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JEZIKOSLOVLJE Radoslav Katičić uz me�unarodno priznanje hrvatskoga jezika
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S predavanja o identitetu hrvatskoga jezika: Akademik Radoslav Katičić

Hrvatski jezik je
poseban jezik

Hrvatski jezik nedvojbeno postoji kao književni i standardni jezik,
ali i kao skup narodnih govora koji su obilježeni upravo tim

književnim jezikom

movine nad usnulim svojim
sinovima« govori o »mistiè-
noj ljubavi s Dalmacijom«,
tu nema ništa mistiènoga,
tajanstvenoga, jer ako u cr-
kvi svaki dan èuješ visoko-
vrijedan jezièni izraz iz èa-
kavskoga preoblikovan, to
je živi dokaz da je trodijale-
katnost hrvatskoga jezika
bitno odreðena i da su svi
dijalekti sudjelovali u stva-
ranju zajednièkog poklada
jeziènih vrijednosti.

Zajednički mentalitet u
tri dijalekta

Književni jezik djeluje na
dijalekte i dijalekti na stan-
dardni jezik. Posrijedi je di-
namièan suodnos i svi dija-
lekti obilježeni hrvatskim
književnim jezikom meðu-
sobno se razumiju zajedniè-
kim mentalitetom. Naime,
pravi organski dijalekt govo-
re samo bake u kuhinjama,
a èim iziðete na ulicu, dija-
lekt je veæ obilježen književ-
nim jezikom.

Dakle, hrvatski jezik ned-
vojbeno postoji kao književ-
ni i standardni jezik, ali i
kao skup narodnih govora
koji su obilježeni upravo tim
književnim jezikom. Katièiæ
je spomenuo kako i ondje
gdje nema, primjerice, ško-
le, gdje u službenoj uporabi
nema hrvatskoga jezika, na-
rod ga sluša s propovjedao-
nica.

U završnom naglasku pre-
davanja akademik Katièiæ
ponovio je kako hrvatski je-
zik postoji kao književna sti-
lizacija hrvatskih dijalekata.
Iz dubina vremena o tome
svjedoèi jazik Bašæanske
ploèe, i stihovi Gunduliæevi,
i Maruliæevi, i Matoševi, i
Ujeviæevi …, što ih je na
sveèanosti u predvorju NSK
govorio dramski umjetnik
Joško Ševo.

Živana MORIĆ

ZAGREB - Je li hrvatski je-
zik poseban jezik po pravo-
mu, zbiljskom stanju stvari,
zapitao se akademik Rados-
lav Katièiæ na poèetku pre-
davanja »Identitet hrvatsko-
ga jezika« što ga je održao u
utorak u Nacionalnoj i sveu-
èilišnoj knjižnici u povodu
meðunarodnoga priznanja
hrvatskoga jezika 1. rujna
2008. godine.

Naime, od toga se dana
poèela primjenjivati odluka
po kojoj je u svim knjižnica-
ma u svijetu hrvatski jezik
odvojen od srpskoga prom-
jenom oznake scr u odsad
jedinu važeæu oznaku hrv za
hrvatski jezik i za bibliograf-
sku i za terminološku upo-
rabu.

Vlak i kolodvor, voz i
stanica

A odgovor na spomenuto
pitanje nadaje se, kako reèe
akademik Katièiæ, iz maloga
primjera, gole, empirijske
èinjenice da u Hrvatskoj s
kolodvora vlak polazi u pet
sati i 15 minutâ, a u Srbiji
voz kreæe sa stanice u pet
èasova i 15 minuta. Dakle, iz
toga dobivamo živ doživljaj
našega jeziènoga svijeta koji
je oblikovan upravo na hr-
vatski naèin.

Ne možemo, nastavio je,
konstruirati skup glasovnih
promjena i padežnih oblika
koji bi od staroslavenskoga
jezika dali samo hrvatske
govore. Kod svih se govora
radi o razlièitim narjeèjima
istoga slavenskoga jezika.
Mladogramatièari, njihova
pozitivistièka lingvistièka
škola bila je odredila da je
za definiciju jezika važan sa-
mo njegov glasovni ustroj.

Drugim rijeèima, važan je
samo govor hercegovaèkoga
seljaka, odnosno istoèno-
hercegovaèko novoštokav-
sko narjeèje jekavskoga iz-
govora, sve drugo po miš-
ljenju mladogramatièara ni-
je pravi jezik. Oni nisu uva-
žavali stilistiku, književni i
standardni jezik pri odreði-
vanju onoga što je jezik; ni
strukturalizam ili poststruk-
turalizam nije promijenio
mladogramatièare.

A upravo je književni je-
zik ono što hrvatski jezik èi-
ni jezikom. Raznolikost je
hrvatska znaèajka, ustvrdio
je akademik Katièiæ, spome-
nuvši jeziènu sliku Fužina i
okolice, jer hrvatski jezik èi-
ne èakavci, kajkavci i što-
kavci koji »razgovaraju i us-
klaðuju životne stavove«.

Hrvatski jezik je nastao u
razgovoru prekodijalekat-
skih zajednica, a na to su za-
jedništvo utjecale crkvene
poslanice, evanðelja, pjesme
i molitve.

I kad preporoditelj Ivan
Derkos u svome »Geniju do-

Pravi organski dijalekt govore samo bake u
kuhinjama, a čim izi�ete na ulicu, dijalekt je
već obilježen književnim jezikom

Dr. Tihomil Maštrović i akademik Katičić

Maštroviæ: Hrvatska u
svjetskoj riznici znanja

ZAGREB - Glavni ravnatelj Nacionalne i sveuèilišne knjiž-
nice u Zagrebu dr. Tihomil Maštroviæ podsjetio je što je
sve prethodilo 1. rujnu 2008., nadnevku što se zlatnim slo-
vima upisuje u povjesnicu hrvatskoga jezika. Zahtjev za
razdvajanjem hrvatskoga jezika od srpskoga u svjetskom
knjižnièarstvu, u smislu donošenja posebnoga koda »hrv«
za hrvatski jezik i »srp« za srpski jezik za bibliografsko i
terminološki oznaèavanje hrvatskoga jezika, zajednièki
su mjerodavnomu meðunarodnom tijelu ISO bili uputili
NSK u Zagrebu, Hrvatski zavod za norme, Narodna biblio-
teka Srbije i Institut za standardizaciju Srbije.

Pozitivan odgovor stigao je iz Kongresne knjižnice u
Washingtonu 17. lipnja, a ta se odluka poèela primjenjiva-
ti 1. rujna ove godine. Posrijedi je meðunarodno priznanje
hrvatskoga kao posenoga jezika, ali i priznanje hrvatskoj
pisanoj baštini kao dijelu svjetskoga kulturnog naslijeða.
Time je takoðer, kako je naglasio dr. Maštroviæ, olakšan
put hrvatskoj knjizi do knjižnica u svijetu. Rijeèju, Hrvat-
ska ostavlja svoj, prepoznatljiv hrvatski trag u svjetskoj
riznici znanja.


