nagrađen je Zlatnim dukatom
Vukovarsko-srijemske županije, a te je godine dobio i nagradu za životno
djelo Čakavskoga sabora u Puli; 2007. odlikovan je Redom kneza Branimira
s ogrlicom, 2009. Redom Ante Starčevića za doprinos održanju i razvitku
hrvatske državotvorne ideje; 2010. imenovan je počasnim članom Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu; 2017., povodom 90. obljetnice života,
odlikovan je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom – za
osobite zasluge i dugogodišnje sveukupno znanstveno, kulturno i javno
djelovanje u Hrvatskoj i svijetu.
Akademik Milan Moguš s golemom je energijom i zavidnom predanošću
radio i obavljao svoje dužnosti gotovo do posljednjega dana života. Svi koji
su ga poznavali posvjedočit će da je bio iznimna ličnost, čvrstoga karaktera,
ustrajan u svojim nakanama i nepokolebljiv u uvjerenjima. Cjelokupnom
svojom znanstvenom djelatnošću i aktivnošću ostat će upisan u povijest
hrvatskoga jezikoslovlja kao vrstan proučavatelj hrvatske jezične baštine i
promicatelj njezinih vrijednosti, kao znanstvenik koji je svoj život posvetio
jeziku kao bitnoj sastavnici i odrednici identiteta hrvatskoga naroda.
Anđela Frančić, Boris Kuzmić,
Marija Malnar Jurišić, Mira Menac-Mihalić
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JOŽA SKOK
(Petrijanec kod Varaždina, 14. veljače 1931. – Zagreb, 8. rujna 2017.)

ODLAZAK TIHOG VRTLARA HRVATSKE
KAJKAVSKE I DJEČJE KNJIŽEVNOSTI*
Katedra za noviju hrvatsku književnost jedna je od devet katedara Odsjeka za
kroatistiku zagrebačkoga Filozofskog fakulteta. Njezino ime i status vezuju
se uz njezina osnivača Antuna Barca. Nakon Barčeve smrti 1955. Katedru je
preuzeo Ivo Frangeš, sljedeće 1956. na nju su došli mladi Nikola Milićević
i Stanko Lasić, a 1957. Miroslav Vaupotić i Miroslav Šicel. Lasićevim
odlaskom na Katedru su 1976. došli Cvjetko Milanja i Vinko Brešić, a po
raspuštanju zagrebačke Pedagoške akademije na Katedru je 1978. prešao
Joža Skok.
Bilo je to vrijeme kriza i reformi, koje su pogađale i visoko školstvo.
Podudaralo se s ozbiljnim dilemama o statusu jezične i književne kroatistike
u sklopu tadašnjega studija jugoslavistike. Osim jezičnoga pitanja, ticalo se
to i pitanja cjelovitosti, tj. statusa dijalekata i produkcije na njima, a potom i
statusa dječje književnosti. Na Katedri je vladalo uvjerenje da su Skokovim

*

Izgovoreno na komemoraciji na zagrebačkome Filozofskom fakultetu 1. prosinca 2017.
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dolaskom ojačale obje komponente studija i da je to smjer u kojemu se Katedra dalje treba razvijati. Tako je i bilo, pa ako danas možemo biti zadovoljni,
a mislim da možemo, to je zasluga velikim dijelom i osvježenja koje je sa
sobom donio profesor Joža Skok.
Svi mi koji smo se bavili uglavnom kanonskim ustrojem svoga predmeta, a koji obuhvaća hrvatsku književnost od preporoda do suvremenosti,
bili smo u nekoj vrsti prednosti. Kako se profesor Skok bavio prvenstveno
istraživanjem kajkavske i dječje književnosti, to je i njegova istraživačka
pozicija objektivno bila u najmanju ruku drukčija. Kajkavskoj je valjalo da
iznova punopravno zaživi, a dječjoj da se tek nametne kao autonomno istraživačko područje. Kako je to teklo, najbolje se vidi po Skokovoj istraživačkoj
i antologičarskoj produkciji.
Naime, Jožu Skoka uglavnom se vidi kao književnog povjesničara i
kritičara, a potom kao urednika, pedagoga i antologičara. Kad se međutim
zađe u Skokovu bibliografiju, iza ta dva reprezentativna područja ukaže se
niz naslova upravo iz drugoga plana autorova opusa. Riječ je s jedne strane
o brojnim školskim udžbenicima, s druge o još brojnijim antologijama. I
upravo po antologijama Joži Skoku već na prvi pogled pripada izdvojeno
mjesto u dosadašnjoj hrvatskoj antologičarskoj praksi. Za razliku od većine
dotadašnjih naših antologičara, koji su svoje vrtove pravili od već priređenih
sadnica i plodova, Skok je istovremeno istraživao, birao i predstavljao svoj
izbor kao novi, manji poznati ili nepoznati dio književne baštine. U punih
trideset godina tako je nastao niz od dvadesetak različitih izbora pjesmama,
drama, priča i romana, poneki i u više izdanja, a svaki s popratnom strukovnom elaboracijom, što je Skokove antologije pretvaralo u hrestomatije.
Polazište svih Skokovih izbora uvijek je bila povijesna realizacija
nekoga književnog žanra ili modela, odnosno jezičnoga idioma. Ona obavezno uključuje povijest čitanja nekoga teksta kao estetske činjenice čija
se vrijednost ovjerava u modernoj recepciji. Drugim riječima, sustav se
aktualizacijom revalorizira i iznova dograđuje tako što se u njega uključuju
ili isključuju oni elementi koje je vrijeme, odnosno senzibilitet modernoga
čitatelja, potvrdilo ili odbacilo. Takav sustav nužno preispituje ne samo
svoj sadržaj, nego i granice, tj. ne samo konkretne pjesničke, pripovjedne i
dramske tekstove, njihove tipove, teme i druga im obilježja, nego također i
podjele prema pojedinim razdobljima, poetikama i modelima.
Razlog ovoj posebnosti počiva u relativnoj neizgrađenosti sustava
unutar kojega je Skok djelovao kao istraživač i selektor. A to su u prvome
redu dječja i kajkavska književnost, potom njihov nacionalni književnopo154
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vijesni kontekst s dvama glavnim modelima: starijom i novijom hrvatskom
književnosti. Upravo prema tim studijskim modelima dječji i kajkavski dio
odnosio se ako ne inferiorno, a ono sasvim sigurno marginalno, u nekom
smislu i subverzivno. Zato je Skokov antologičarski rad bio više od pukoga
reprezentiranja dječje i kajkavske književne prakse. On je bio u prvom redu
vlastita samoproizvodnja, usustavljivanje i prevladavanje aporija koje vladaju u strukturi nacionalne književnosti i njezine prezentacije. U nekoj mjeri
Joža Skok je svojim intervencijama popravljao vrtal hrvatske književne
baštine tako što ga je iznova otkrivao i širio mu asortiman. Štoviše, može
se reći da je vlastitom antologičarskom praksom posredno zaoštrio ne samo
pitanje strukture hrvatske književnosti, njezine tradicije i cjelovitosti, nego i
hrvatskoga književnog jezika, u konačnici i pitanje dotadašnjega tipa studija.
U tome smislu profesor Skok je bio uistinu osvježenje i dobitak za matičnu
Katedru, književnu kroatistiku i nacionalnu kulturu.
Ne mogu a da svemu ne dodam podatak kako je u zadnjih nekoliko
godina Joža Skok objavio niz knjiga mahom vezanih uz zavičajnu kulturu
te tako stvarno i simbolično zatvorio svoj istraživački krug potvrdivši onu
Andrićevu kako je svatko od nas dužan prije svega svom zavičaju. U povodu
baš tih knjiga s radošću ističem kako je riječ o ponajljepšim knjigama koje
sam držao u rukama. To sam mu i kazao, a on je sve to – mješavinom
skromnosti i ponosa – prebacio na pleća svoga sina Dobriše.
Žao mi je što nisam mogao biti jedan od predstavljača Skokova zbornika
krajem ovoga svibnja. No, susreli smo se u Društvu hrvatskih književnika na
predstavljanju Perićeva prijevoda Krležinih Balada na njemački, pozdravili
se i razmijenili nekoliko riječi. U jednome trenutku mu je zasmetalo što me
slabije čuje. Kazao sam mu da dođe vrijeme kada su uši pametnije od nas,
pa biraju što će čuti. Nasmijao se i taj osmijeh je zadnje što nosim u svojem
sjećanju na ovoga blagog čovjeka, tihoga vrtlara hrvatske kajkavske i dječje
književnosti.
Vinko Brešić
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