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HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 

1. Predstavljanje knjige Antuna Česka o Silviju Strahimiru Kranjčeviću. (Ili sadržajno 

identičan odgovor.) (1 bod) 
 

2. Silvije Strahimir Kranjčević. (1 bod) 
 

3. Pjesmom Zavjet. (1 bod) 

 

4. „Kranjčevića je rano prihvatila publika i cijenile su ga kolege po peru, ali u književnoj 

kritici i historiografiji nije imao sreće.“ (Ili sadržajno identičan odgovor.) 

(U slučaju da navede sve podcrtane elemente odgovora: 2 boda; ako nedostaje 1 od 

navedenih elemenata: 1 bod; za ostale djelomične i neispravne odgovore: 0 bodova) 

 

5. „Čak i kad se Silvije našao na hrvatskom pjesničkom Parnasu, njegovo se djelo tumačilo 

površno, pomalo dezorijentirano i – riječima Marijana Matkovića – „nekritički i zbunjeno“.“ 

(U slučaju da navede sve podcrtane elemente odgovora: 2 boda; ako nedostaje 1 od 

navedenih elemenata: 1 bod; za ostale djelomične i neispravne odgovore: 0 bodova) 

 

6. vrhunac hrvatskog pjesništva, carstvo hrvatske poezije. (Ili sadržajno identičan odgovor.) 

(1 bod) 

  

7. Miroslav Krleža, Ivo Andrić (1 bod) 

 

8. „…ali „hrvanje“ hrvatskih kritičkih pera s enigmom zvanom Kranjčević ipak je urodilo 

plodom.“ 

Književna obrada/odgovarajuća valorizacija Kranjčevićevog književnog opusa hrvatskih 

književnih kritičara/zagonetke zvane Kranjčević donijela je primjerene rezultate. (Ili 

sadržajno sličan odgovor.) 

(Za ispravno objašnjenje koje sadrži sva tri navedena elementa odgovora: 3 boda.) 

 

9. „U znanosti o književnosti predmeti/objekti proučavanja nikada nisu vrijednosno neutralni 

kao u prirodnim znanostima. Mi nemamo posla s – primjerice – amebama, kristalima, crnim 

rupama ili zakonima mehanike. Književni znanstvenici obično izabiru predmete proučavanja 

po načelu bliskosti. Dakle, posrijedi je najčešće, da parafraziram Goethea, izbor po 

srodnosti.“ (Ili sadržajno sličan odgovor.) (2 boda) 
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10. „Autor monografije skladno povezuje pjesnikov stvaralački i životni ciklus.“ (1 bod) 

 

11. 

 Razdoblje života Zbirka pjesama 

1. mladost Bugarkinje 

2. zrela dob Izabrane pjesme 

3. epilog Trzaji 

(Ukupno 3 boda.)  

12.  

a) „Pjesme“ (1885.), „Izabrane pjesme“ (1898.), „Bugarkinje“ (1902.), „Trzaji“ (1908.) 

b) „Bugarkinje“ (1885.), „Izabrane pjesme“ (1898.), „Trzaji“ (1902.), „Pjesme“ (1908.) 

c) „Bugarkinje“ (1885.), „Pjesme“ (1898.), „Izabrane pjesme“ (1902.), „Trzaji“ (1908.) 

d) „Pjesme“ (1885.), „Bugarkinje“ (1898.), „Trzaji“ (1902.), „Izabrane pjesme“ (1908.) 

(1 bod) 

 

13. „O klasiku nema govora bez zrelosti jezika: klasik je genij jezika.“ (1 bod) 

 

14. „…ono je stalni izazov za nove analize i interpretacije.“ (1 bod) 

 
15. d) u realizmu (1 bod) 

 

16. d) pas, Gospodskom Kastoru (2 boda) 

 

17. c) Bože, Bože, zašto si me ostavio?! (1 bod) 

 

18. c) Petar Zoranić (1 bod) 

 

19. b) rodni grad (1 bod) 

 

20.  
imenice pridjevi  zamjenice glagoli  brojevi prilozi  prijedlozi veznici čestice 

poeziji 

godina 

smrti 

glas 

vrijednost 

poezije 

dug 

Kranjčevićevoj 

pjesnikove 

stvarnu 

 

te 

naš 

njoj 

govoriti 

znači 

podignuti 

otkriti 

pedeset neminovno o 

prema 

nakon 

i 

nego 

i 

ne 

samo 

 

(Za potpuno ispravan odgovor ukupno: 3 boda; za dvije ili manje pogreške: 2 boda; za 3-5 

pogrešaka: 1 bod; za više od 5 pogrešaka 0 bodova.) 
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Stvaranje teksta 

 

Učenici će analizirati i usporediti dvije pjesme, istaknuti sličnosti i razlike u pogledu strukture 

tekstova, motiva, ugođaja i intenziteta doživljaja pjesama. 

Mogući sadržajni elementi odgovora: 

 rodno selo u Podravini: rodna kuća i roditelji, nemogućnost povratka;  

 djetinjstvo u Santovu: biljni svijet, zvučni efekti, himnička uzvišenost;  

 kontrast čarobnog kruga i širokih poljana;  

 slobodni i vezani stih; ekavski i ijekavski govor. 

 Josip Gujaš Džuretin rođen je 1936. godine u Martincima, nakon gimnazije u Pečuhu i 

Sigetu studirao je u Segedinu i Pečuhu, diplomirao je na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti, gdje 1961. diplomira iz povijesti i 

hrvatskosrpskog jezika i jugoslavenske književnosti; 

 „Kada dotiče teme od šireg društvenog značaja, u prvom redu mislim na položaj 

hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, Gujaš im prilazi sa subjektivističkog 

stajališta. On ne želi govoriti u ime svih Hrvata u Mađarskoj, ne želi biti vođa, ne želi 

parolama i frazama podučavati svoje sunarodnjake, već pokušava pronaći svoje mjesto 

u javnom, kulturnom i umjetničkom životu Hrvata u Mađarskoj. Za razliku od Dekića 

i Blažetina koji prihvaćaju ulogu duhovnog vođe među Hrvatima u Mađarskoj i 

istupaju u ime cijele zajednice, Gujaš najčešće istupa u svoje ime pa su mu riječi 

subjektivno intonirane. Tako će u pjesmi „Akordi o Hrvatskoj“ biti vidljivi svi složeni 

elementi ljubavi jednoga manjinskog pjesnika prema zemlji svojih predaka, ali i 

prema svojoj stvarnoj domovini². Tako izrazitu manifestaciju hrvatske nacionalne 

svijesti u pjesništvu (osim pjesme Mate Šinkovića „Hrvat sam!“) ne možemo naći u 

književnosti Hrvata u Mađarskoj sve do najnovijih vremena.“¹ (¹I. Blažetin: Strukture 

moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj; ²Đ. Vidmarović, 

Suvremeni tokovi u pjesništvu madžarskih Hrvata); 

  „Gujaševo pjesništvo raskida s romantičarskim kalupima, njegovo „govorenje“ nije 

više naivno već samosvojno i samosvjesno. Izbjegava jasna ideološka opredjeljenja, 

okrenut je problemima suvremenog čovjeka, pojedinca i njegove egzistencije, tjeran u 

tom pravcu dijelom i zbog neizlječive bolesti. On ne nastupa u ime kolektiviteta, u ime 

svih Hrvata u Mađarskoj, ne želi izravno podučavati i posredovati „gotove istine“ već 

traži svoje mjesto u društvu, u svojoj užoj sredini, pa i među Hrvatima u Mađarskoj, 

no uvijek svjestan svoje odgovornosti. Zbog tih osobina Gujaša možemo smatrati 

prethodnikom mlađe generacije koja će se pojaviti krajem 70-ih godina.“ (I. Blažetin: 

Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj); 

 „…pri prvom susretu s Gujaševim pjesmama mnogi su šokirani zbog jezika kojim 

piše. S današnje točke gledišta, jezik je Gujaševih pjesama srpski iako je on sam 

mislio da piše hrvatskim jezikom. Pisao je slobodnim stihom koji je nerijetko na 

granici proze tako da je ponekad samo grafički oblik onaj pouzdani znak na temelju 

čega zaključujemo kako se ovdje ne radi o prozi već o pjesništvu.“ (I. Blažetin: 

Strukture moderniteta u korpusu hrvatskoga pjesništva u Mađarskoj); 

 „…priključio [bih se] onim kritičarima koji se ne slažu s tvrdnjama da je Gujaš 

dijalektalni, regionalni pjesnik koji je izričaj podravinskoga kraja, a posebice 

martinački govor, smatrao okvirom u kojem bi se trebao i tematski i jezično kretati u 

svom pjesničkom iskazivanju. Prije bi se moglo ustvrditi da je pisao tadašnjim 

prestižnijim unitarističkim srpskim jezičnim standardom, u koji je svjesno unosio, 

zavisno od tematike, lekseme hrvatskoga književnoga jezika, odnosno dijalektizme, 

tipične za martinački govor.“ (dr. Ernest Barić, Dijalektizmi u pjesmama Josipa 

Gujaša Džuretinog i pitanje hrvatskoga književnog jezika)  
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 Stipan Blažetin najsvestraniji je književnik Hrvata u Mađarskoj, svoj književni rad 

započinje pjesmama koje objavljuje od kraja 50-ih godina prošloga stoljeća; 

 u antologiji U kolo nalazi se 15 njegovih pjesama, a svoju je samostalnu zbirku 

pjesama pod naslovom Srce na dlanu objavio 1981. godine; 

 Bodoljaši, prvi roman (ujedno i prvi dječji roman) u književnosti Hrvata u Mađarskoj 

objavio je 1986. godine; 

 U knjizi Tralala, tralala, propjevala svirala… objavio je 1991. godine dječje pjesme i 

radio-igre. 

 

 

Funkcionalna pismenost 

 

Od učenika se očekuje da  

 opišu i argumentiraju dvije relevantne teme/dva relevantna problema hrvatske mladeži 

u Mađarskoj; 

 smisleno, jasno, jezgrovito i stilski prikladno izlože svoje misli o navedenim 

problemima; 

 jasno argumentiraju; 

 njihov tekst udovoljava sadržajnim i formalnim zahtjevima pisma čitatelja; 

 ispravno pišu hrvatskim književnim jezikom (gramatička i pravopisna točnost). 

 

 


