U čemu je ljepota hrvatskoga jezika
„(...) naš jezik ima sve posebne boje, zvukove, oblike i osobine naše zemlje:
buran kao senjska bura, mekan kao dvojnice, zanijet kao procvjetala grana
ružmarina, tužan kao kraška pustolina, veseo kao tambura i dubok kao mrak
naših šuma i tragika našeg mora. Samo lijepa naša domovina mogaše stvoriti
ljepotu divnog našeg jezika, divotu naših riječi krasnih kao naši otoci, »lijepi
vrti morem plivajući«. (...)“
Antun Gustav Matoš
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HRVATSKA MODERNA
1892. – 1914.
„Mi želimo dakle: slobodu svijesti, misli i govora, snošljivost, objektivnost, želimo unutarnju reformu uz jasno djelovanje za dom i rod.“
Naše težnje – Milan Marjanović
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ANTUN GUSTAV MATOŠ
(1873. – 1914.)
Bilješka o piscu
Antun Gustav Matoš rođen je 1873. u Tovarniku u Srijemu. Premda je prema vlastitim riječima podrijetlom bio Bunjevac i Srijemac, bio je
Zagrepčanin odgojem, duhom i kulturom.
Školovao se u Zagrebu (pučka škola, gimnazija
te glazbena škola – violončelo). Hrvatsku napušta 1894. godine i boravi pretežno u inozemstvu
(Beograd, Geneva, Pariz). U Zagreb se ponovno vraća 1908. godine. Matoš
je senzibilan pjesnik (Notturno, Jesenje veče, Maćuhica, Utjeha kose, Djevojčici umjesto igračke, Domovini iz tuđine), vrstan pripovjedač koji piše
realističke pripovijetke s temama iz zagorsko-zagrebačke sredine, ali i pripovijetke (Iverje, Novo iverje, Umorne priče), putopisac s istančanim smislom
za detalj (Vidici i putovi, Naši ljudi i krajevi, Pečalba), oštar kritičar. Pisao je
i drame. S jednakom lakoćom pjevao je i štokavskim i kajkavskim narječjem
pejzažne, intimne, domoljubno-socijalne, satirične pjesme.
Umro je 1914. godine u Zagrebu, i to u 41. godini života!

Krajevi su ljudi
Krajevi su ljudi, a ljudi su krajevi. „Predjeli su za mene bili uvijek ljudi” –
veli Lamartine. Kao ljudi, nisu ni u Hrvatskoj svi okoliši jednako hrvatski.
Ima kod nas okolica bez veće hrvatske duše, dok su neki naši pejzaži veliki
Hrvati. Uvale Gvozda sa jekom duše Svačića, Zrinjska brda i tišine frankopanske, Reljkovićeva Slavonija i Kozarčeva ravnica, dragulji Plitvica, smaragd
Lokruma, slapovi Krke, slava Trsata i Trakošćana, velebitske bure i melankolija Pokuplja, Grobničko polje i more, naše sveto, opustjelo, naše sinje More
jadransko, more gusara i more kralja Tomislava, pa naše gore, polja dubrave i
vode: zemlja, divna naša zemlja s tužnim vrsima, tužnim daljinama i tužnim
mutnim zvucima opustjelih žrtvenika...
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Zato je hrvatski predio, hrvatski pejzaž isto tako važan momenat kao hrvatski narod i hrvatska prošlost. Hrvatska okolica je najbolja škola patriotizma...
Ako nam je duša rezultat dojmova, ako su ti dojmovi većinom hrvatski
zvuci i hrvatske slike, slike krajeva hrvatskih, duša je naša kao ovo drveće i
voće rezultat hrvatskog pejzaža. Mi smo kao ta jabuka i taj grozd plodovi
te zemlje, i ta okolica nas toga radi toliko očarava, zanosi i privlači, jer sebe,
jer prvobitne dijelove duše svoje tu vidimo kao u ogledalu svog zagonetnog
izvora. Drugi, tuđinski kraj može biti vrlo sličan ovome, ali ga toliko ne razumijem, jer nisam njegov plod, jer mi govori tuđim jezikom. Sunce, planeti,
brda i biline iste su kao ovdje i u drugim zemljama, kao stanovnici što su
ljudi kao tu, ali bilje, brda, zvijezde i mjesečina govore u Hrvatskoj istim
jezikom kao Hrvati.
Slapovi Krke

Trsat

Dvorac Trakošćan

8
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Lamartine – francuski pjesnik
Lokrum – otočić pokraj Dubrovnika
okoliš – okolica, ono što nas okružuje
biline – biljni svijet
Gvozd – Petrova gora
Krka – rijeka u Dalmaciji
Zrinjska gora – gore južno od Zagreba
melankolija – tuga
Frankopani – stari hrvatski plemići
Pokuplje – kraj oko rijeke Kupe
patriotizam – rodoljublje, domoljublje
Svačić (Petar) – posljednji hrvatski kralj
Reljković (Antun Matija) – hrvatski pisac iz Slavonije (18. st.)
Kozarac (Josip) – hrvatski pisac iz Slavonije (19. st.)
smaragd – vrsta dragog kamena zelene boje
Trsat – brdo kraj Rijeke, danas dio grada, svetište Majke Božje
Trakošćan – dvorac u Hrvatskom zagorju
Grobničko polje – polje nedaleko od Rijeke, poznato po bitci protiv Turaka
Velebit

Kupa

RAZGOVOR O TEKSTU

TT Iz putopisa doznaješ kako našu zemlju doživljava veliki pjesnik Antun
Gustav Matoš.
TT Pronađi na zemljovidu mjesta i krajeve koje pjesnik spominje.
TT Nađi u tekstu riječi po kojima zaključuješ kako pjesnik doživljava mjesta
koja spominje. Svrstaj te riječi po ovim skupinama: ljepoti vanjskog izgleda; povijesnom značenju; kulturnim i duhovnim osobinama te načinu
života stanovnika; događajima po kojima su poznati; povijesnim ličnostima po kojima su poznati; raspoloženjima koja potiču u posjetitelju.
TT Razmisli i priopći koji su doživljaji ostvareni: običnim promatranjem (vizualno); razmišljanjem o povijesti; utjecajem izgleda prirode na raspoloženje pjesnika.

9
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TT Što nas je Matoš poučio o tome kako treba putovati kroz pojedine predjele naše domovine? Protumači završni dio teksta. Objasni naslov teksta.
Zašto tekst zovemo putopisom?
TT Napiši u bilježnicu putopisni sastavak o kraju u kojem si bio, a koji ti se
svidio.
TT Posjeti muzej u svome ili obližnjem mjestu. Zabilježi što si saznao.
TT Prouči povijest stare građevine, poznatije osobe ili obitelji u svom kraju i
izvijesti o tome u bilježnici.
NOVI POJAM
Putopis je književno djelo u kojem pjesnik iznosi svoje doživljaje krajeva i zemalja kroz koje je putovao, zanimljivosti o njihovoj prošlosti i
sadašnjosti te životu i običajima njihovih stanovnika.

Srodnost
Đurđic, sitan cvjetić, skroman, tih i fin,
Dršće, strepi i zebe kao da je zima.
Zvoni bijele psalme snježnim zvončićima
Potajno kraj vrbe, gdje je stari mlin.
Pramaljeća blagog ovaj rosni sin
Najdraži si nama među cvjetovima:
Boju i svježi miris snijega i mlijeka ima,
Nevin, bijel i čist ko čedo, suza i krin.
Višega života otkud slutnja ta,
Što je kao glazba budi miris cvijeća?
Gdje je tajna duše koju đurđic zna?
Iz đurđica diše naša tiha sreća:
Miris tvoga bića, moja Ljubavi,
Slavi drobni đurđic, cvjetić ubavi.

10
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strepiti – strahovati od nečega, bojati se
krin – vrsta cvijeta (ljiljan)
slutnja – predosjećaj
drobni – sitni
pramaljeće – proljeće
ubav – lijep, krasan
psalam – pjesma u pohvalu božanstvu, svečana pjesma, pohvalnica

RAZGOVOR O PJESMI

TT Koja je pojedinost (motiv) prirode predmet pjesnikova subjektivnog doživljaja? Kakve je osjećaje pobudio u pjesniku đurđic?
TT U pjesmi se prožimlju dva osnovna motiva: izgled (ljepota) đurđica –
proljetnoga cvijeta, pjesnikova intimna ljubav. Ispiši po tri stiha koji to
potkrepljuju.
TT Svoj doživljaj đurđica A. G. Matoš izražava pjesničkim slikama, i to: vizualnima (koje primamo osjetom vida); akustičkima (koje primamo osjetom
sluha); olfaktivnima (koje primamo osjetom njuha). Navedi najizrazitije
primjere za svaku od tih slika.
TT Ako naglas interpretativno pročitaš prva dva stiha, osjetit ćeš glazbenost
(akustičnost, zvučnost) Matoševa stiha. Čime to pjesnik postiže? Otkrij i
ostale ritmičke vrijednosti pjesme. Rimotvorni element je i rima. U svoju
bilježnicu prepiši parove rima i odredi vrste rima prema: njihovu rasporedu u strofi i broju slogova.
TT Osim slikovitosti i ritmičnosti, odlika Matoševa jezika jest i osjećajnost.
Nju Matoš postiže izrazima poput sitan cvjetić; nježni zvončić; rosni sin;
bijel i čist ko čedo, suza i krin; drobni đurđic; cvjetić ubavi. Kojim se
izražajnim sredstvom pjesnik služi u tim izrazima?
TT O kojoj tajni duše pjesnik govori u 3. strofi? Koja pitanja postavlja?
TT Što pjesnik otkriva u 4. strofi? Usporedi posljednji stih u 2. strofi sa stihovima posljednje strofe. Što zaključuješ? Kakvu sukladnost otkrivaš?
TT Matoš u pjesmi ljepotu đurđica (njegov opći izgled, boju, miris) uspoređuje s duhovnom ljepotom, s najdubljim čovjekovim osjećajem – ljubavlju. Što je, prema tome, tema ove pjesme? Pokušaj sad otkriti zašto
pjesma nosi naslov Srodnost.
TT Kakva je Matoševa pjesma po svom obliku? Od koliko se strofa sastoji?
Koliko stihova imaju strofe?

11
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NOVI POJAM
Lirska pjesma s dvije strofe po četiri stiha i dvije po tri stiha zove se
sonet. (Prisjeti se: strofu od četiri stiha zovemo katren, a onu od tri
stiha tercina.)

1909.
Na vješalima. Suha kao prut.
Na uzničkome zidu. Zidu srama.
Pod njome crna zločinačka jama,
Ubijstva mjesto, tamno kao blud.
Ja vidjeh negdje ladanjski taj skut,
Jer takvo lice ima moja mama,
A slične oči neka krasna dama:
Na lijepo mjesto zaveo me put!
I mjesto nje u kobnu rupu skočih
I krvavim si njenim znojem smočih
Moj drski obraz kao suzama.
Jer Hrvatsku mi moju objesiše,
Ko lopova, dok njeno ime briše,
Za volju ne znam kome, žbir u uzama!
uzničkom – zatvorskom
kobna – sudbinska
sram – sramota
drski – bezobziran
blud – grijeh, razvrat
žbir – uhoda
skut – zaštita, okrilje
uzama – okovima
ladanjski – dolazi od ladanje a znači posjed na selu za odmor
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RAZGOVOR O PJESMI

TT Zašto naslov 1909.? Što je ta godina značila u povijesti hrvatskoga naroda?
TT Utvrdi temeljne motive u pjesmi od kojih su oblikovane pjesničke slike.
TT S kim je uspoređena zemlja Hrvatska? Izdvoji glavne osobine Hrvatske.
Obrazloži ih svojim riječima. Kojom riječju pjesnik posebice ističe svoje
domoljublje?
TT Koja pitanja postavlja pjesnik? Daje li odgovore? Kakvo raspoloženje izaziva pjesma? Zašto? Ima li u pjesmi optimizma?
TT Izdvoji poantu. Obrazloži joj značenje.
TT Izdvoji najljepše metafore iz pjesme. Objasni im preneseno značenje.
TT Za pjesmu možemo reći da je ritmična. Zašto?
TT Kojoj vrsti pripada ova pjesma? Izreci jezgrovito završnu ocjenu Matoševe pjesme. Po čemu ćeš je dugo pamtiti?
Zapamtimo!
Domoljubna pjesma – vrsta je lirske pjesme u kojoj se izražava ljubav
prema domovini.

Notturno
Mlačna noć; u selu lavež; kasan
Ćuk il netopir;
Ljubav cvijeća – miris jak i strasan
Slavi tajni pir.

Sitni cvrčak sjetno cvrči, jasan
Kao srebrn vir;
Teške oči sklapaju se na san,
S neba rosi mir.

S mrkog tornja bat
Broji pospan sat,
Blaga svjetlost sipi sa visina;

Kroz samoću, muk,
Sve je tiši huk:
Željeznicu guta već daljina.
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ćuk – sova
netopir – šišmiš
pir – gozba

sjetno – s blagom tugom i čežnjom
vir – izvor
muk – tišina

RAZGOVOR O PJESMI

TT Kakvo raspoloženje dočarava pjesma?
TT Koje je motive pjesnik poetski oživotvorio?
TT Kojim osjetilima zapaža?
TT Izdvoji zapažanja: osjetilom vida, osjetilom sluha, osjetilom njuha, osjetilom dodira.
TT Kakve predodžbe pobuđuju riječi teške, mrki, samoća i guta?
TT Pronađi personificirane pjesničke slike i slike utemeljene na usporedbi.
Objasni ih.
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TT Dokaži u kakvom su odnosu slike, zvukovi, osjećaji i duševno raspoloženje autora u trenutku pisanja: međusobno odudaraju, u potpunom su i
gotovo savršenom suglasju. Objasni odgovor za koji se opredijeliš.
TT Dokaži da se glasovno ustrojstvo stihova temelji: na ponavljanju samoglasnika (asonanci), na ponavljanju suglasnika (aliteraciji), na onomatopeji.
TT Kakvim se ritmom postiže tmurno, a kakvim vedro i ugodno raspoloženje? Potvrđuje li to i ritam ove pjesme?
TT Pronađi dokaze da se ritam temelji: na pravilnom izmjenjivanju deseteraca i peteraca; na dvosložnim i trosložnim rimama; na obrnutom redoslijedu (inverziji) pojedinih riječi; na ispuštanju glagola.
TT Pročitaj posljednji stih i poveži ga s informacijom u rubrici Za one koji
žele više. Pokušaj objasniti kakva se simbolika krije u njemu.
TT Što je mogao naslućivati pjesnik na bolesničkoj postelji u besanoj noći?
TT Dokaži da se u pjesmi isprepliću pejsažni, intimni i misaoni (refleksivni)
motivi.
TT Lirski oblik (forma) u kojem je pjesma ispjevana zove se sonet. Dokaži!

Za one koji žele više

Notturno je posljednja Matoševa pjesma. Napisao ju je na papiriću
ostavljenom na bolesničkoj postelji neposredno prije same smrti.
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VLADIMIR NAZOR
(1876. – 1949.)
Bilješka o piscu
Vladimir Nazor rođen je 1876. u Postirama na
otoku Braču. Pjesnik, pripovjedač, putopisac, esejist. Pučku školu završio je na rodnom otoku, maturirao u Splitu, a diplomirao (matematiku i fiziku) u Grazu. Službovao je kao profesor u Pazinu,
Kopru, Kastvu, Zagrebu i Sušaku. Bio je ravnatelj
Dječjeg doma u Crikvenici, ravnatelj Druge zagrebačke muške realne gimnazije te ravnatelj dječjeg
sirotišta na Josipovcu. Godine 1942., zajedno s
pjesnikom Ivanom Goranom Kovačićem, pridružio se partizanskom pokretu.
Više od svega vjerovao je u pobjedu Dobra nad Zlim što i izvire iz njegovih
djela Medvjed Brundo (ep), pastir Loda (roman), Veli Jože (pripovijetka),
Slavenske legende i Hrvatski kraljevi (pjesničke zbirke). Svestrani pisac djeci
je namijenio priče Bijeli jelen, Minji, Dupin, Min-Čan-Lin, pjesme Zlatna
lađa, Željeznica, Čovjek od dima i igrokaze Crvenkapica i Pepeljuga.
Umro je 1949. u Zagrebu.

Hrvatski jezik
U tebi sam vijek svoj proživio,
Drevni i lijepi jeziče Hrvata;
Rođen na morskom pragu tvojih vrata,
Polako sam te, uz trud, osvojio.
Povede ti me i gdje nisam bio.
Na vrhu gore i na kraju gata,
U kolibici, u kući od zlata
Svuda je meni glas tvoj žuborio.
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Htio sam biti glazbalo na kome
Zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće
Rojevi riječi u govoru tvome.
Pa, uzdignut nad zipkom i nad grobom,
Da u tebi dišem i da živim s tobom,
I onda kad me više biti neće.
drevni – stari
gat – kamena brana u luci

zipka – kolijevka

Postire

RAZGOVOR O PJESMI

TT Što je tema pjesme?
TT Kakvo raspoloženje donosi? Je li izazvala već naslovom posebnu znatiželju? Zašto je pjesma tako naslovljena?
TT Koji su najistaknutiji domoljubni motivi? Imaju li riječi „hrvatski jezik“
preneseno značenje? Dokaži.
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TT Sa čime Nazor uspoređuje hrvatski jezik?
TT Izdvoji riječi koje ga oslikavaju. Iznenađuje li pjesma kojim motivom?
Izdvoji stihove koji svjedoče: starost hrvatskoga jezika; velike izražajne
mogućnosti; bogatu kulturnu povijest hrvatskoga naroda; budućnost hrvatskoga jezika i hrvatskoga naroda.
TT Već na prvi pogled može se zaključiti da je ovo lirska pjesma. Zašto? Duboka osjećajnost krasi ovu pjesmu. Što treba posebno istaknuti?
TT U kojem stihu je izražena najzanimljivija misao? Objasni poantu.
TT Pjesnik se neštedimice služio poredbama, metaforama i simbolima. Koja
stilska sredstva izgledaju najsvrhovitija u pjesmi? Obrazloži odgovore.
TT Je li jedanaesterački stih prikladan za ovakvu lirsku pjesmu? Objasni svojim riječima.
TT Što misliš o ritmu pjesme? Potkrijepi odgovore. Što posebno utječe na
ritmičnost ove pjesme?
TT Možeš li odrediti vrstu pjesme?

Anđeo u zvoniku
(ulomak)

Rodih se u gradiću na žalu morskoga kanala.
Pred njime more s jedrenjačama i parobrodima koji prolaze a da – ponajviše
i ne ulaze u pristanište; s one strane vode daleko ljubičasto kopno s dugom
gorskom kosom; za gradićem krševit kraj, našaran zelenilom vinograda i
maslinika.
Ne vidjeh ga od svoje pete ili šeste godine, ali ga se i sada sjećam.
Pamtim i koješta što sam u njemu doživio.
Nekoliko osamljenih, ali jasnih slika, nalik na svijetle trenutke mutna poluzaboravljena sna, niče iz mog pamćenja i leži na sivome moru zaboravi
kao otočići obasjani suncem.
Vidim oleandre u dvorištu pokraj mora, pred starinskom kućom u kojoj
sam se rodio, a dijete se u njemu igra.
Kupam se, još sitan kao crvić, na igalu „Vrila“, dok me majka gleda s
prozora obližnje kuće i viče ne znam da li ozbiljno ili od šale – Roni, Vlado!
Roni!
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Sjedim u nekoj ovećoj sobi, na klupici, uz drugu čeljad i zanosim se
igrom „marionetta“ na maloj pozornici. Arlekin je obukao odijelo sa šarenim
kockama, Pantalon nosi na sebi bijel plašt. Kolombina ima dugu plavu kosu
i crvene obraščiće, a kad govori, uzdiše, stavljajući ruku na srce. Ali je meni
najdraži Frakanapa, čovuljak s krivim nogama, lupajući njima o pod kao
kozle papcima. Ruga se zaljubljenoj Kolombini i Pantalonu, zbija svakojake
šale s plahovitim, no glupim Arlekinom. A kad Frakanapa pripovijeda da mu
je đon probušen, ali da je on tome jadu doskočio napravivši na đonu i drugi
otvor pa mu sada voda kroz jednu rupu ulazi, ali kroz drugu odmah i odlazi,
ja se tako glasno i od srca smijem da ljudi oko mene gledaju više u me no
u Frakanapa.
A sjećam se i dviju kasnih večeri punih zvijezda, ali ipak takvih da sam
bio sav prožet zebnjom.
Jednog puta gledamo kako tamo daleko, preko kanala, nešto plamsa u
tami. Vele da gori u velikom gradu lijepi, još novi teatar, i da će taj grdni
požar zahvatiti možda čitav grad, progutati sve kuće. Vjetar duše, a nama se
čak pričinja da je topao od vatre i da nam nosi vonj po dimu i po paljevini.
Druge smo večeri promatrali repaticu na vedrom noćnom nebu, baš iznad
planine s one strane kanala. Ja sam mislio na zvijezdu što je vodila tri kralja k
malome Isusu. Htio sam se veseliti repatici, ali su svi odrasli oko mene govorili
o njoj kao o nečemu što nam naviješta jad i nevolju. Brodovi će nam donijeti
kugu s Levanta; skakavci će idućeg proljeća poharati usjeve i vinograde pa će
nastati glad; Rusija će dignuti vojsku na Turčina, i sedam će se careva zaratiti, i sve će se majke oviti u crninu. Ja slušam zapravo sve i ne razumijem, ali
neki strah prodire u me. Držim se sve čvršće majčina skuta; molim je da pođemo kući iako me ne spopada san. A kad legnem i zaspim, kao da se repatica prometnula pred mojim očima u sablju s koje kapaju krupne krvave kapi.
Takve me uspomene vežu i sada s gradićem gdje sam se rodio. Sve su
one nalik na bljeskove u sivoj noći. No ima i jedna koja, potpuna i jasna, sja
i sada u mojem pamćenju. I njome hoću da otvorim ovo pričanje.
(...)
Lijepo je proljetno jutro. Rijetke su voćke još u cvatu po vrtovima. Gradić
je tih jer su gotovo svi ljudi u vinogradima ili u pristaništu. Ne čujem drugo
no cvrkut ptica sve naokolo i zvižduk parobroda tamo dolje na gatu. Okolo
crkve sve mirno. Samo se lastavice užurbale oko vrha zvonika, a preko poljanice lete dva leptira tražeći cvijetak.
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Ja gledam u nebo.
Oblačić lebdi visoko iznad zvonika. Sunce ga obasjava samo s jedne strane pa su mu rubovi kao od zlata. Mijenja se polagano. Postaje dulji; pruža
se uvis; sve je više nalik na odrasla dječaka s bijelim krilima.
– Anđeo!
Gledam u nj. A on se spušta naniže, postajući manji i bjelji. Sunce mi
udara u oči pa mi smeta gledanju. Ipak vidim da se spustio iza vrha zvonika
pa ga ondje i nestalo.
– Kuc! Kuc! Kuc! – odjednom je zvonko i veselo u proljetnom jutru, i
jato je vrabaca pobjeglo s krova.
Ovog puta ona tri glasa odjeknuše duboko i u meni. Zakucalo mi nešto u
prsima. Poslije čuđenja spopada me zanos i radost.
Trčim kući; banem pred majku.
– Mama! Sad znam! Vidio sam sve.
– Što to, sinko?
– Anđela! Silazi u zvonik, udara čekićem po „Unuku“.
– Jesi li baš vidio kako udara?
– Nisam. Al’ sam...
– Šuti. Okani se anđela i zvonika. Ne skitaj se okolo. Da mi se nisi više
ni makao odavle!
Ali je majka preveć zaposlena da bi me mogla čuvati, a one njene riječi
pobudiše u meni novu želju.
E, da. Valjalo bi ga vidjeti... ali izbliza. Gledati kako udara po zvonu.
A kakav je? Jesu li mu vlasi kao plamen? A krila od pravog perja? A onaj
njegov čekić je li baš od zlata?
žal – obala mora
krševit – kamenit
igal – šljunkovita obala
čeljad – ukućani
plahovit – nagao, žestok
marionetta – lutkarska figura na koncima
skut – donji kraj ženske haljine, suknje

zebnja – bojaz, strah
vonj – smrad
Levant – Istok
banuti – iznenada doći, naglo ući
vlasi – kosa
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