KRŠĆANSKA TERMINOLOGIJA JERONIMA
ŠETKE KAO IZVOR ZA
RELIGIJSKI PRAVOPIS IHJJ-a
1. UVOD − FRA JERONIM ŠETKA
Fra Jeronim (Mate) Šetka rođen je 6. listopada 1909. u Desnama. Bogosloviju je pohađao u Makarskoj (1929. – 1933.), u kojoj je položio redovničke
zavjete 1930. te je za svećenika zaređen u Splitu 1932. Godine 1933. postao je
prefektom sjemeništa u Sinju i uz kraće prekide bio profesorom u Sinju i Zagrebu do 1938. Nakon toga upisao je studij slavistike na Filozofskome fakultetu u
Zagrebu i Krakovu. Doktorirao je 1940. kod Stjepana Ivšića obranivši doktorat
Hrvatski kršćanski termini. Na popisu disertacija s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu pod brojem 357 nalazi se ovaj zapis o Jeronimu Šetki.

Iste je godine ta knjiga u izdanju Franjevačke visoke bogoslovije iz Makarske objavljena u Šibeniku u tiskari Kačić pod naslovom Hrvatska kršćanska
terminologija. Prvi dio: Hrvatski kršćanski termini grčkoga porijekla. Godine
1945. i 1946. bio je župnikom u Hrvacama, 1946. – 1949. tajnikom Provincije
Presvetoga Otkupitelja, 1949. – 1952. definitorom, 1952. – 1955. i 1961. –
1967. kustosom, 1964. generalnim vizitatorom Hercegovačke franjevačke provincije te 1969. – 1970. vicepostulatorom u klauzi blaženoga Nikole Tavelića.
Tijekom Drugoga svjetskog rata bio je magistrom klerika u Sinju. U razdoblju
1946. – 1956. bio je direktorom Franjevačke gimnazije i ravnateljem sjemeništa u Sinju, a 1957. – 1960. magistrom klerika u Zagrebu. Istu je dužnost
1960. – 1964. obnašao u Makarskoj, u kojoj je ujedno predavao na Franjevačkoj visokoj bogosloviji, a 1964. – 1970. ponovno je bio direktorom Franjevačke
gimnazije u Sinju. Godine 1964. u Makarskoj je ponovno u izdanju Franjevačke
visoke bogoslovije u Makarskoj u tiskari Tipografija iz Đakova objavljen drugi
dio Hrvatske kršćanske terminologije, koji nosi podnaslov Hrvatski kršćanski
termini latinskoga porijekla, a godinu dana poslije, također u Makarskoj objav267
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ljen je i treći dio njegove knjige, koji nosi podnaslov Hrvatski kršćanski termini slavenskoga porijekla. Umro je 22. srpnja 1990. u Omišu. (prema Vidović
2016: 189)1.
Živio je u burnome razdoblju političkih promjena i previranja (rođen je u
prvome razdoblju, školovao se uglavnom u drugome, počeo stvarati na samome početku trećega razdoblja te većinu djela objavio u četvrtome razdoblju
20. stoljeća2). Ovdje ćemo samo kratko navesti politički kontekst u vrijeme
objavljivanja njegova doktorata iz članka Horvat, Hudeček i Mihaljević Znanstveni funkcionalni stil u 20. stoljeću (u tisku). Godine 1939., nakon potpisivanja Sporazuma Cvetković-Maček, Uredbom o Banovini Hrvatskoj od 26. kolovoza 1939. osnovana je Banovina Hrvatska. Upravna i sudska vlast te prosvjeta
prelaze u hrvatske ruke. Politički se okvir i državna ideologija temeljito mijenja uspostavom Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1941. Treće razdoblje
razvoja standardnoga jezika u 20. stoljeću obilježeno je u političkome smislu
postojanjem Banovine Hrvatske i Nezavisne Države Hrvatske te burnim zbivanjima povezanim s Drugim svjetskim ratom. Te ratne prilike imale su utjecaja i
na znanstvenu produktivnost, a opća politička situacija odrazila se i na jezičnu
sliku cijeloga razdoblja, pa tako i na jezičnu sliku djela pisanih znanstvenim
funkcionalnim stilom. Uspostavom Banovine Hrvatske stanje se mijenja i na
jezičnome planu te se užurbano nastoji uspostaviti hrvatska jezična norma.
Godine 1940. godine objavljeno je četvrto izdanje Gramatike hrvatskoga ili
srpskoga jezika za srednje i slične škole Josipa Florschütza te ponovno objavljeno četvrto izdanje Boranićeva pravopisa iz 1928. godine (dakle posljednje izdanje prije 1929. godine, u kojemu su i pravopisna rješenja i pravopisno nazivlje
sukladni onima prije uredbe iz 1929. godine). Godine 1940. objavljeno je i djelo važno za povijest hrvatskoga purizma Razlike između hrvatskoga i srpskoga
književnog jezika Petra Guberine i Krune Krstića. Oni upozoravaju na hrvatske
jezične posebnosti, tj. na razlike između hrvatskoga i srpskoga na svim jezičnim
razinama: fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj i stilističkoj. Godine
1941. Boranić objavljuje novo (osmo) izdanje pravopisa.
Dakle, svi važni jezični priručnici 3. razdoblja objavljeni su nakon obrana
doktorske disertacije Jeronima Šetke i nakon objavljivanja prve knjige Hrvatske
kršćanske terminologije. To se zrcali i u pravopisu njegove knjige. On npr. piše
Počeci naučnoga obrađivanja kršćanske terminologije, str. III, Počeci kršćanstva, str. 3, pretstavlja, str. III). Burno razdoblje u kojemu je živio sigurno je i razlog zašto su prošle pune 24 godine između objavljivanja prve i druge knjige.

1
2

Više o životu i radu Jeronima Šetke vidi u Jurišić 2016.
O periodizaciji hrvatskoga jezika u 20. stoljeću vidi u monografiji Hrvatski jezik u 20. stoljeću Croatica. U tisku.
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2. HRVATSKA KRŠĆANSKA TERMINOLOGIJA JERONIMA ŠETKE
Godine 1940. objavljena je prva knjiga Hrvatske kršćanske terminologije
Jeronima Šetke, u kojoj su obrađeni hrvatski kršćanski nazivi grčkoga podrijetla. U Predgovoru prve knjige, objavljene 1940., Šetka piše: „Kod nas Hrvata
nije još nitko zahvatio u širem opsegu obrađivanje kršćanske terminologije.
Dakako, dosta je i hrvatskih kršć. termina obrađeno u raznim raspravama Miklošića, Jagića, Skoka i ostalih, ali nitko nije kao cjelinu pokušao obraditi ni
čitavu hrv. kršć. terminologiju ni barem jedan njezin dio. Ovaj rad pretstavlja,
prema tome, prvi pokušaj.” U uvodu istoj knjizi Jeronim Šetka piše i o važnosti
kršćanstva za Hrvate: „Prije Krista religija je bila jedna od glavnih oznaka po kojima se jedan narod razlikovao od drugoga. Kao što danas svaki narod ima svoj
jezik, tako je prije svaki narod imao i svoju religiju." (1940: 2) te „Ni hrvatski
narod nije ostao isključen ispod blagotvornog utjecaja kršć. religije. Ono što je
kršćanstvo bilo za ljudski rod, za pojedine narode, bilo je i za Hrvate. Što zapravo znači kršć-katol. religija za hrv. narod, nemoguće je u kratkim potezima
iskazati. Tek s kršćanstvom Hrvati ulaze u historiju, u kolo kulturnih zapadnih
naroda. Kršćanstvo se od prvih početaka našega narodnog individualnog života tijesno sraslo s hrvat. nacionalnom mišlju. Kroz čitavu našu povijest ne
možemo zamisliti ni jednoga većeg i slavnijeg djela, da nije bilo u nekoj vezi
s kršćanstvom, Kad se naši stari bore protiv dušmana svoje opstojnosti, bore
se ujedno i za svoju katol. vjeru. I dok su junačkim mišicama očuvali, uz velike
žrtve, svoju slobodu, tim istim aktom stječu najveću slavu pred zapadnim kršćkat. narodima postaju „Predziđe kršćanstva". A koliko li tek kršćanstvo znači
za našu narodnu kulturu, književnost, umjetnost…?" (1940: 9). U prvoj knjizi
rječnički su članci pisani slobodnim stilom:
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Natuknica je pisana verzalom i masno. Slijedi definicija (usporedi neujednačenost definicija Geneze i Apokalipse) i objašnjenje te etimologija i potvrde
iz literature. Članci se jako razlikuju i duljinom.
Godine 1964. tiskana je u Makarskoj druga knjiga, u kojoj su obrađeni
hrvatski kršćanski nazivi latinskoga podrijetla.
Navodimo primjere nekoliko natuknica
iz te knjige kako bismo pokazale kako se leksikografska obradba donekle mijenja. Natuknice su pisane velikim početnim slovom,
ali nisu sva slova velika, te iza njih slijedi
gramatička odrednica (kod imenica oznaka
roda m., ž. i s., kod pridjeva oznaka pr.). Definicija je pisana malim početnim slovom, a
nakon toga često slijedi i duže objašnjenje
etimologije riječi i njezine potvrđenosti u
izvorima. Također vidimo da se natuknice
bitno razlikuju dužinom od izrazito velikih
(kao što je natuknica Križ) do kratkih oblikovanih poput rječničkih članaka u suvremenim rječnicima:
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Godine 1965. tiskana je, također u Makarskoj, treća knjiga, u kojoj su
obrađeni hrvatski kršćanski nazivi slavenskoga podrijetla. U drugome izdanju
Hrvatske kršćanske terminologije, objavljenomu 1976. godine, spojeni su i
abecedirani nazivi iz svih triju knjiga te su uklonjeni nedostatci prvoga izdanja i
dodani novi nazivi, „naročito iz novijega života Crkve” (Šetka 1976: 6).
Šetka u predgovoru cjelovitome izdanju iz 1976. piše i da je u njemu primijenio načela primijenjena u 2. i 3. knjizi prvoga izdanja, dok je prva knjiga
prvoga izdanja pisana drukčijim načelima. Obradba je natuknica nešto neujednačenija, nema gramatičkih podataka uz natuknicu, a rječnički su članci mnogo slobodnije oblikovani i u pravilu duži.
Donosimo usporedbu natuknice AMEN iz 1. knjige prvoga izdanja i iz drugoga izdanja.
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Prikaz je građe u Šetkinu rječniku deskriptivan, tj. bilježe se svi potvrđeni
likovi natuknice i među njima se izrijekom ne uspostavljaju normativni odnosi.
Oni se ipak katkad mogu iščitati iz uputnica koje se često nalaze u Šetkinim
knjigama, npr.:
272
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Putanec u zaključku prikaza druge Šetkine knjige piše: „I svakom slučaju,
moram naglasiti da je djelo profesora Šetke vrijedan prinos našoj lingvistici i
našoj leksikografiji, pa s velikim interesom očekujemo i treću knjigu gdje će
biti obrađen materijal autohtone provenijencije, odnosno semantički kalkovi
prema aloglotskom uzorku." (1965: 363).

3. ŠETKINA HRVATSKA KRŠĆANSKA TERMINOLOGIJA KAO
GRAĐA ZA RELIGIJSKI PRAVOPIS INSTITUTA ZA HRVATSKI
JEZIK I JEZIKOSLOVLJE
Šetkin rječnik iz 1967. godine važan je izvor za izradu Religijskoga pravopisa koji se u sklopu istoimenoga projekta izrađuje u Institutu za hrvatski
jezik i jezikoslovlje. Taj je projekt pokrenut zbog ovih razloga: 1. Godine 2013.
objavljen je Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. To je
opći pravopis namijenjen učenicima završnih razreda osnovne škole, srednjoškolcima i odraslim govornicima hrvatskoga jezika. 2. Već pri objavljivanju toga
općeg pravopisa bilo je jasno da se takvim općim pravopisom ne mogu riješiti sve pravopisne dvojbe, nego da će se nakon njegova objavljivanja i u skladu s njime trebati izraditi i neki posebni pravopisi, tj. pravopisi koji proširuju
pravopisna pravila u skladu s potrebama struke ili područja ili ih prilagođuju
metajezikom i metodologijom njihova iznošenja dobnoj skupini ili se opširnije
bave pojedinim pravopisnim problemom. Stoga su pokrenuta tri nova institutska pravopisna projekta: Mali školski pravopis, Religijski pravopis i Rječnik
velikoga i maloga početnoga slova. Rezultat rada na projektu Mali školski pra273
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vopis objavljivanje je Prvoga školskog pravopisa (objavljen je 2016. godine) i
pokretanje portala Hrvatski u školi (hrvatski.hr) na kojemu se uz Hrvatski na
maturi i Hrvatski pravopis (koji su i dosad bili mrežno dostupni) nalaze i pravopisni zadatci, jezične igre, rukopisno pismo i jezikoslovni radovi namijenjeni
nastavnicima. Rječnik velikoga i maloga početnoga slova i Religijski pravopis
komplementarni su projekti jer se mnogi problemi u Religijskome pravopisu
odnose na veliko ili malo početno slovo.
3.1. KOME JE RELIGIJSKI PRAVOPIS NAMIJENJEN?
Religijski pravopis namijenjen je svima koji se bave vjerom, njezinim proučavanjem ili širenjem, svim vjernicima i svim osobama koje se u svakodnevnome radu susreću s problemima povezanima s pisanjem vjerskoga teksta ili
teksta o pojedinome aspektu vjerskoga ili crkvenoga života i djelovanja. Namijenjen je i novinarima različitih vjerskih listova, urednicima vjerskih knjiga
ili časopisa te općemu čitateljstvu koje će u njemu pronaći odgovore na neka
od pitanja koja se veoma često upućuju službi za jezične savjete Instituta za
hrvatski jezik i jezikoslovlje (kako se piše naziv pojedine crkve, sakramenta,
samostana, ime blagdana, svetca, božanske osobe itd.), a na koja im je odgovor potreban u njihovu privatnome životu (kako bi npr. točno napisali naziv
crkve na pozivnicama za vjenčanje, kako ne bi pogriješiti u pisanju pojedinoga
sakramenta itd.). Namijenjen je i učenicima koji slušaju predmet Vjeronauk te
studentima teoloških studija. U religijskome pravopisu osobito će pomno biti
razrađeno poglavlje o velikome i malome slovu te je predviđena tijesna suradnja s urednicom Rječnika velikoga i maloga početnog slova.
3.2. KORPUS
Građa za religijski pravopis sastoji se od općih (npr. Školski rječnik), posebnih (npr. Klaićev Veliki rječnik stranih riječi) te religijskih rječnika i priručnika (Religijski leksikon LZ-a Miroslav Krleža, Hrvatska kršćanska terminologa
Jeronima Šetke, Mali religijski rječnik Adalberta Rebića, Hrvatsko kršćansko
nazivlje Mile Mamića), vjerskih časopisa, udžbenika vjeronauka, kurikula za
vjeronauk itd. Građa za pravopis bit će i tekstovi različitih vjerskih zajednica,
odnosno tekstovi koji se odnose na različite vjere.
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3.3. STRUKTURA
Religijski pravopis slijedit će dvodijelnu strukturu i rješenja Hrvatskoga
pravopisa. Neka će se pravila općega pravopisa temeljitije obraditi i doraditi,
što je i logično u posebnome pravopisu koji se usredotočuje na pojedino područje i razlaže ga do onih pojedinosti u koje opći pravopis zbog svoje namijenjenosti najširoj publici ne može ulaziti. U pravopisnome će se rječniku i pravopisnim pravilima nalaziti nazivi/imena iz različitih religija u onome opsegu u
kojemu se pojavljuju u našemu korpusu.
3.4. RAZRADBA
U prvome će se dijelu donositi pravila raspoređena na poglavlja Glasovi (npr. ispadanje/neispadanje glasova: adventski vijenac, glasovi č/ć: časna
sestra, časoslov, čestičnjak, čistilište, čitanje, čudo, ćudoređe, glasovi đ/dž:
đakon), Veliko i malo početno slovo (Djela apostolska, Djevica Marija, Dobri
Papa, Dobri Pastir, dominikanac, Drinske mučenice, Drugi vatikanski sabor/
koncil, Družba Isusova, Družba kćeri Božje ljubavi, sveti Pavao Pustinjak, sveti
Ivan Krstitelj), Sastavljeno i nesastavljeno pisanje (uime, Očenaš, Zdravomarija), Pisanje riječi iz stranih jezika (eshatološki, euharistija), Kraćenje riječi (bl.,
sv., fra, don, p., s., ss., oo., vlč., mons., msgr., katol., Lk, Post, Jd, Ez, Kor, IHS),
Pravopisni znakovi (posebno navodnici unutar navodnika te bjelina u primjerima kao Matej 5, 3). U ovome posebnom pravopisu donosit će se samo pravila
koja se odnose na pisanje religijskih naziva ili imena ili pravila koja se odnose
na specifičnost religijskoga teksta. Tako će se poglavlje o pravopisnim znakovima baviti samo specifičnim problemima religijskoga teksta, npr. mjesto točke
pri navođenju izvora u zagradama (npr. Uskrsnuće Lazara jedno je od najvećih
Isusovih čuda (Ivan 11: 1–44). Dogodilo se to… ili: Uskrsnuće Lazara jedno je od
najvećih Isusovih čuda. (Ivan 11: 1–44). Dogodilo se to…). Drugi je dio rječnik
u kojemu će se abecednim redom donose riječi u kojima se nalazi koji pravopisni problem. Uz natuknice donose se i pravopisno relevantni oblici. npr.
mladomisnik V mladomisniče. Kao natuknice u rječniku donijet će se i one riječi kod kojih se pravopisni problem pojavljuje samo u njihovim oblicima te uz
njih navoditi takvi oblici (otac G oca, V oče, mn. N oci i očevi). U pravopisnome
rječniku u pravilu se neće donositi definicije značenja jer je riječ o pravopisu,
a ne o rječniku. One će se iznimno donositi tamo gdje postoje homofoni koji
se u pisanju razlikuju velikim i malim početnim slovom (Sveta Barbara ‘crkva’,
Sveta Barbara ‘blagdan’, sveta Barbara ‘svetica’, Crkva ‘zajednica vjernika’, crkva ‘zgrada’), u slučaju paronima (kršćanin/krstjanin, oci/očevi), kod manje
poznatih natuknica, npr. Roš Hašana ‘židovski novogodišnji blagdan’.
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4. UMJESTO ZAKLJUČKA
Umjesto zaključka navest ćemo kako nam Šetkin rječnik može pomoći u
izradbi Religijskoga pravopisa. 1. Šetkin rječnik bit će izvor za dopunu abecedarija u pravopisnome rječniku Religijskoga pravopisa. Šteta je što su sve natuknice u Šetkinu rječniku pisane velikim početnim slovom jer se tako dio obavijesti
iznimno vrijedne za pisce pravopisa gubi. Ipak, s obzirom na to da su rječnički
članci Šetkina rječnika opsežni, često se iz njih može iščitati način pisanja pojedinoga naziva. Tablično prikazujemo isječak kojim pokazujemo nazive iz Šetkina
rječnika koji su dodani u radnu inačicu abecedarija u travnju 2017.

Advent
adventski vijenac
akolit/svjetlonoša
Alah
alba
aleluja
Alfa i Omega
amen
ančele
anđeo čuvar
anđeo, anđeli
Anglikanska Crkva
antikrist
apokrif
apostol
apostolat
Apostolska administracija
apostolski nuncij
Apostolsko vjerovanje
arhiđakon
arkanđeo Gabrijel
arkanđeo Mihael/Mihovil
arkanđeo Rafael
arkanđeo, arkanđeli
ateist
audijencija
augustinci
augustinski heremiti
aureola

dodano iz Šetka 1976.
adventist
adventistički
Agnus Dei
anabaptist
anabaptizam
anatema
anđeoski
anđeostvo
antikršćanski
arkanđeoski
arhiđakon
arhiđakonat
arhiđakonski
arhijerej
arhimandrit
Asumpcija
ateistički
audijencija
Avemarija

Osim za popunu abecedarija Šetkin rječnik pomoći će nam pri utvrđivanju značenja, koje je često nužno kako bi se moglo utvrditi prema kojemu se
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pravopisnom pravilu piše određeni naziv, jer sadržava opširne definicije koje
će nam pomoći pri rješavanju složenih pravopisnih dvojba.
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