
SVETOHRANIŠTE RIJEČI - 14. SKUP DOMAĆA RIČ

Još od 1994. Ogranak Matice hrvatske u Zadru priređuje jezično-književni 
skup Domaća rič, kojim se promiče znanstveni pristup svim trima hrvatskim nar
ječjima i književna djela na njima. Uz pjesničku je manifestaciju Croatia rediviva 
taj skup najdugovječnija manifestacija kojom se promiče hrvatska tronarječna je
zična baština te kojom se jasno pokazuje da zlatna formula hrvatskoga ča-kaj-što 
Drage Štambuka, koju je koncem 2019. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 
uvrstilo na Listu zaštićenih kulturnih dobara, itekako živi u praksi. Nimalo nije 
slučajno da se zamisao o svehrvatskome zajedništvu duboko ukorijenila u Zadru, 
povijesnomu dalmatinskom upravnom sjedištu, gradu u kojemu se glagoljalo papi 
Aleksandru III. te gradu koji je i zemljopisno najotvoreniji prema otocima i za
leđu, u kojemu se svakodnevnu susreću otočki i kopneni čakavci te štokavci iz 
bližega i udaljenijega zaleđa, gradu koji se nalazi na razmeđu sjevernoga i južnoga 
hrvatskoga primorja te iz kojega se račvaju putovi koji iz uzmorskih krajeva vode 
u sjeverne hrvatske krajeve. Zadrani stoljećima pokazuju kako se može biti svje
stan vlastite posebnosti i baštine, a istodobno ne zapasti u kampanilizam kojim se 
u posljednje vrijeme, pod krinkom očuvanja mjesnih govora, rastače jedinstveno 
hrvatsko narodno biće te hrvatski standardni jezik označuje kao glavni neprijatelj 
jezične raznolikosti kao da hrvatsko kopno i more nikad nisu bili pod tuđinskom 
čizmom te kao da naši govori nikad nisu primili ni jedne jedincate riječi iz tursko
ga ili talijanskoga jezika, koji su od čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga ipak 
znatno udaljeniji od hrvatskoga standardnog jezika u čiju bi osnovicu morali biti 
ugrađeni. Skupom se Domaća rič, dakle, promiče već više od četvrt stoljeća ne
djeljivost hrvatskoga jezika u njegovoj raznolikosti koja nije tu od jučer te koja se, 
čak ni u najtjeskobnijim trenutcima hrvatske povijesti, nije prometnula u zamisao 
o Hrvatskoj kao zemlji s tisuću jezika. Nažalost, takvih težnja danas ima, ali smo, 
srećom, dovoljno mudri da ih prevladamo.

Domaća rič poseban je zbornik po tome što se na jednome mjestu mogu 
pronaći radovi jezikoslovaca, književnika, povjesničara i teoretičara književnosti 
te etnologa i etnografa, što je rijetkost, iako mnogi književnici koji pišu na mjesnim 
idiomima uvelike olakšavaju dijalektološka istraživanja, a etnološka istraživanja 
onomastičarima rasvjetljuju pojedine antroponime i toponime. Taj zbornik ujedno 
njeguje prosvjetiteljski duh na tragu djelovanja fra Andrije Kačića Miošića i don 
Mihovila Pavlinovića koji su bili itekako svjesni da se samo obrazovanjem puka 
hrvatska država može stvoriti i održati te su i vlastite znanstvene i diplomatske 
karijere podredili prosvjećivanju i osvješćivanju hrvatskoga puka. Kamo sreće da 
i danas imamo više takvih dalekovidnika!
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Velika je vrijednost ovoga skupa njegova dugotrajnost i ustrajnost njegovih 
priređivača ne samo da na njega dovedu vodeće hrvatske jezikoslovce i druge 
znanstvenike te književnike, nego da ih u ovome razdoblju u kojemu se broji svaki 
bodić kako bi se napredovalo na radnome mjestu, za što postoje sve stroži kriteriji 
(iako se malo tko povodi za kriterijem vrsnoće), uspiju prikupiti radove gotovo 
svih sudionika. Ujedno slikopisi sudionika ostaju kao njihovi otisci u vremenu jer 
ni djelo nije potpuno bez lika.

Potreban je bio ovaj poširok uvod kako bi se priređivačima, podupirateljima i 
sudionicima Domaće riči odalo priznanje za 14 održanih skupova, pri čemu je bila 
potrebna velika umješnost da se više desetaka jezikoslovaca i književnika dovede 
na Dugi otok.

U Predgovoru Ivana Paštara crticama se iz saljske povijesti daje okvir i za 
bolje razumijevanje današnjih zbivanja te se posebno osvrće na pokušaje jezične 
rekonkviste čudnovatoga kljunaša koji se nekoć nazivao srpskohrvatskim ili hrvats- 
kosrpskim, a danas policentričnim jezikom (kao da je hrvatski jezik bez pisane 
baštine poput nekih polinezijskih jezika). Ujedno iznosi kronologiju zbivanja na 
skupu. U zborniku su ujedno objavljeni pozdravni govori saljskoga gradonačelnika 
Zorana Morovića, voditelja Hrvatske knjižnice i čitaonice u Salima Ante Mihića, 
počasnoga predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Zadru Božidara Šimunića te 
aktualnog predsjednika Ogranka Matice hrvatske u Zadru Radomira Jurića.

U znanstvenome dijelu zbornika s 14. skupa Domaća rič među znanstvenim su 
radovima zastupljeni dijalektološki radovi: rad o šoltanskim čakavskim govorima 
Filipa Galovića, o značajkama pražničkoga govora na otoku Braču pisala je Silvija 
Buvinić, govor Zatona kod Nina obradio je Ivan Magaš, govoru Janjevaca u 
Kistanjama posvetila se Irena Stanić, temeljne je crte pijavskoga govora na Pelješcu 
raščlanila Marijana Tomelić Ćurlin, a govora Velikoga i Maloga Skočaja kod 
Bihaća Samra Mujanić. Jezičnim su se značajkama hrvatskih filologa i književnika 
bavili Josip Lisac (osvrnuvši se na jezik književnih djela Božidara Finke), Tonko 
Maroević (obradivši kajkavske elemente u opusu Luka Paljetka), Mate Kovačevića 
(raščlanivši duvanjske dijalektizme u pripovijetkama Joze Mašića), Antun Lučić 
(istaknuvši ikavski element u pjesništvu Joze Jakiše), Robert Hajszan Panonski 
(pozabavivši se gradišćanskim katekizmom Petra Jandriševića) i Ivica Vigato 
(obradivši dijaloge u pripovijesti Toreta Tanje Telesmanić pisane govorom otoka 
Silbe). Išćunske je izreke prikupio, pak, Ante Smoljan. Etnološko-etnografskim i 
jezičnim značajkama Belostenčeva djela Gazophylacium posvećen je rad Željka 
Bajze, saljski su etnografski pojmovnik sastavile Lidija Bajuk i Koraljka Kuz- 
man Slogar, a na narodne se običaje u Povijani na otoku Pagu osvrnuo Ante Tičić. 
Onomastički su radovi u ovome zborniku uglavnom antroponomastički. Tako je 
prezimena potkalničkoga Prigorja obradio Krunoslav Puškar, bibinjske nadimke 
Božidar Simunić, a antroponime u Korčulanskome statutu Domagoj Vidović.
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Nadalje, Francesca Sammartino usporedila je mundimitarske rodbinske nazive s 
onima u hrvatskome i talijanskome standardnom jeziku. Postanje su dugootočkih 
toponima nastojali rasvijetliti Silvio Ferrari i Nevena Jurišić-Borozan. Bogatstvo 
nam je, pak, saljske glagoljaške baštine nastojala predočiti Ivana Petešić Šušak. 
Jedini je teatrološki rad u zborniku posvećen lutkarstvu u Zadru. Autorica mu je 
Teodora Vigato. U znanstvenome je dijelu zbornika ujedno objavljen prikaz knjiga 
Rad snova i Jedini smisao vremena Dragana Gligore, čiji je autor Vlatko Majić.

Većinu umjetničkih uradaka čine pjesme. Najzastupljeniji su autori koji pišu 
na mjesnim čakavskim idiomima (Rajka Anđelić Maslovarić, Robert Bacalja, Elis 
Baćac, fra Antun Badurina, Marin Fuzul, Šime Lisica, Vlatko Majić, Tomislav 
Meštrić, Atilio Orović, Ante Sikirić, Ante Šarunić i Ante Tičić) od Istre do Hvara. 
Zastupljeni su ujedno u manjoj mjeri i pjesnici koji pišu na štokavskome (Ante Na- 
domir Tadić Šutra i Ivan Vidović) i kajkavskome narječju (Davor Grgurić). Prozne 
uratke potpisuju Miljenko Dujela, Milan Kranjčević, Ivo Oštarić, Zvonimir Su- 
tlović i Božidar Šimunić, a Ante Nadomir Tadić Šutra izvješćuje nas o okupljanju 
članova Hrvatske iseljeničke lirike u Solinu 2016.

Raznolikost istraživačkih interesa sudionika 14. Domaće riči (primjerice, 
obrađene su značajke čakavskih i štokavskih govora od Pijavičina do Bihaća, a 
prešlo se i na onu bandu mora te su se usto kajkavski jezični elementi pronašli i 
u djelima Luka Paljetka) upućuje na to da će i ovaj zbornik biti obilato citiran u 
znanstvenoj literaturi, a mnogobrojni nagrađenici među pjesnicima i prozaicima 
koji objavljuju svoje uratke u ovome zborniku jamče da će se i na ovome mjestu 
pronaći kakva antologijska pjesma. Neka to tek bude poticajem za još uspješniju 
15. Domaću rič\

dr. sc. Domagoj Vidović
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