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ПРОМЕМОРИЈА 

О ХРВАТСКОМЕ ЈЕЗИКУ  

(1995) 

[Матица хрватска, Загреб]  

I  

Хрұӑҭсҡӣ језӣҡ припада јужнославенској подскупини славенских језика. Развијајући се 

од 11. ст. као писани језик прожет живим хрватским народним говорима, управо се 

хрватски језик међу првима почео издвајати из славенскога continuuma као посебан 

ентитет.  

За раст хрватскога језика још од раног средњег вијека карактеристичан је утјецај западне, 

латинске, медитеранске и панонско-средњоеуропске културе и цивилизације. Али 

најважније је од свега стално очитована воља хрватскога народа да очува своју културну, 

политичку, језичну и другу самобитност. Од 14. – 15. ст. језик цијелога хрватскога 

простора означује се јединственим именима (словински, илирски, хрватски), с јасном 

свијешћу да ҳрұӑҭсҡому прӣпӑҗӑју ӣ чӑҡӑұсҡо ӣ ӂҭоҡӑұсҡо ӣ ҡӑјҡӑұсҡо әӑрјечје. Тако 

је од краја 16. ст. – а особито у 17., 18. и 19 ст. – написан и објављен низ граматика и 

рјечника тога језика. Особито у 17. и 18. ст. сви писци на чакавском, штокавском и 

кајкавском подручју свјесни су да пишу ӣсҭӣм језӣҡом, како год га звали. Језик 

хрватске књижевности у Дубровнику – као најизграђенији – постао је узором на 

укупноме хрватскоме простору, па ће управо то бити главним разлогом што ће средином 

19. ст. дотад изграђени хрватски књижевни језик утемељен на штокавској основици 

превладати на цијелом хрватском пордручју и то због дубровачкога говора у јекавскоме 

лику.  

II  

Књижевни језик Срба до 19. ст. био је облик црквенославенскога (српскославенкси, 

рускославенски), а кад је В. С. Караџић, на потицај Словенца Јернеја Копитара, за 

основицу новога српскога језика узео новоштокавско нарјечје – ӣ по узору әӑ 
җоҭӑҗӑӂњӣ ҳрұӑҭсҡӣ ҡњӣжеұәӣ језӣҡ, њеґоұе рјечәӣҡе ӣ ґрӑмӑҭӣҡе – то је олакшало 

експанзионистичке тежње младе српске државе.  

Хрватски је језик у својој повијести био врло често ометан, а понекад и онемогућаван, у 

развитку. Биле су то посљедице државне, односно политичке судбине хрватског народа: 

готово пуних девет стољећа Хрватска је била у саставу других држава, задржавајући 

некад мању, некад већу аутономију. 

Особито тешко раздобље наступило је од 1918. године. Увјерени да ће у заједништву с 

другим Јужним Славенима лакше осигурати своје националне интересе, Хрвати улазе и у 

државну заједницу с њима, у Југославију. Али од очекивања се није остварило ништа. 

Срби због свога повољнога положаја (најбројнији и најпроширенији народ, њихова 

главнога града и проширења њихова државнога апарата, војске, полиције и редарства и 

жандармерије), одмах преузимају доминантну улогу. 

У обје Југославије нису се бирала средства и није се зазирало ни од језӣчәоґӑ әӑсӣљӑ, 

како би се доказало да су ҳрұӑҭсҡӣ ӣ српсҡӣ јеҗӑә језӣҡ. Али, унаточ свему тому, 

хрватски је народ одржао свој језик и задржао његово народно име. Иако однос 

хрватскога и српскога књижевнога језика нема праве аналогије у свијету, ипак онако као 

што је, културноповијесно и функционално, әӣзоземсҡӣ језик различит од њемӑчҡоґ, као 

што је әорұеӂҡӣ различит од җӑәсҡоґӑ и слоұӑчҡӣ од чеӂҡоґӑ, као што је у 
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демократској Шпањолској након пропасти фашизма ґӑљеӂҡӣ признат као посебан језик, 

различит и од ӂпӑњолсҡоґӑ и од порҭуґӑлсҡоґӑ, тако је тежином културноповијесне 

традиције, самога језичног устроја као и вољом хрватскога народа ҳрұӑҭсҡӣ језӣҡ 
рӑзлӣчӣҭ оҗ српсҡоґӑ. 

Међутим, у ҭрӑҗӣһӣоәӑләој (ґеәеҭсҡој) лӣәґұӣсҭӣһӣ многим је језицима оспораван 

статус једноставно зато што нису били језицима посебних државних ентитета 

(каталонскому, гаљешкому, словачкому), кадшто чак и дуго након стварања националне 

државе (норвешкому). Моҗерәӑ је соһӣолӣәґұӣсҭӣҡӑ напротив утврдила да при свему 

томе, осим чисто језично-генетских, значајну улогу имају културни и повијесни, 

друштвени и политички, господарски и психолошки чимбеници те надасве воља самих 

говорника; на темељу сложеног сплета критерија сваки се језик издваја као оригиналан и 

непоновљив скуп квантитативних, квалитетних и функционалних значајки. Језици се 

наиме разликују један од другога на различите начине. 

На хибридноме називу српско-хрватски (Serbokroatisch, serbo-croate, Serbo-Croatian и 

др.) особито је инзистирала великосрпска администрација и дипломација прве и друге 

Југославије. Али такву се називу хрватски народ стално одупирао и никада га није 

прихватио, па га је – унаточ репресији комунистичког режима – и јавно одбацио 1967. 

године Ҕеҡлӑрӑһӣјом о әӑзӣұу ӣ положӑју ҳрұӑҭсҡоґӑ језӣҡӑ, коју су тада поҭпӣсӑле 

све релевантне хрватске културне и знанствене установе и супоҭпӣсӑле тисуће 

хрватских интелектуалаца и културних радника. Снагом тих настојања у другој су 

Југославији (1945–1991) ипак сви битни савезни документи обвезатно службено 

објављивани у чеҭӣрӣ верзије: слоұеәсҡој, ҳрұӑҭсҡој, српсҡој и мӑҡеҗоәсҡој, а у 

почетку су се и тако звале.  

III  

Неоспорна је чињеница да већ тринаест стољећа посҭојӣ ҳрұӑҭсҡӣ әӑроҗ, да је његова 

кршћанска традиција стара тринаест стољећа, да Хрвати већ готово тисућу година имају 

җоҡумеәҭӣрӑәу пӣсмеәосҭ и ҡњӣжеұәосҭ әӑ сұојем әӑроҗәом језӣҡу. Неоспорно је и то 

да су Хрвати стољећима писали ҭрӣмӑ сұојӣм поұезӑәӣм әӑрјечјӣмӑ (готово осам 

стољећа прије Срба, који су тек у 19. ст. напустили српскославенски и почели писати 

језиком на фолклорној штокавској основици, док се никад нису служили двама типично 

хрватским нарјечјима: чакавским и кајкавским). Хрвати су своју писменост, 

књижевност, знаност и духовност уопће обликовали и стварали унутар зӑпӑҗәе, 
лӑҭӣәсҡе Ӗуропе, а Срби у крилу ӣсҭочәе ґрчҡе ӣ слӑұеәсҡе. Није двојбено ни то да је 

ҳрұӑҭсҡӑ җржӑұәопрӑұәӑ ҭрӑҗӣһӣјӑ (коју је морала признати и уважавати и 

комунистичка Југославија) старија од једног тисућљећа, и да је управо на њезину темељу 

настала и данашња Република Хрватска, као међуәӑроҗәо прӣзәӑҭ прӑұәӣ ӣ полӣҭӣчҡӣ 
еәҭӣҭеҭ. А све се то могло изражавати, па се и данас изразује, на језику којему је једино 

наравно име – ҳрұӑҭсҡӣ језӣҡ, без обзира на ступњеве сродности или сличвности с 

осталим јужнославенским језицима. 

Стога Матица хрватска овом Промеморӣјом поновно наглашава да све релевантне 

политичке, знанствене и културне међународне установе требају узети у оҍзӣр наведене 

бјелодане и неоспорне чињенице једнако у дипломатским тијелима као и у славистичким 

институтима, којима је иначе дужност промицати посеҍәу књижевност и препозәӑҭљӣұ 
језӣҡ свих народа па и хрватскога, те поштовати неотуђиво право хрватскога народа и 

хрватске државе на свој језик и његово властито име, то јест: на сӑмосҭӑлӑә ҳрұӑҭсҡӣ 
језӣҡ.  

Загреб, просинац 1995. 
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