Jezik, 54., Osvrti
U kategoriju jezičnoga mučenika može
se svrstati i Ahmad Kasravi (1890.–1946.),
izdašni pisac i jedan od vodećih iranskih
intelektualaca svojega vremena. S jezične
strane, istaknuo se studijama o azerskom
jeziku, premda kontroverznih rezultata. U
svojim se knjigama Kasravi zalagao za svjetovnu vlast te za upotrebu čistoga perzijskog
jezika, bez arapskih tuđica. Kao dodatak
priložio bi rječnik s objašnjenjima. Time
je navijestio nastojanja koja su u Iranu bila

blaži odraz Atatürkova pokreta u Turskoj.
Svojim je djelovanjem stvorio mnogobrojne
neprijatelje, među kojima i tadašnjega mulu
Homeinija koji je za njim proglasio fatvu.
Nakon jednoga neuspjelog atentata, ubrzo
nakon fatve, ubili su ga u sudnici pripadnici
skupine Posvećenici islama dok mu je suđeno za klevetanje islama. Kasravijeve su
knjige spaljivane nakon dolaska Homeinija
na vlast.
Marko Kovačić

JEZIČNI NATJEČAJ
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ezik je u 4. broju 53. godišta raspisao natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ. Iako to nije prvi Jezikov
jezični natječaj (raspisivan je 1993., 1994. i
1998.), odjek je natječaja bio veći nego što
smo očekivali i to trostruki odjek.
Prvo, sredstva javnoga priopćavanja prihvatila su naš natječaj kao dobru i poticajnu
vijest pa se o natječaju pohvalno pisalo u
dnevnom i tjednom tisku; govorilo se na radiju i televiziji; pisalo na različitim mrežnim
stranicama.
Drugo, Jezikov je natječaj zapazila Zaklada „Dr. Ivan Šreter“, prihvatila ga, moralno i novčano poduprla pa nagrada za najbolju
riječ nosi ime Nagrada „Dr. Ivan Šreter“.
Treće, na natječaj je pristiglo nešto više
od 500 riječi; 482 ušle su u natječaj, od toga
je 109 natjecatelja predložilo 307 novih riječi, jedan je natjecatelj sastavio mali medicinski rječnik od 175 riječi. Prijave su stizale
iz cijele Hrvatske – Zagreba, Osijek, Splita,

Rijeke, Zadra, Pule, Dubrovnika, Varaždina, Bjelovara, Siska, Pleternice, Vukovara,
Nove Gradiške, Solina, Imotskoga, Velike
Gorice, Gornjega Vrapča, Bošnjaka, Drinovaca, Muća Donjeg... pa čak i jedan prijedlog
iz Bratislave. Natjecatelji su svih uzrasta i
zanimanja – osnovnoškolci i umirovljenici, gimnazijalci, liječnici, visokoškolski i
srednjoškolski profesori, osobe različitih
tehničkih zanimanja...
Pohvalan i velik odjek hrvatske javnosti
pokazao je da je govornicima važno da se
u hrvatskom jeziku upotrebljavaju hrvatske
riječi; da postoji želja, volja i sposobnost
govornika hrvatskoga jezika da djelatno
sudjeluju u oblikovanju svojega jezika; da
je hrvatski jezični osjećaj jak i da su stvarateljske jezične sposobnosti hvale vrijedne.
Povjerenstvo – predsjednica S. Ham,
članovi S. Babić, M. Mamić, S. Novak, Z.
Jakobović i V. Loknar – ocijenit će prispjele
riječi, rezultate natječaja objaviti u sljedećem
Jeziku, a javna će dodjela nagrada biti u Pakracu, rodnom mjestu dr. Ivana Šretera, na
sjednici njegove Zaklade.
Sanda Ham
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