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Novi uzlet hrvatske povijesne 
dijalektologije

(Iva Lukežić: Zajednička povijest 
hrvatskih narječja 1. Fonologija. Za-
greb – Rijeka – Čavle: Hrvatska sve-
učilišna naklada, Filozofski fakultet 
u Rijeci, Katedra čakavskoga sabora 
Grobnišćine, 2012, str. 367) 

Knjiga Zajednička povijest hrvat-
skih narječja 1. Fonologija Ive Luke-
žić prvi je sintetski prikaz povijesti 
triju hrvatskih narječja i važan dopri-
nos hrvatskomu povijesnom jeziko-
slovlju i dijalektologiji. Pozoran čita-
telj upućen je, već od uvoda koji poči-
nje s periodizacijom povijesti hrvat-
skih organskih idioma te povijesno-
političkim, geografskim i civilizacij-
skim okvirima za smještaj i razvoj ni-
žih i viših narječnih jedinica, konkret-
nih i apstraktnih, na europskome sla-
venskom jugoistočnom području – na 
dvovrsno očekivanje: s jedne strane 
na povijest hrvatskoga jezika usmje-
renu dijalektološki, a s druge strane 
na tronarječnu dijalektologiju usmje-
renu povijesno. Zajednička povijest 
hrvatskih narječja 1. Fonologija za-
pravo je povijesnojezično-dijalekto-
loško, u prvome redu fonološko djelo 
(ali s nužnim prožimanjem morfološ-
kih i morfonoloških jezičnih činjenica 
bez kojih pojedini opisi ne bi bili pot-
puni; kada se, primjerice, govori o ra-
zvoju glasovnih promjena te o njiho-
vu statusu potkraj starojezičnoga raz-

doblja, uz podatak o gubljenju treće 
palatalizacije navodi se kako prva pa-
latalizacija i druga palatalizacija (sibi-
larizacija) jesu morfonološke promje-
ne – one se očituju kao promjene na 
granicama tvorbenih i nastavačnih 
morfema u točno određenim kategori-
jama, čiji su rezultati alofoni, a ne fo-
nemi). Dakle, na ukupno 367 stranica, 
koliko obasiže ova knjiga, odnosno 
na 305 stranica sinteze i u četirima ve-
likim cjelinama s nizom poglavlja i 
potpoglavlja, riječ je o vremenski sli-
jeđenoj sintezi razvoja jezika s obzi-
rom na idiome triju narječja, o jezič-
nim stupnjevima njihova razvoja u 
danome vremenu. Zapravo, utvrditi 
koje činjenice kojega narječja pripa-
daju kojemu povijesnomu razdoblju, 
potkrijepiti orpimjerenjima i sažeti u 
sintetskome prikazu sliku jezičnoga 
razvoja težak je zadatak, stoga je na-
glasak upravo na sintezi u kojoj se je-
zičnopovijesne promjene povezuju s 
njihovim suvremenim odrazima u hr-
vatskim dijalektima: jezične se zna-
čajke potkrepljuju oprimjerenjima po-
tvrđenima u prvome redu u organ-
skim govorima triju hrvatskih narječ-
ja, što čini glavninu dijalekatskih po-
dataka popisanih i opisanih tijekom 
20. stoljeća, a zatim i oprimjerenjima 
potvrđenima u starijim, uglavnom 
srednjovjekovnim tekstovima (potvr-
de iz starih tekstova uzete su iz rječni-
ka u knjigama iz edicije Pet stoljeća 
hrvatske književnosti te iz radova koji 
se bave jezikom starih tekstova). Taj 
slijed u prvoj cjelini knjige počinje s 
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praslavenskom podlogom iz koje će 
se zametnuti hrvatski (starijim prasla-
venskim razdobljem u 6. i 7. stoljeću i 
mlađim općeslavenskim razdobljem u 
7. i 8. stoljeću) s detaljno izloženom 
razradbom fonološkoga sustava: sa-
moglasničkoga, suglasničkoga i na-
glasnoga te s diferencijacijom inova-
cija, posebno onih koje su pridonijele 
dijalekatskomu raslojavanju prasla-
venskoga. U prikazu fonologije pra-
slavenskoga i općeslavenskoga jezika 
opisuju se najvažnije glasovne pro-
mjene, s time da su one promjene u 
kojima se hrvatski dijalekti podudara-
ju s promjenama u ostalim slaven-
skim jezicima odvojene od promjena 
koje zahvaćaju samo ondašnje govor-
no područje Hrvata. U ovome se dije-
lu autorica bavi i inovacijama važni-
ma za podjelu slavenskih jezika. Dru-
ga cjelina knjige pripada razdoblju od 
9. do konca 14. i tijekom 15. stoljeća. 
U ovoj cjelini jezična je periodizacija 
dodatno metodološki razrađena na 
razdoblja i podrazdoblja. Riječ je, naj-
prije, o starijemu podrazdoblju od 9. 
do kraja 11. stoljeća, a u tome se dije-
lu posebno raspravlja o onim promje-
nama koje su tipične samo za zapad-
nojužnoslavenske dijalekte te o onima 
u kojima se ti dijalekti međusobno ra-
zlikuju. Slijede poglavlja o glasovnim 
promjenama u mlađemu podrazdo-
blju starohrvatskoga od početka 12. 
do početka 15. stoljeća, posebice oni-
ma koje su pridonijele uspostavljanju 
najvažnijih razlika među hrvatskim 
narječjima, odnosno onima koje su i 

dovele do dijalekatskoga raslojava-
nja. Naime, potkraj starojezičnoga 
razdoblja više nisu djelovale glasovne 
promjene koje su bile aktualne u pra-
slavenskome i općeslavenskome raz-
doblju. Neke su posve (postupno) ne-
stale (primjerice praslavenski prijevoj 
kao izmjenjivanje korijenskoga sa-
moglasnika te praslavenska i općesla-
venska palatalizacija velara kao polo-
žajno uvjetovane fonetske promjene), 
a druge su opstale, ali u promijenjenu 
obliku. U tome je razdoblju došlo i do 
najvažnijih razlika među trima hrvat-
skim narječjima, kao što su odrazi za-
padnojužnoslavenskoga poluglasa, 
odrazi jata ili razvoj suglasničkih sku-
pina. Ova je druga cjelina knjige ujed-
no i najopsežnija, obuhvaća 225 stra-
nica, a samo su primjerice jotacije de-
taljno prikazane na sedam stranica. U 
dijelu o hrvatskim narječjima i dija-
lektima u 15. stoljeću govori se o 
predmigracijskome prostorno-jezič-
nom rasporedu hrvatskih narječja. 
Treća cjelina knjige pripada srednjo-
hrvatskomu razdoblju od kraja 15. do 
početka 18. stoljeća, s naglaskom na 
migracije (stanovništva, time i jezika) 
potaknute turskim osvajanjima te o 
postanku dijalekata u novim okolno-
stima tijekom migracija i nakon njih. 
U ovom se poglavlju ističu međusob-
ni dodiri hrvatskih dijalekata te dodiri 
s drugim jezicima za migracijskoga 
razdoblja. Posljednja, četvrta cjelina 
knjige bavi se novijim – novohrvat-
skim razdobljem od početka 18. do 
kraja 20. stoljeća koje uključuje stan-
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dardizacijske procese u 18. i 19. sto-
ljeću, odnos narječja i štokavskoga 
standarda te jezične koncepte i njiho-
vu provedbu. Naime, u tome razdo-
blju nema burnih inovacija u razvoju 
hrvatskih narječja i dijalekata, veće 
migracije potaknute ekonomskim ra-
zlozima, u prvome redu potkraj 19. i 
početkom 20. stoljeća, dislocirale su 
dijalekte u (prekomorsku) dijasporu, 
započeti se jezični procesi iz prethod-
noga srednjojezičnog razdoblja dovr-
šavaju, gube se i njihovi učinci (npr. 
cakavizam i diftongacija), a domini-
raju pitanja povezana sa zajedničkim 
pisanim jezikom. Usto, u drugoj polo-
vici 20. stoljeća na izvorne govornike 
čakavskih, kajkavskih i štokavskih 
idioma utječe jezik elektroničkih me-
dija. Njegovi su učinci dvojaki: per-
manentna štokavizacija neštokavskih 
idioma pod utjecajem standardnoga 
jezika (primjerice leksički štokavizmi 
u neštokavskim govorima: kuća : hiža, 
hiša; rad, posao : delo, teg; ručak : 
objed, obed, obid i dr.) te novoštoka-
vizacija (i)jekavskih nenovoštokav-
skih idioma u onim dijelovima u koji-
ma se razlikuju, primjerice u refleksi-
ma jata i slogotvornoga l, u nagla-
snim retrakcijama, u sinkretizmu 
množinskih padeža. Knjiga završava 
opservacijama o razvoju dijalektolo-
gije kao jezikoslovne discipline, o po-
vijesnome i jezičnome odnosu prema 
trima hrvatskim narječjima (i s obzi-
rom na političke okolnosti potkraj 19. 
i u 20. stoljeću), promišljanjima o poj-
mu i terminu novoštokavski s obzirom 

na klasifikacije i na staroštokavski te 
o pojmu i terminu nenovoštokavski u 
odnosu na novoštokavski kao kriteriju 
koji vrijedi samo za jedno narječje te 
stoga ne može biti nosiv kriterij u di-
jalektološkoj klasifikaciji hrvatskoga 
(tronarječnoga) jezika, opservacijama 
o neprikladnosti naziva srednjojužno-
slavenski dijasistem te o nužnosti kla-
sifikacija triju narječja s polazišnom 
dijalektološkom formulom za opis 
njihovih dijalekata i govora: ‘hrvatski 
jezik = čakavsko narječje + kajkavsko 
narječje + štokavsko narječje’. Knjizi 
su priložene i dvije karte: prva prika-
zuje raspored narječja potkraj staroje-
zičnoga razdoblja, a druga raspored 
narječja nakon migracija potkraj sred-
njojezičnoga razdoblja. Ovo je djelo 
nastalo na temelju autoričina dugogo-
dišnjega bavljenja poviješću hrvat-
skoga jezika i dijalektologijom. Knji-
ga obiluje dijalektološkim podatcima 
iz literature, ali i iz autoričinih vlasti-
tih višegodišnjih terenskih istraživa-
nja. U slojevitome pristupu povije-
snoj fonologiji triju hrvatskih narječja 
i povezivanjem povijesti jezika i dija-
lektologije dobiva se cjelovit uvid u 
ne uvijek jednostavne lingvističke 
(poslije i sociolingvističke) međuod-
nose dijalekata i govora čakavskoga, 
kajkavskoga i štokavkoga narječja. 
Knjiga je iznimno vrijedan doprinos 
hrvatskoj dijalektološkoj i široj slavi-
stičkoj zajednici, usto zanimljiva i po-
vjesničarima jezika te studentskim 
naraštajima koji će iz nje crpiti vrijed-
ne podatke o razvoju jezika i narječja. 
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Kako je autorica knjige Iva Lukežić i 
najavila u uvodnome dijelu, prvobitni 
zajednički koncept sinteze fonoloških 
i morfoloških sustava u hrvatskim 
narječjima razložen je na dva dijela te 
nakon iscrpne zajedničke povijesne 
fonologije hrvatskih narječja s nestr-
pljenjem očekujemo povijesnu mor-
fologiju.

Irena Miloš


