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Friuli-Wenecja Julijska - 
spotkanie czterech kultur

Położony na północno-wschodnim krańcu Włoch, przy granicy z Austrią i Słowe
nią, region Friuli-Wenecja Julijska zajmuje powierzchnię niecałych 8 tys. km1 2. Wędro
wanie po Friuli to odkrywanie bogactw krajobrazowych i architektonicznych, to podróż 
od alpejskich wzniesień, przez zielone, przestronne doliny, aż ku brzegom Adriatyku. 
Słowem, które najlepiej charakteryzuje ten region jest różnorodność. Widoczna jest ona 
pod każdym względem: geograficznym, klimatycznym, historycznym, kulturowym 
i językowym. Mieszają się w nim wpływy i ślady obecności Rzymian, Gotów i Longo
bardów. W regionie tym obok włoskiej współistnieją trzy kultury: friulska, słoweńska, 
i niemiecka*. Dlatego o Friuli mówi się, że jest miejscem, w którym styka się świat łaciń
ski, germański i słowiański. We włoskiej mozaice kulturowo-językowej Friuli jest praw
dopodobnie najbarwniejszą jej częścią. Pograniczem o skomplikowanej i - nierzadko 
- trudnej przeszłości, naznaczonym doświadczeniem masowej emigracji, walką o za
chowanie etnicznej tożsamości i unikalnej kulturowej wielogłosowości. Współistnienie 
różnych kultur, tradycji i stylów życia w nieunikniony sposób niesie z sobą konflikty 
i napięcia. Ta bolesna historia, różnie zapamiętana i interpretowana, jest jednym z po
wodów nieporozumień i wzajemnych pretensji. Widać to choćby w przypadku oceny 
polityki językowej realizowanej całymi latami przez władze włoskie, która dla wielu 
mieszkańców regionu była przykładem imperializmu językowego i przymusowej italia- 
nizacji lokalnych mniejszości, narzucenia języka i kultury obszarom, których ludność 
nie posługiwała się włoskim2. Podkreśla się, że w przypadku Friulijczyków proces ma
sowej skolaryzacji, prowadzonej bez uwzględnienia języków lokalnych, w dużym stop
niu przyczynił się do zatracania tożsamości i świadomości odrębności3.

1 Obok tych czterech najbardziej rozpowszechnionych i widocznych kultur i języków, spotyka 
się także różne odmiany dialektu weneckiego oraz hybrydowe dialekty wenecko-friulskie.

2 T. Maniac co, Storia del Friuli. Il lavoro dei campi, la tradizione gastronomica, le radici della 
cultura contadina, le rivolte, il dramma dell’ emigrazione e la nascita dell’identitd di una regione, 
Newton & Compton editori, Roma 2005, Tradizioni Italiane, s. 8. Dla autora kwestia tożsamości 
regionalnej sprowadza się przede wszystkim do języka.

3 L. De Clara, Z Friulani, [w:] J. Marco (a cura di), Minoranze linguistiche nella regione Friu
li-Venezia Giulia. Aspetti educativi e culturali, Ministero della Pubblica Istruzione. Istituto regionale 
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Miastem symbolem tego regionu, z całą jego różnorodnością, pokojowym współ
istnieniem przeplatanym sporami o przeszłość i przyszłość, jest Triest. Stolica regio
nu, swoisty mikrokosmos, idealne laboratorium dla badacza pograniczy. To habsbur
skie miasto, w przeszłości jeden z ważniejszych portów cesarstwa, architektonicznie 
najbliższe jest słoweńskiej Lublanie (Ljubljanie). Triest ma różne oblicza: śródziem
nomorskie przeplata się ze środkowoeuropejskim i słowiańskim. I tak jest w wielu za
kątkach Friuli, granice są płynne, niedookreślone. Pisanie o Friuli-Wenecji Julijskiej 
przypomina przeprawę przez gąszcz zawiłości, niejednoznaczności, także konflik
tów i sporów, szeregu trudnych do zrozumienia niuansów. Opisać Friuli na kartkach 
jednego tekstu, jednego artykułu wydaje się zadaniem nieosiągalnym. To, co można 
uczynić, to nakreślić zaledwie szkic, przybliżyć najważniejsze wydarzenia w dziejach 
regionu, ukazać różnorodność językową i kulturową. Niniejszy artykuł ma charakter 
przeglądowy i jest próbą zapoznania czytelników z tym wielojęzycznym i wielokul
turowym obszarem, który jako ostatni spośród włoskich regionów otrzymał status 
autonomiczny.

Krótki zarys historii regionu

Szczegółowe przedstawienie skomplikowanej historii obszarów stanowiących 
obecnie Friuli-Wenecję Julijską wymagałoby odrębnego artykułu. Nie sposób jed
nak pominąć najważniejsze fakty i wydarzenia, które wpłynęły na tożsamość regionu 
i jego mieszkańców. Już sama nazwa wskazuje na współistnienie dwóch, odrębnych 
obszarów. Obecne terytorium Friuli-Wenecji Julijskiej powstało bowiem z połącze
nia obszarów leżących pomiędzy rzekami Livenzą a Timavo, ziem ciągnących się od 
Alp do Adriatyku (historyczne granice Friuli) oraz terenów, które dopiero po zakoń
czeniu II wojny światowej przypadły Italii (Wenecja Julijska)4.

di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Friuli-Venezia Giulia, Italy), IRRSAE, 
Trieste 2001, s. 45.

4 L. De Clara, op. cit., s. 45-46.
5 Ascoli ukuł też termin „Trzy Wenecje” na określenie Wenecji Julijskiej, Wenecji Trydenckiej 

i Wenecji Euganejskiej. Zob. M. Cattaruzza, L’ Italia e il confine orientate, il Mulino, Bologna 
2007.

Pierwszy człon nazwy regionu, Friuli, wywodzi się z połączenia wyrazów Forum 
Iulii. Mianem tym w starożytności nazywano dzisiejsze miasteczko Cividale del Friu
li, z czasem także coraz rozleglejsze tereny wokół niego. Określenie Wenecja Julijska 
zaproponował w latach 60. XIX wieku językoznawca Graziadio Isaia Ascoli jako alter
natywę dla ówcześnie używanej nazwy Litorale Austriaco [österreichisches Küsten
land], Nazwa Wenecja Julijska przywodziła na myśl podział Italii dokonany przez 
cesarza Augusta w I wieku p.n.e. i miała podkreślać włoskość tych terenów5. Scalono 
zatem w jeden region ziemie, które na przestrzeni dziejów pozostawały pod różny
mi wpływami politycznymi. Północna część jest najbardziej alpejska pod względem 
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etnicznym i językowym, na południe od gór dominuje kultura friulska, najbardziej 
rozpowszechniona, zaś obszary wschodnie zamieszkuje ludność słoweńska.

Friulijczycy wywodzą swoje pochodzenie od starożytnych ludów celtyckich 
Carni6 penetrujących tereny Alp (od około 400 roku p.n.e.)7. Postępująca w ko
lejnych wiekach ekspansja rzymska nadawała obszarowi Friuli coraz bardziej ro
mański charakter, choć Carni zdołali zachować elementy własnego języka. Wśród 
naukowców brak pełnej zgody co do początków osadnictwa słoweńskiego na pół
nocno-wschodnich terenach dzisiejszej Italii. Według jednej z najpowszechniej
szych hipotez rozpoczęło się ono w VI wieku i objęło obszar znacznie bardziej 
rozległy niż tereny obecnie zamieszkiwane8. Wówczas na terenach obecnego re
gionu Friuli utworzono księstwo longobardzkie9. W 1077 roku cesarz Henryk IV 
powierzył prowincję Friuli patriarsze Akwilei10. Region miał własny parlament, ofi
cjalnym językiem był friulski, a ludność słoweńska, która zamieszkiwała te obszary, 
szybko została poddana friulizacji11. Okres zjednoczenia w czasach patriarchatu jest 
jednym z najbardziej znaczących w historii obszaru nie tylko ze względu na kwestie 
administracyjne, ale przede wszystkim z uwagi na oddziaływanie kulturowe w re
gionie. Wyznacza on moment budowania poczucia wspólnotowości i autonomii 
Friulijczyków. Znalazło to również wyraz w samej nazwie - la Patria del Friuli, 
funkcjonującej od przełomu IX i X wieku. Region ten, wielokrotnie najeżdżany 
przez Wizygotów, Hunów, Ostrogotów czy Lombardów, przez setki lat pozostawał 
ważnym ośrodkiem religijnym i kulturowym. Jego autonomia trwała do 1420 roku, 
kiedy Friuli stało się częścią Republiki Weneckiej, doświadczając wielu podzia
łów administracyjnych i terytorialnych12. Patriarchat zlikwidowano ostatecznie 
w 1751 roku, a tereny przeszły pod dominację austriacką. W czasach napoleoń
skich obszar ten stał się areną walki o wpływy, głównie między Republiką Wenecką 

6 Celtów Karnijskich, zamieszkujących w Alpes Carnicae. Wcześniej obszar dzisiejszej Friuli 
był zamieszkiwany przez Euganejczyków i Wenetów.

7 Wpływy rzymskie utrwalają się około 115 roku p.n.e.
8 E. Sussi, Gli Sloveni, [w:j J. Marco (a cura di), Minoranze linguistiche nella regione Friuli- 

-Venezia Giulia. Aspetti educativi e culturali, Ministero della Pubblica Istruzione, Istituto regiona- 
le di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Friuli-Venezia Giulia, Italy), IRRSAE, 
Trieste 2001, s. 23.

’ Przetrwało do 776 roku, a wśród czterech głównych ośrodków znajdowały się: Cividale 
(Forum Iulii), Akwileja, Iulium Carnicum (Zuglio) i Concordia (Concodria Sagittaria).

10 Ówcześnie była to największa diecezja średniowiecznej Europy. Obecnie Akwileja to mia
sto w prowincji Udine. Sama Akwileja została założona przez Rzymian w 181 roku p.n.e. i była 
ostatnią z wielkich kolonii. Jej położenie (na wschodzie Niziny Weneckiej, w odległości kilku ki
lometrów od morza), na szlaku Vía Aemilia, sprawiało, że pełniła funkcje obronne i handlowe - 
handel z Cyprem, Syrią, Azją Mniejszą.

11 Więcej na temat parlamentu friulskiego zob. L. Casella (a cura di), Rappresentanze e ter- 
ritori. Parlamento Jriulano e istituzioni rappresentative territoriali nell’Europa moderna, Forum, 
Udine 2003, Strumenti di storia del Friuli, passim.

12 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati. La questione delpluralismo cultúrale e reli
gioso in Italia, Edizioni Unicopli, Milano 2008, Storia sociale dell’ educazione, s. 74.
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a Austrią13. W 1809 roku Napoleon ustanowił na północno-wschodnich terenach 
wybrzeża adriatyckiego (obszary dzisiejszej Chorwacji i Słowenii) siedem prowin
cji iliryjskich. Chociaż kilka lat później, w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskie
go z 1815 roku, terytoria te, w tym Friuli, powróciły pod władanie austriackie, 
atmosfera rewolucji i idee narodowe przeniknęły do świadomości mieszkańców. 
Wybuch rewolucji w Wiedniu 1848 roku skłonił Słoweńców do wyraźniejszego ar
tykułowania postulatów narodowych. W następstwie przebudzenia narodowego 
zaczęły powstawać rozmaite stowarzyszenia i organizacje kulturalne, w szczegól
ności Ćitalnice [czytelnie], które stały się ośrodkami życia kulturalnego i społecz
nego Słoweńców14. W 1866 roku, po wojnie z Austrią, w której zjednoczone już 
Włochy opowiedziały się po stronie pruskiej, wschodnia część Friuli przypadła 
Italii. Pozostałe części, zachodnia i środkowa, nadal pozostawały pod dominacją 
austriacką, podobnie jak region Trydent oraz Triest (przynależący do Wenecji Ju
lijskiej)15. W dobie Risorgimento władze centralne rozpoczęły silną politykę italia- 
nizacji, której głównym narzędziem było upowszechnianie języka włoskiego kosz
tem języków lokalnych i dialektów. Ideologicznym ojcem tego rodzaju polityki 
był Alessandro Manzoni, propagujący wprowadzanie na terenie całego kraju jed
nolitej wersji włoskiego opartej na odmianie florenckiej używanej przez warstwy 
wyższe16. Troska o mniejszości językowe i etniczne była praktycznie nieobecna 
w polityce władz centralnych, a samo określenie „dialekt” wzbudzało negatywne 
konotacje.

13 L. De Clara, op. cit., s. 44.
14 E. Sussi, op. cit., s. 24.
15 G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 74.
16 H. Goebl, Bref examen des concepts de langue, [w:] C. Truchot, Le plurilinguisme euro

péen, Champion, Paris 1994; za; G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 13.
17 Irredente - niewyzwolony. Określenie terre irredente [ziemie niewyzwolone] zostało użyte 

po raz pierwszy przez Matteo R. Imbraniego w 1877 roku.
18 Niekiedy wśród postulatów irredentystów wymieniano obszary wchodzące w skład szwaj

carskiego kantonu Ticino oraz położonych we Francji Nicei, Sabaudii i Korsyki; zob. M. Clark, 
Współczesne Wiochy ¡871-2006, tłum. T. Wit uch, Książka i Wiedza, Warszawa 2009, s. 143.

19 Ibidem, s. 252.

Na przełomie XIX i XX wieku, w okresie rosnącej popularności idei narodowo
ściowych, nastąpił znaczący rozwój irredentyzmu17. Jako ruch społeczno-polityczny 
oznaczał „wyzwolenie narodowe” Włochów żyjących w krajach habsburskich, w rejo
nie Trydentu i Triestu18. Najbardziej znane wystąpienia irredentystów na północnym 
wschodzie miały miejsce w grudniu 1882 roku, kiedy władze austriackie wykonały 
wyrok śmierci na Guglielmo Oberdanie, studencie z Triestu, który przygotowywał 
zamach na cesarza Franciszka Józefa. W 1903 roku powołano do życia Società Tren
to e Trieste [Narodowe Stowarzyszenie Trydentu i Triestu]. Najbardziej radykalne 
odłamy irredentystów, w których szeregach znajdowali się tacy działacze jak Scipio 
Sighele czy Alberto Caroncini, nawoływały do „świętej wojny” przeciwko Austrii, 
domagając się zwrotu Triestu i Trydentu19.
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Atmosfera napięcia narastała w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch 
I wojny światowej. Po długich negocjacjach i naciskach, Austriacy wyrazili zgodę na 
przywrócenie Triestowi statusu „cesarskiego wolnego miasta” oraz założenie w nim 
włoskiego uniwersytetu. Coraz bardziej napięta sytuacja polityczna w Europie spo
wodowała jednak kolejny zwrot wydarzeń. W sierpniu 1914 roku, tuż po wybuchu 
I wojny światowej, władze włoskie ogłosiły neutralność. Z jednej strony posunięcie 
to było uzasadnione trudną sytuacją finansową Italii, słabym przygotowaniem armii 
i jej niewielką liczebnością. Z drugiej zaś, liczono na uzyskanie znaczących korzyści 
terytorialnych, nie tylko w postaci dominacji w południowej Albanii, na co skłon
ne były przystać władze austriackie, ale też włączenia do Italii Trydentu20. Jednocze
śnie jednak we Włoszech do głosu zaczęli dochodzić zwolennicy przystąpienia Italii 
do wojny. Wśród wysuwanych przez nich argumentów pojawił się także argument 
„zjednoczeniowy” - udział w wojnie przeciw państwom centralnym miał umożliwić 
dokończenie procesu scalania państwa i doprowadzić do przyłączenia ziem, które 
nadal pozostawały pod władaniem austriackim21. Władze włoskie przystąpiły do roz
mów z państwami ententy, które podbiły stawkę, obiecując Italii znacznie rozleglejsze 
tereny, poza Triestem, Trydentem i Gorycją również Istrię, kilka chorwackich wysp 
i część Dalmacji (bez Fiume)22. W tej sytuacji Włosi zdecydowali się 26 kwietnia 1915 
roku na podpisanie tajnego traktatu londyńskiego. W zamian za przystąpienie Italii 
do wojny w ciągu miesiąca, obiecane ziemie miały znaleźć się w granicach państwa 
włoskiego. Historyk i dziennikarz Claus Gatterer (urodzony w Południowym Tyro
lu, piszący w języku niemieckim, specjalizujący się w problematyce mniejszości et
nicznych w Europie oraz historii Południowego Tyrolu) określił te działania mianem 
„imperialistycznych obsesji nacjonalistycznych Włoch”, które domagały się przy
znania terenów odrębnych kulturowo i językowo, zamieszkiwanych przez ludność 
niemieckojęzyczną (Południowy Tyrol) i Słowian23. Decyzja władz włoskich o przy
stąpieniu do wojny nie spotkała się jednak z jednomyślną akceptacją Włochów. Prze
ciwnie, silne były nastroje antywojenne, tym bardziej że dla wielu obywateli kwestia 
terenów spornych traktowana była jako abstrakcyjna, nie dotycząca ich bezpośred
nio. Co więcej, jak podkreśla Martin Clark, „wśród chłopów z Południa rzadkie były 
ideały «narodowe», a «Trydent» i «Triest» nic dla nich nie znaczyły”, a to właśnie 
żołnierze z Mezzogiorno zostali rozlokowani na północnych rubieżach24. Prezydent 
USA Woodrow Wilson, zwolennik idei o samostanowieniu narodów zawartej w tzw. 
czternastu punktach, gwarantując „autonomiczny rozwój uciśnionych narodowo
ści” dowodził, że „korekty granic Włoch powinny zostać dokonane wzdłuż jasno 

20 J.A. Gierowski, Historia Włoch, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, 
s. 476-477.

21 Ibidem, s. 478.
22 Ponadto Włochy miały zyskać protektorat nad Albanią oraz prawo do niektórych terenów 

Azji Mniejszej.
23 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 78.
24 M. Clark, op. cit., s. 303.
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zarysowanych linii narodowościowych”25. Ówczesny minister spraw wewnętrznych 
Włoch Giorgio Sidney Sonnino zignorował dążenia wielu narodowości, nie poja
wił się na Kongresie Narodów Uciśnionych, który został zorganizowany w Rzymie 
w 1918 roku. Domagał się realizacji traktatu londyńskiego, czyli w odniesieniu do 
terenów spornych z Jugosławią, oddania Triestu, Istrii i części Dalmacji. Żądania te 
zostały powtórzone na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, z dodatkowym 
roszczeniem o przyłączenie do Włoch portu Fiume (Rijeki). Prezydent Wilson sprze
ciwił się kategorycznie korektom nie tylko w sprawie Fiume, ale także Dalmacji26. 
Gotów był zaakceptować jedynie przesunięcie granic do przełęczy Brenner ze wzglę
du na bezpieczeństwo Włoch27. Ostatecznie, w wyniku traktatów pokojowych zawar
tych na konferencji w Paryżu, Italii przyznano prawa do Wenecji Julijskiej (Triest) 
oraz Trydentu i Południowego Tyrolu. Na mocy traktatu z Saint Germain (z wrze
śnia 1919 roku) Gorycja, Gradisca, Triest, część Istrii oraz Tarvisio (Wenecja Julijska) 
zostały włączone do Italii28. Jak zauważa Giovanna Campani, efektem agresywnego 
nacjonalizmu władz włoskich była okupacja terenów zamieszkałych przez ludność 
niemiecką, ladyńską, słoweńską i chorwacką, które w granicach włoskich stały się 
mniejszościami29. Co więcej, Słoweńcy i Chorwaci w większości opowiadali się za 
pozostaniem w granicach nowo tworzonego państwa - Królestwa Serbii, Chorwacji 
i Słowenii, które uważali za ziemię ojczystą30.

25 Ibidem, s. 317.
26 Historyk Martin Clark zwraca uwagę, że politycy prowadzili właściwie podwójną grę. Fiu

me wcale nie było im potrzebne, bo mieli inny strategiczny port - Triest, a roszczenia w sprawie 
Dalmacji nie miały pod względem etnicznym żadnego uzasadnienia. O ile w samym Fiume za
mieszkiwała liczna mniejszość włoska, opowiadająca się za przyłączeniem miasta do Italii, o tyle 
Dalmacja nigdy nie była włoska (M. Clark, op. cit., s. 326-327).

27 J.A. Gierowski, op. cit., s. 484.
2" Podobnie jak Górna Adyga i Trydent.
29 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 77.
30 Ibidem, s. 79.
31 Wojska dowodzone przez DAnnunzio stacjonowały w mieście do końca 1920 roku. Wię

cej na temat Gabriele DAnnunzio i „kwestii adriatyckiej” zob.: J. Sondel-Cedarmas, Gabriele 
D’Annunzio. U źródeł ideologicznych włoskiego faszyzmu, Universitas, Kraków 2008.

32 Szacuje się, że w wyniku powojennych ustaleń dotyczących granic, na terenie Królestwa 
Włoch znalazło się od 271 tys. do 327 tys. Słoweńców. Ponadto do tej liczby należy dodać również

Znacznie dłużej trwały negocjacje w sprawie ustanowienia granicy z Jugosławią. 
W latach 1919-1920 Włochy przeżywały kryzys gospodarczy, co wzmacniało nastro
je rewolucyjne (głównie wśród robotników) oraz nacjonalistyczne. Przejawem tych 
ostatnich był atak zbrojny legionistów dowodzonych przez Gabriele D’Annunzio na 
port Fiume (Rijeka) we wrześniu 1919 roku i ogłoszenie go terytorium włoskim31. 
Dopiero traktat z Rapallo zawarty z Jugosławią w 1920 roku uregulował częściowo 
kwestie sporne. Włosi zrzekli się roszczeń wobec Dalmacji, zachowując kilka wysp 
leżących u jej wybrzeży, Wenecję Julijską, Istrię z Triestem oraz część terenów łączą
cych Włochy z portem Fiume, sam port zaś miał pozostać Wolnym Miastem32. Italia 
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nie musiała respektować praw mniejszości słoweńskiej i chorwackiej, ale traktat gwa
rantował ochronę mniejszości włoskiej w Dalmacji.

Dwudziestolecie międzywojenne to jeden z trudniejszych i bolesnych okresów 
w historii mniejszości etnicznych i językowych we Włoszech, naznaczony polity
ką italianizacji. Na terenie Friuli ofiarą przymusowej asymilacji prowadzonej przez 
reżim faszystowski padły przede wszystkim zbiorowości słowiańskie. Działalność 
stowarzyszeń i instytucji słoweńskich (i chorwackich) była stopniowo ograniczana, 
zakazywano też tworzenia partii politycznych i wydawania prasy etnicznej. Szkoły 
z wykładowym językiem słoweńskim były poddawane procesowi italianizacji, a na
uczyciele przenoszeni do szkół w głębi kraju albo zmuszani do emigracji. W 1923 roku 
język słoweński został ostatecznie usunięty z programów nauczania33. Jak podkreśla 
Campani, działania faszystów w Wenecji Julijskiej wykraczały daleko poza prześla
dowania o charakterze politycznym i kulturowym, mając na celu przeprowadzenie 
„czystki etnicznej”34. Przykładem agresywnych działań wymierzonych w ludność sło
weńską było podpalenie w 1920 roku Domu Narodowego (Narodni dom) w Trieście, 
instytucji będącej centrum życia kulturowego i politycznego Słoweńców. To także, 
jak zauważa Sussi, „okres rozruchów i aktów przemocy w stosunku do stowarzy
szeń, organizacji, przedstawicieli społeczności słoweńskiej oraz osób nie działających 
aktywnie, ale określających się jako Słoweńcy”35. Polityka realizowana przez władze 
faszystowskie zmierzała do maksymalnego ograniczenia roli inteligencji i wzmacnia
nia wizerunku Słowian jako prostych, nieokrzesanych i niezdolnych do samostano
wienia o sobie36.

około 34 tys. Słoweńców już wcześniej zamieszkałych na terenie Friuli (stanowiącej od 1866 roku 
część Italii). G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 79.

53 T. Simćić, La scuola eon lingua di insegnamento slovena in Italia. Cenni storici, giuridici e 
culturali, [w:] Le minórame linguistiche in Italia nella prospettiva dell' educazione plurilingüe. La 
legge numero 482/1999 sulle minórame linguistiche nel settore scolastico. Bilancio dei primi sei anni 
di attuazione, „Annali della Pubblica Istruzione” 2006, n. 5-6, s. 62.

34 G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 84.
35 E. Sussi, op. cit., s. 24.
36 O sytuacji mniejszości językowych i etnicznych w czasach faszyzmu traktuje rozdział III, 

cz. I niniejszej książki.
37 Ponadto na mocy traktatu z Paryża Italia oddała Francji Tende i La Brigue, zaś Grecji 

Dodekanez.

Kolejny ważny moment w dziejach regionu nastąpił po II wojnie światowej. 
Podobnie jak po zakończeniu poprzedniego konfliktu światowego, tak i teraz naj
ważniejszą sporną kwestią było uregulowanie granicy z Jugosławią. W maju 1945 
roku jugosłowiańskie odziały partyzanckie zajęły część Wenecji Julijskiej, w tym 
Triest, domagając się korekty granic. W wyniku traktatu pokojowego, zawartego 
między rządem włoskim a aliantami w Paryżu 10 lutego 1947 roku, Italia musiała 
oddać Jugosławii Istrię, Dalmację i Fiume (Rijekę)37. 15 września 1947 roku usta
nowiono Wolne Miasto Triest, podzielone na strefy A i B. Pierwsza z nich objęła 
Triest i przyległe do niego tereny, druga zaś północno-zachodnią część Istrii. Bez
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pośrednią władzę nad Triestem sprawowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Dopiero 
w 1954 roku, na podstawie memorandum w Londynie udało się osiągnąć częścio
we porozumienie w sprawie dalszych losów Triestu. Strefa A przypadła Italii, strefa 
B ówczesnej Jugosławii. W jej rękach pozostał też półwysep Istria, a zamieszkujący 
na nim Włosi zaczęli masowo emigrować do Italii, szczególnie z Fiume (Rijeki). 
Podział ziem po II wojnie światowej spowodował także przecięcie obszaru Gory
cji na dwie połowy; właściwe miasto przypadło Italii, natomiast część wschodnia 
znalazła się w rękach Jugosłowian, którzy wybudowali nowe miasto nazwane Nova 
Gorica.

Istotną kwestią dla mieszkańców regionu w okresie po II wojnie światowej 
były podejmowane przez część Friułijczyków działania na rzecz uzyskania więk
szej niezależności politycznej i administracyjnej od Rzymu. 2 maja 1945 roku uka
zał się pierwszy numer czasopisma „Liberii”, na którego łamach głoszono idee 
bliskie irredentyzmowi z początku XX wieku, zachęcając Friułijczyków do walki 
o uczynienie z Friuli regionu autonomicznego38. W lipcu tego samego roku zawią
zano, z inspiracji adwokata i dziennikarza Tiziano Tessitorego, 1’Associazione per 
autonomia friulana [Stowarzyszenie na rzecz Autonomii FriulskiejJ. Tessitori kil
ka miesięcy wcześniej w artykułach publikowanych w „Libertä” ogłosił Manifest 
na rzecz autonomii friulskiej, który rozpoczynał walkę o nadanie regionowi statu
su autonomicznego39. Ważną rolę odegrał również Movimento Popolare Friulano 
[Ludowy Ruch Friulski], powołany do życia w styczniu 1947 roku. Wśród jego za
łożycieli znaleźli się profesor Gianfranco D’Aronco40, pisarz Chino Ermacora oraz 
Pier Paolo Pasolini - pisarz, poeta, reżyser41. Działacze i zwolennicy ruchów na 
rzecz autonomii regionu odwoływali się w swojej argumentacji przede wszystkim 
do kulturowej odrębności Friuli. Ich działania odniosły skutek jedynie połowicz
ny. Co prawda, w konstytucji przewidziano przyznanie Friuli-Wenecji Julijskiej 
statusu autonomicznego regionu, ale w przeciwieństwie do pozostałych czterech 
regionów na formalne unormowania w tym zakresie mieszkańcy musieli czekać 
do lat 60.

38 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 121.
39 Z racji swojego zaangażowania w sprawę statusu autonomii Tessitori bywa nazywany oj

cem regionu.
40 Autor m.in. książki Friuli regione mai nata [Friuli - region, który nigdy się nie narodził], 

w której opisuje historię powstania regionu Friuli-Wenecja Julijska, a nie Friuli ze stolicą w Udine, 
czego w rzeczywistości oczekiwali Friulijczycy.

41 Wycofał swoje poparcie dla Ruchu w lutym 1948 roku między innymi z powodu sprzeciwu 
wobec wyraźnych wśród jego członków sympatii do Demokracji Chrześcijańskiej (partii politycz
nej); zob. PPP - Pier Paolo Pasolini, [on-line] http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it, 
1811 2013.

42 Statute speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art 2 stanowił, iż „Region obejmuje 
terytoria aktualnych prowincji Gorycja i Udine oraz gmin Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, 

W 1963 roku na mocy ustawy z 31 stycznia Friuli-Wenecji Julijskiej nadano sta
tus regionu autonomicznego ze stolicą w Trieście42. Oznaczało to wypełnienie za

http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it
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pisów konstytucyjnych z 1947 roku. Ustanowieniu ostatecznej treści statutu towa
rzyszyły liczne dyskusje wśród przedstawicieli mniejszości zamieszkujących obszar 
Friuli-Wenecji Julijskiej. Niezadowolenie z zapisów przejawiali szczególnie Friulij- 
czycy, którzy jako najliczniejsza grupa etniczna na tym terenie domagali się więk
szego uznania praw i autonomii ze strony władz centralnych43. Przyjęte rozwiązanie 
przyczyniło się do radykalizacji postulatów o niezależność. Punktem spornym była 
decyzja o połączeniu Friuli i słoweńskiej części Wenecji Julijskiej, zatem terenów, 
które w niewielkim stopniu dzieliły wspólne tradycje historyczne, oraz ustanowienie 
stolicy w Trieście44. Szczególnie ta ostatnia decyzja wzbudziła sprzeciw bardziej ra
dykalnych grup, dla których był to akt czysto polityczny, związany z wcześniejszymi 
sporami z Jugosławią o Triest, pomijający interesy Friulijczyków.

Muggia, San Dorligo della Valle i Sgonico; zob. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir: 
stato:legge.costituzionale:1963-01-31;l, 30 I 2013.

43 Na pierwszy oficjalny dokument państwowy uznający istnienie mniejszości friulskiej mu- 
sieli czekać aż do 1999 roku (mowa o „Norme per la tutela e promozione della lingua e della 
cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie” [Standardy ochro
ny i promocji języka i kultury friulskiej oraz ustanowiania służby na rzecz języków regionalnych 
i mniejszościowych]). Na poziomie regionalnym ochronę języka i kultury friulskiej wprowadzała 
Ustawa regionalna nr 15 z 1996 roku. Zostały w niej unormowane przede wszystkim kwestie doty
czące nauczania języka friulskiego w szkołach (dotychczas nieobecnego w programach szkolnych), 
mediów w języku friulskim oraz działalności stowarzyszeń kulturalnych.

44 F. Toso, Lingue d’Europa. La pluralitá lingüistica dei Paesi europei fra passato e presente, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2006, ISaggi, s. 101.

45 G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 71.
46 W. Misiuda-Rewera, Regionalizm i mniejszości językowe we Włoszech, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 1997, s. 83.
47 G. Campani, Dalle minórame agli immigrati..., s. 135.

Art. 3 statutu gwarantował wszystkim obywatelom równe traktowanie wobec 
prawa bez względu na ich grupę językową. Nie zawierał jednak żadnych konkret
nych rozwiązań dotyczących mniejszości językowych45. Zapis ten stał się podstawą 
do wprowadzenia opieki prawnej dla mniejszości językowych, początkowo przede 
wszystkim słoweńskiej, chociaż na jej pełną realizację w odniesieniu do tejże mniej
szości trzeba było poczekać do ogłoszenia ustawy ratyfikującej traktat z Osimo 
w 1977 roku46.

Ważnym momentem dla wszystkich mniejszości językowych w Italii było oży
wienie etniczne, które przypadło na lata 60. i 70. W jego konsekwencji rozpoczęła 
się walka o własną kulturę, język, tożsamość. Zdaniem Giovanny Campani stano
wiło ono „rehabilitację kultur lokalnych” i przyczyniło się w znacznym stopniu do 
wzmocnienia tożsamości jednostkowych i zbiorowych47. Z kolei uznanie dialektów 
było głównie zasługą regionalnych stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, dla któ
rych język stanowił podstawową wartość i których działania koncentrowały się nie 
tylko na zachowaniu języków mniejszości, ale też upowszechnieniu ich obecności 
w sferze publicznej. Ta swoista mobilizacja językowa dotyczyła nie tylko grup, które 
już wcześniej czyniły wysiłki w tym zakresie. Uaktywniły się wówczas również te 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir
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bardziej pasywne, mniej widoczne do tej pory mniejszości, takie jak cimbri w Wene
cji Euganejskiej czy arberesh na południu kraju48.

48 Ibidem.
49 Comitato Nazionale Federativo per le Minoranze Linguistiche Italiane, zob. s. 118, przy

pis 103.
50 Ibidem.
51 Traktat z Osimo (miejscowość nieopodal Ancony) został podpisany pomiędzy Republiką 

Włoską a Jugosławią 10 listopada 1975 roku. Ustalał ostateczny podział granic między oboma 
państwami, kończąc tym samym okres sporów terytorialnych.

52 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 141-143. Nie oznaczało to jednak re
zygnacji z zaangażowania politycznego. Przykładowo, po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Friuli 
w 1976 roku, powodując śmierć około tysiąca osób i ogromne zniszczenia, nastąpiła mobilizacja 
polityczna, głównie w kręgach Movimento Friuli.

53 Walka o uznanie oznacza działania na rzecz poszanowania odrębności, w tym wypadku 
chodzi o uznanie odrębności narodowej, etnicznej.

54 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 108.

Kiedy w Italii trwały dyskusje polityczne nad wprowadzeniem ogólnopaństwo- 
wych przepisów chroniących mniejszości, poszczególne regiony zaczęły wprowa
dzać własne rozwiązania. Jednym z pierwszych był region Friuli-Wenecja Julijska, 
określany niekiedy mianem pioniera rozwiązań legislacyjnych na rzecz mniejszości. 
Domenico Morelli, przewodniczący organizacji CONFEMILI49, stwierdził wręcz, że 
„Friulijczycy są najlepszymi obrońcami języków mniejszości”50. Samo ustanowienie 
regionu Friuli miało zresztą istotne znaczenie dla całej kwestii językowej we Wło
szech, bo pojawienie się kwestii friulskiej zainicjowało ogólnonarodową refleksję nad 
mniejszościami językowymi i związkami między językiem a etnicznością oraz wie
lojęzycznością. Jak wspomniano powyżej, po ustanowieniu regionu Friuli-Wenecja 
Julijska tylko język słoweński otrzymał gwarancję ochrony i był nauczany w szkołach 
na podstawie porozumień międzynarodowych (memorandum z Londynu oraz trak
tat z Osimo51). Żaden z pozostałych języków używanych w regionie: friulski, ladyń- 
ski i niemiecki nie był nauczany. Promocja języka i kultury friulskiej odbywała się 
zatem równocześnie z debatą polityczną na temat uznania wszystkich mniejszości, 
nie tylko w regionie, ale w całej Italii. Mobilizacja mniejszości w latach 70., na fali 
ożywienia etnicznego i kwestii friulskiej, w większym stopniu bazowała na aspekcie 
kulturowym i językowym niż wcześniejsze działania, które miały raczej polityczny 
charakter52. Friuli jako pierwszy z włoskich regionów przyjął dokument gwarantują
cy ochronę mniejszości językowych. Mowa o Ustawie regionalnej nr 68 z 1981 roku, 
modyfikowanej w latach kolejnych. Zorganizowanie friulskich ruchów walczących 
o uznanie53 (mimo pojawiania się kwestii spornych i różnych wizji niezależności - 
od radykalnych do stosunkowo umiarkowanych) oraz skuteczność w egzekwowaniu 
postulatów sprawia, że Friulijczycy należą do tzw. mocnych mniejszości54.
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Językowa mozaika

Friuli-Wenecję Julijską cechuje niezwykłe bogactwo języków i dialektów55. Język 
friulski, najbardziej rozpowszechniony, sam w sobie bardzo zróżnicowany i mający 
kilka wariantów, występuje w trzech prowincjach - Gorycji, Pordenone i Udine. Lud
ność mówiąca językiem słoweńskim zamieszkuje tereny wzdłuż granicy ze Słowe
nią oraz na niewielkim odcinku graniczącym z Austrią, w prowincjach Udine, Triest 
i Pordenone. Niemieckie grupy językowe występują na trzech obszarach: w Sauris 
w górnej Karnii, przy granicy z Cadore; w Timau, stanowiącym część gminy Paluzza 
w Karnii oraz w Val Canale pomiędzy miejscowościami Pontebba a Tarvisio. Dwie 
pierwsze miejscowości: Sauris i Timau stanowią swoiste wyspy językowe, czyli spo
łeczności posługujące się językami znacząco odbiegającymi od używanych na obsza
rach przyległych. Ponadto istnieją także grupy mówiące językiem weneckim, głównie 
na zachodzie regionu, w Sacile, Portogruaro i Pordenone. Doczekały się one oficjal
nego uznania na mocy przyjętego w 2010 roku przez władze regionu dokumentu 
gwarantującego ochronę dialektów weneckich używanych na różnych obszarach 
Friuli-Wenecji Julijskiej56.

55 A.M. Boileau, Igruppi linguistici nella regione Friuli-Venezia Giulia, [w:] M. Jare (a cura 
di), Minoranze linguistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia. Aspetti educativi e culturali, IRRSAE, 
Trieste 2001, s. 8-9.

56 Ustawa regionalna nr 5 z dnia 17 lutego 2010 roku.
57 L. De Clara, op. cit., s. 53.
58 Ibidem.
59 G. Darms, Rhaeto Romance, [w:] K. Brown, S. Ogilvie (eds.), Concise Encyclopedia of 

Languages of the World, Elsevier Ltd, Oxford 2008, s. 894.
60 Prowincia di Udine, http://www.provincia.udine.it/friuli/lingua/Pages/default.aspx, 20 II 

2013.
61 E To so, op. cit., s. 100.
62 G. Campani, Dalle minoranze agli immigrati..., s. 74.

Friulano - język friulski

Źródło języka friulskiego, który ukształtował się około 1000 roku, tkwi w trzech 
tradycjach: łacińskiej, słowiańskiej i niemieckiej57. To połączenie sprawiło, że friulski 
posiada cechy gramatyki różne w zależności od wariantu, swoistą genezę i bogatą 
tradycję literacką58. Pierwsze odnalezione dokumenty, w tym także teksty literackie 
sporządzone w tym języku, pochodzą z XIII wieku. W okresie dominacji weneckiej, 
pomiędzy 1420 a 1797 rokiem rozwój kultury friulskiej został znacząco zahamowa
ny59. W XIX wieku rozwinęła się odmiana stanowiąca do dzisiaj ważny punkt odnie
sienia w procesie standaryzacji języka60. Do zachowania friulskiego w dużym stopniu 
przyczynił się Kościół katolicki61. Ceremonie religijne oraz katechizacja odbywały się 
w tym właśnie języku. W dużym stopniu dzięki temu zawirowania historii, przyłącze
nie Friuli do Wenecji a później dominacja austriacka nie zniszczyły języka i tradycji62.

http://www.provincia.udine.it/friuli/lingua/Pages/default.aspx
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Pomimo zachodzących procesów standaryzacji, język friulski nie jest jednolity; 
istnieją trzy główne jego odmiany: zachodnia, środkowo-wschodnia i karnijska63. 
Istotną rolę w zachowaniu języka odegrały również organizacje i stowarzyszenia, 
szczególnie La Societá Filológica Friulana/Societat Filologjiche Furlane [Friulskie 
Towarzystwo Filologiczne], założone 23 listopada 1919 roku w Gorycji z inicjatywy 
grupy osób zaangażowanych w krzewienie rodzimej kultury64. Stowarzyszenie nosi 
imię cenionego językoznawcy Graziadio Isaia Ascolego65, którego badania i działal
ność na rzecz zachowania kultury friulskiej zaowocowały wzrostem zainteresowania 
językiem ze strony lokalnych grup. Organizacja ma swój własny hymn, do którego 
słowa w języku friulskim napisał Bindo Chiurlo66, zaś muzykę skomponował Arturo 
Zardini67. Główna siedziba Towarzystwa mieści się w Udine, ale działają również filie 
w Gorycji, Pordenone i Tolmezzo. Jako główne cele działalności członkowie Towa
rzystwa stawiają sobie promocję i ochronę języka oraz mniejszości friulskiej, a także 
prowadzenie badań i upowszechnianie wiedzy na temat kultury (literatury, historii, 
sztuki, muzyki, tradycji i obyczajów). Jednym z przykładów aktywności kulturowej 
stowarzyszenia były prace nad przygotowaniem i wydaniem dwóch publikacji: Atlan
te lingüístico italiano [Włoskiego atlasu języków] oraz Atlante storico etnolinguistico 

63 Niekiedy można spotkać jeszcze bardziej szczegółowe wyliczenie, obejmujące m.in. wa
riant karnijski, z Pordenone, Bassa, Gorycji; zob. ABC deifriulani, „II Friuli. Storia e cultura” 2009, 
11 XII, n. 47.

64 Informacje ze strony stowarzyszenia: http://www.filologicafriulana.it/easynet/Frameset. 
asp?CODE=SFF&FROMSTART=TRUE, 7 IV 2013. Wśród ojców założycieli znaleźli się: Giovan
ni Lorenzoni, Bindo Chiurlo, Ugo Pellis, Ercole Carletti.

65 Graziadio Isaia Ascoli (ur. w Gorycji w 1829 roku, zm. w Mediolanie w 1907 roku) - ję
zykoznawca, senator, intelektualista zaangażowany w sprawę narodową oraz walkę z antysemi
tyzmem. Wiele z jego badań dotyczyło języka ladyńskiego i friulańskiego. O sobie zwykł mówić: 
„I soi nassût a Guriza di gjenitôrs israelits, i soi fi dal Friûl e mi glori di chest” [Urodziłem się 
w Gorycji w rodzinie żydowskiej, jestem synem ziemi friulskiej i jestem z tego dumny], Ascoli był 
inicjatorem badań lingwistycznych w Italii, podkreślając w swych pracach wartość współistnienia 
języków i dialektów. Więcej na temat Ascolego i jego działalności zob. C. Marcato, F. Vicario 
(a cura di), 11 pensiero di Graziadio Isaia Ascoli a cent’ anni dalla scomparsa, Societá Filológica 
Friulana, Udine 2010, Biblioteca di studi linguistici e filologici.

66 Bindo Chiurlo (ur. w Cassacco w 1886 roku, zm. w Turynie w 1943 roku) - literaturoznaw
ca, profesor literatury włoskiej na uniwersytecie w Pradze, poeta, badacz, miłośnik i popularyzator 
języka i kultury friulskiej. Na początku lat 20. zainicjował, wraz z geografem Olinto Marinellim, 
pogłębione badania toponomastyczne we Włoszech. W 1923 roku założył w Pradze Instytut Kul
tury Włoskiej, pierwszą tego typu instytucję, która stała się wzorem dla powoływanych później 
instytutów w innych państwach. Był autorem m.in. takich opracowań jak La letteratura ladina 
dei Friuli, Antologia della letteratura friulana. Bibliografia della poesia popolare friulana, a także 
zbiorów poezji Strofi, Nuove poesie i I versi friulani-, zob. „Dizionario Biográfico degli Italiani” 
vol. 25, 1981, [on-line] http://www.treccani.it/enciclopedia/bindo-chiurlo_%28Dizionario-Bio- 
grafico%29,18 V 2013.

67 Arturo Zardini (ur. w Pontebba na pograniczu z Austrią w 1869 roku, zm. w 1923 roku 
w Udine) - zasłynął przede wszystkim jako kompozytor pieśni ludowych z tekstami pisanymi 
w języku friulskim. Najbardziej znany utwór Zardiniego nosi tytuł „Stelutis alpinis”. Komponował 
także pieśni religijne.

http://www.filologicafriulana.it/easynet/Frameset
http://www.treccani.it/enciclopedia/bindo-chiurlo_%2528Dizionario-Bio-grafico%2529,18


Friuli-Wenecja Julijska - spotkanie czterech kultur 155

friulano [Friulskiego atlasu historyczno-lingwistyczno-etnograficznego]68. Koncen
tracja na aspektach kulturowych i unikanie zaangażowania politycznego pozwoliło 
organizacji przetrwać okres faszystowski, mimo iż wiele podobnych organizacji et
nicznych zostało wówczas zlikwidowanych69.

68 G. Campani, Dalie minoranze agli immigrati..., s. 154.
69 Ibidem, s. 75.
70 Pisarz, dramaturg, poeta, malarz, reżyser filmowy. Z wcześniej żyjących autorów piszących 

w języku friulskim można wymienić Ermesa di Colloredo, Pietra Zorutti, Caterinę Percoto czy 
Ugo Pellisa.

71 Zakres terytorialny używania friulskiego został określony, w sposób enumeratywny, de
kretem Presidente Della Giunta nr 412 z 13 listopada 1996 roku. Zostały wymienione tam gminy, 
w których friulski jest językiem oficjalnym.

72 F. Toso, Lingue d’ Europa..., s. 98-99.
73 Alessandra Burelli podaje nawet liczbę 700 tys. - „Lingue minoritarie ed educazione bi- 

-plurilingue in Friuli”, ale Fiorenzo Toso „tylko” około 430 tys. (.ibidem, s. 98). Są to liczby odno
szące się do użytkowników friulskiego na terenie Włoch, nie wliczając emigrantów żyjących poza 
granicami Italii. A. Burelli, Lingue minoritarie ed educatione bi-plurilingue in Friuli, [w:] M. Jare 
(a cura di), Minoranze linguistiche..., s. 215.

74 L. De Clara, op. cit., s. 32.

Ważną rolę w podtrzymywaniu znajomości friulskiego i jego upowszechnianiu 
odegrali również tworzący w nim literaci i poeci, z których najsłynniejszym bez wąt
pienia pozostaje Pier Paolo Pasolini70. Istotnym narzędziem są też media. Miesięcz
nik „La Patrie dal Friul” [Ojczyzna Friuli] w całości wydawany jest po friulsku, nato
miast dziennik „II Messaggero Veneto” [Wenecki Posłaniec] oraz tygodnik „La vita 
Cattolica” [Życie Katolickie] poświęcają dodatkowe rubryki na teksty w tym języku. 
Działają też dwie stacje radiowe nadające programy w języku friulskim: Radio Onde 
Furlane i Radio Spazio 103, oraz trzy prywatne stacje telewizyjne.

Obecnie językiem friulskim porozumiewa się ludność w 178 gminach prowincji 
Gorycja, Pordenone i Udine, głównie na terenach wiejskich i w górach71. Przy czym 
w wielu częściach prowincji Gorycja współistnieje on z językiem słoweńskim, zaś 
w miastach z językiem weneckim72. Trudno podać dokładną liczbę osób znających 
i używających na co dzień friulskiego. Szacuje się, że jest to około 500-650 tys.73, ale 
stopień jego znajomości systematycznie maleje, szczególnie wśród osób młodych. Naj
szybciej został wyparty z miast, bowiem ich mieszkańcy stosunkowo szybko przyjmo
wali włoski. Część naukowców i publicystów, jak na przykład Licio De Clara, zarzucała 
władzom włoskim brak zainteresowania faktyczną sytuacją językową w regionie, cze
go wyrazem miała być niechęć do przeprowadzenia rzetelnych sondaży. Zdaniem De 
Clary te, które pojawiały się w lokalnych raportach czy prasie, trudno uznać za mia
rodajne74. Jak podaje, praktycznie jedyną taką próbą w XX wieku był sondaż „Cztery 
grupy narodowe we Friuli-Wenecji Julijskiej. Włosi, Friulijczycy, Słoweńcy i Niemcy”, 
którego wyniki opublikowano w połowie lat 70. Został on zrealizowany w latach 1971- 
-1972 przez grupę badawczą „Alpina” z Bellinzona we współpracy z administracją 
gmin friulskich. Według sondażu 43,3% ludności mówiła po friulsku (13 stref), ale 
uzyskane dane bazowały na szacunkach gmin, a nie na faktycznych badaniach socjo
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lingwistycznych75. Z kolei w 1996 roku władze poszczególnych gmin przeprowadziły 
swego rodzaju autobadanie, które miało określić powszechności używania języka friul- 
skiego przez mieszkańców. Z zebranych danych wynikało, że w 169 spośród 219 gmin 
regionu ludność posługuje się językiem lokalnym. Nie były to jednak dokładne dane, 
a co więcej, De Clara dowodzi, że błędem jest klasyfikowanie do Friulijczyków wyłącz
nie osób używających friulskiego, bo oznaczałoby to sprowadzanie tożsamości wyłącz
nie do elementu językowego76. Utracie znajomości języka niekoniecznie towarzyszy 
zanik poczucia przynależności do określonej wspólnoty regionalnej czy lokalnej.

75 Ibidem.
76 Ibidem, s. 45.
77 F. Toso, op. cit., s. 100-101.
78 Ibidem.
79 W okresie masowej emigracji (lata 1880-1915) z Italii 10% ogółu emigrantów stanowili 

mieszkańcy Friuli. Migranci kierowali się do państw europejskich (Szwajcarii, Niemiec) oraz za
oceanicznych (głównie do Argentyny i Brazylii).

80 Oficjalna strona Stowarzyszenia: http://www.friulinelmondo.com, 18 V 2013.
81 Zob. [on-line] http://www.friulinelmondo.com/assets/files/documenti_2012/annuario_ 

2011_bassa.pdf, 18 V 2013.
82 F. Palermo, Le minoranze linguistiche in Italia dopo la leggegenerale di tutela, [w:] A. Lol- 

lini (ed.), Pluralismo linguistico e costituzioni. Un’ analisi comparata, Alpha beta, Merano 2004, 
Contact, s. 111-128.

Friulski, mimo że występuje w kilku wariantach, uważany jest za język stosun
kowo jednolity w porównaniu z językami i dialektami innych mniejszości77. Proces 
standaryzacji języka, wspierany określoną polityką językową realizowaną na pozio
mie państwowym i regionalnym, nie zyskuje jednak powszechnej akceptacji. Szcze
gólnie mieszkańcy obszarów peryferyjnych dążą do zachowania dotychczasowej od
rębności, uważając wersję standardową za obcą i nienaturalną78.

Tożsamość friulska wykracza również poza granice kraju. Należy wspomnieć 
bowiem o emigrantach z Friuli, rozrzuconych po różnych kontynentach, identyfi
kujących się ze swoim regionem pochodzenia i podkreślających swoją friulskość79. 
Przykładem może być chociażby stowarzyszenie Ente Friuli nel Mondo [Friuli na 
Swiecie]80, założone w Udine w czerwcu 1953 roku i zrzeszające Friulijczyków miesz
kających w różnych częściach Italii i poza jej granicami. Organizacja wydaje wła
sne czasopismo (w języku włoskim), prowadzi stronę internetową, publikuje też spis 
wszystkich organizacji migrantów zrzeszających Friulijczyków (Annuario del Fogo- 
lars Furlans nel mondo)81.

Społeczności słoweńskojęzyczne

W związku z zakresem ochrony i działań na rzecz mniejszości, szczególnie po 
wprowadzeniu unormowań w 2001 roku, zbiorowość słoweńska z Friuli-Wene
cji Julijskiej uważana jest, obok francuskiej mniejszości z Doliny Aosty i niemiec
kiej z Górnej Adygi, za mniejszość „superchronioną”82. Poza oficjalną, standardo
wą i skodyfikowaną pod względem gramatycznym i syntaktycznym wersją języka 

http://www.friulinelmondo.com
http://www.friulinelmondo.com/assets/files/documenti_2012/annuario_
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słoweńskiego, społeczności słoweńskie są podzielone na kilka grup dialektów (poni
żej podane w kolejności występowania w kierunku z północy na południe)83:

83 Treccani.it, http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/minoranze/Fusco. 
html, 30 V 2013.

84 Wariant najmniej zbliżony do literackiego słoweńskiego, z licznymi zapożyczeniami 
z friulskiego.

85 Art. 1 ustawy stanowi, że: „Republika uznaje i chroni prawa obywateli włoskich należących 
do słoweńskiej mniejszości językowej zamieszkujących prowincje Triest, Gorycja i Udine” (La Re- 
pubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alia minoranza lingüistica 
slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine).

86 Przykładowo, Ustawa regionalna nr 26 z 2007 roku wspiera między innymi współpracę 
z dwiema pozostałymi grupami mniejszościowymi: friulską i niemiecką.

87 Memorandum londyńskie gwarantowało równe prawa obu mniejszościom: włoskiej i sło
weńskiej, żyjącym po dwóch stronach granicy. Zapewniało wolność wyboru języka w kontaktach 
z organami administracyjnymi i sądowymi.

88 T. Simćić, op. cit., s. 62.

• zegliano (zilijskoj - używany na terenach, które zostały włączone w granice pań
stwa włoskiego po I wojnie światowej, karyncka dolina Zeglia, Val Canale (Ka- 
nalska Dolina). Miały styczność z grupami posługującymi się różnymi odmiana
mi niemieckiego i friulskiego,

• restaño (rezijansko) - występuje na obszarach Doliny Rezji (Val di Resia)84,
• tersko - spotykany na terenach przedalpejskich, dialekty z doliny Torre,
• nadiśko - używany w Val Natisone, najbardziej rozpowszechniony wariant,
• briiko - charakterystyczny dla prowincji Gorycja,
• krasko - występuje głównie w okolicach Carso, w prowincji triestańskiej.

Sytuacja poszczególnych grup słoweńskich nie była jednorodna. W najtrudniej
szym położeniu, pod względem legislacyjnym, byli Słoweńcy zamieszkujący prowin
cję Udine, najsłabiej powiązaną z Jugosławią. Ich status został formalnie uregulowany 
dopiero w 2001 roku, kiedy w życie weszła ustawa nr 38 regulująca ochronę mniejszo
ści słoweńskiej w całym regionie (Legge 23 febbraio 2001, n. 38, „Norme a tutela della 
minoranza lingüistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia” [Ustawa z 23 lute
go 2001 roku, nr 38, „Standardy ochrony słoweńskiej mniejszości językowej w regio
nie Friuli-Wenecja Julijska”]), przyczyniając się do wprowadzenia intensywnej poli
tyki językowo-kulturowej na rzecz lokalnych języków85. W kolejnych latach przepisy 
ustawy były wzmacniane rozwiązaniami o charakterze regionalnym86. W znacznie 
korzystniejszej sytuacji były pozostałe grupy słoweńskie, z Gorycji i Triestu, które już 
wcześniej korzystały z ochrony państwowej, w szczególności w zakresie edukacji, na 
podstawie memorandum z Londynu z 1948 roku87 oraz traktatu z Osimo podpisa
nego w 1975 roku. Prowincja Udine, obejmująca tzw. Slavia Véneta, Val Resia i Val 
Canale ma odrębną od triestańskiej i gorycjańskiej historię, co nadaje jej dodatkowo 
odmienny charakter. Dotyczy to w szczególności dwóch pierwszych obszarów, które 
w przeszłości stanowiły część imperium habsburskiego, z jego specyfiką kulturową 
i polityczną88.

Treccani.it
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/minoranze/Fusco
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Podobnie jak w przypadku friulskim, trudno określić liczbę mieszkańców regio
nu, którzy posługują się językiem słoweńskim. Statystyki powszechnie uważane są za 
mało wiarygodne i kwestionowane zarówno przez mniejszość słoweńską, jak i wło
ską większość89. Nie oddają też w pełni rzeczywistości ze względu na złożoność toż
samości etnicznych i trudność w jednoznacznym określeniu swojej przynależności.

89 W publikacji Le minoranze linguistiche della Repubblica italiana liczbę Słoweńców w latach 
70. XX wieku szacowano na 100 tys.; zob. S. Pahor (a cura di), Le minoranze linguistiche della 
Repubblica italiana, „Città e Regione” vol. 6,1980, n. 3, s. 13-33.

99 Legge 19 luglio 1961 n.1012, „Disciplina delle istituzioni scolastiche nella Provincia di Go- 
rizia e nel Territorio di Trieste” [Zasady ramowe dotyczące szkolnictwa w Prowincji Gorycji i na 
Terytorium Triestu], „Gazzetta Ufficiale” 1961,9 X, n. 252.

91 E. Sussi, op. cit., s. 30-31. Więcej na temat szkolnictwa zob. badania Instytutu SLORI - 
Slovenski raziskovalni inśtitut/Istituto Sloveno di ricerche, [on-line] http://www.slori.org/index. 
php?&lang=ita, 10 VI 2012.

92 N. Bogatec, M. Bufon, Slovenske ¡ole v trźaśki in Gorüki pokrajini: nizje in vüje srednje 
¡ole, 1999, za: E. Sussi, op. cit., s. 32.

Do zachowania języka słoweńskiego w znacznym stopniu przyczyniło się szkol
nictwo. Powstało ono jeszcze pod dominacją austriacką i funkcjonowało do 1923 roku, 
kiedy władze faszystowskie poddały szkoły obowiązkowej italianizacji. Słoweński do 
szkół powrócił po II wojnie światowej,w 1945 roku,jednak dopierow 1961 roku wpro
wadzono uregulowania normatywne w postaci ustawy nr 1012, która oficjalnie uzna
wała istnienie „szkół państwowych ze słoweńskim jako językiem nauczania”, ale tylko 
w dwóch prowincjach - Gorycji i Trieście90. Kolejne akty prawne uchwalono w latach 
70. Była to ustawa nr 932 z 22 grudnia 1973 roku regulująca kwestie nierozwiązane 
poprzednią ustawą, dekret nr 417 z 31 maja 1974 oraz ustawa nr 1 z 14 stycznia 1975. 
Te ostatnie regulowały udział przedstawicieli szkół z językiem słoweńskim w orga
nach kolegialnych prowincji Gorycji i Triestu. Obecnie szkoły słoweńskie, podobnie 
jak włoskie, podlegają Ministerstwu Edukacji, a na poziomie lokalnym odpowied
nim strukturom edukacyjnym. Kształcenie realizowane jest na wszystkich poziomach 
i odbywa się całkowicie w języku słoweńskim (poza lekcjami języka włoskiego)91.

W miejscowości San Piętro al Natisone, w prowincji Udine, od 1986 działa 
dwujęzyczne przedszkole i szkoła podstawowa - LTstituto per lTstruzione Slovena 
(słów. Zavod za slovensko izobrażevanje [Instytut Nauczania w Języku Słoweńskim]). 
Funkcjonują też prywatne szkoły muzyczne - la Glasbena matica „E. Kogoj” - Cen
tro Musicale Sloveno [Słoweńskie Centrum Muzyczne] z główną siedzibą w Trieście 
oraz z filiami w Gorycji i Val Canale (prowincja Udine), a także „Emil Kornel” Slo- 
venski center za glasbeno vzgojo - Centro Sloveno di educazione musicale [Słoweń
skie Centrum Edukacji Muzycznej] w Gorycji.

Z opublikowanych w ostatniej dekadzie XX wieku danych wynika, że systema
tycznie zmniejsza się liczba uczniów kształcących się w szkołach słoweńskich. Naj
więcej pochodzi z rodzin, w których oboje rodzice są Słoweńcami (58%), mniejszą 
grupę stanowią dzieci rodziców, z których tylko jedno wywodzi się z kultury słoweń
skiej (35%), a 7% to uczniowie, których rodzice nie są Słoweńcami92.

http://www.slori.org/index
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Zwraca się uwagę, że mieszkańcy terenów słoweńskich nie są jednomyślni w kwe
stii metod ochrony języka, ale też, co może ważniejsze, modelu językowego, który 
tej ochronie ma być poddany. Zwolennicy pierwszej opcji opowiadają się za promo
waniem języka literackiego, standardowego. Z kolei druga grupa oponuje przeciw 
narzucaniu odmiany języka (literacki słoweński), której nie uważają za swoją, i do
magają się uznania lokalnych dialektów, które traktują jako swoje faktyczne dziedzic
two kulturowe. Dotyczy to w szczególności zbiorowości posługującej się odmianą 
resiano, domagającej się między innymi nauczania w szkołach lokalnego wariantu, 
używanego również w środowisku domowym.

Społeczności niemieckojęzyczne

Mniejszości niemieckojęzyczne rozprzestrzenione są głównie na obszarach gó
rzystych, alpejskich. Ich osadnictwo było raczej spontaniczne - poszukujący za
trudnienia przy wydobyciu minerałów w okolicach Timau (Tischlbong), w dolinie 
Lumiei w niewielkich grupach zakładali tam osady od około XIII wieku. Ponadto 
mniejszości posługujące się niemieckim osiedlały się w Val Canale (Kanaltal), szcze
gólnie w miasteczkach Pontebba i Tarvisio. Niemal od początku napływu ludności 
niemieckojęzycznej do Friuli najważniejszą rolę w rozprzestrzenianiu się języka 
i kultury odegrali przedstawiciele warstw uprzywilejowanych. Niewykształcona i go
rzej sytuowana ludność w niewielkim tylko stopniu poddawała się tym wpływom, 
pozostając przy lokalnych dialektach. Istnieją dwie hipotezy dotyczące początków 
osadnictwa niemieckiego na terenach dzisiejszej Friuli-Wenecji Julijskiej. Pierwsza 
z nich, uwzględniająca aspekt językowy, wskazuje najbardziej prawdopodobny okres 
początku napływu grup niemieckich między rokiem 1250 a 1280. Historycy skłonni 
są raczej upatrywać początków osadnictwa nieco później, ale nie dalej niż w 1306 
roku (okres, z którego pochodzą pierwsze dokumenty potwierdzające istnienie za
budowań w Sauris)93. Najstarszy dokument, w którym pojawia się nazwa Sauris po
chodzi z 1280 roku, kiedy osada pozostawała pod dominacją patriarchatu Akwilei. 
Pierwsi osadnicy przybyli prawdopodobnie z Karyntii, z terenów położonych między 
dolinami Gaił, Lesach i Moll oraz obszarem graniczącym z Tyrolem, obejmującym 
Obertilliach, Untertilliach i Kartisch94.

” V. Goldschmidt, L’isola lingüistica tedesca di Sauris, [w:] J. Marco (a cura di), Minoranze 
linguistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia. Aspetti educativi e culturali, Ministero della Pub- 
blica Istruzione, Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (Friuli- 
-Venezia Giulia, Italy), IRRSAE, Trieste 2001, s. 68.

94 Ibidem.

Obecnie społeczności niemieckojęzyczne mieszkają w pięciu gminach regio
nu: Sauris, Paluzza (Timau) oraz położone w Val Canale - Tarvisio, Malborghetto 
i Pontebba. Mieszkańcy dwóch pierwszych obszarów posługują się starymi od
mianami niemieckiego (saurano i timavese), zbliżonymi do używanych w innych 
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gminach północnych Włoch, poza regionem Friuli. Niemiecki z Val Canale, te
renów, które do I wojny światowej pozostawały pod władzą austriacką, zaliczany 
jest do grupy karynckiej. Val Canale uchodzi za jeden z najbardziej wielojęzycz
nych obszarów regionu, gdzie normą wśród mieszkańców jest znajomość dwóch 
lub trzech języków.

Oficjalna ochrona języka i kultury mniejszości niemieckich żyjących na tere
nie Friuli-Wenecji Julijskiej została po raz pierwszy zagwarantowana na mocy art. 
6 ustawy regionalnej nr 4 z 1999 roku95. Normowała ona przede wszystkim kwestie 
związane z finansowaniem działalności kulturalnej i językowej prowadzonej przez 
organizacje i stowarzyszenia. Kolejne gwarancje prawne pojawiły się w art. 5 ustawy 
regionalnej nr 30 z 2001 roku96. Dokument ten regulował kwestie dotyczące mniej
szości słoweńskiej, ale z racji zamieszkiwania na terenach, do których odnosiła się 
ustawa, grup niemieckojęzycznych, również one uzyskały ochronę. Za kamień mi
lowy w kwestii uznania mniejszości niemieckich uważana jest ustawa nr 20 z 2009 
roku, w całości odnosząca się wyłącznie do mniejszości niemieckojęzycznych97. Wy
liczenie społeczności ma charakter enumeratywny, a więc zamknięty. W dokumencie 
wymienia się również dwa warianty niemieckiego jako podlegające ochronie: saura- 
no i timavese.

95 Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, „Disposizioni per la formazione del bilancio plu- 
riennale ed annuale della Regione” [Zarządzenia dotyczące ustanowienia wieloletniego i rocznego 
budżetu Regionu].

96 Legge 23 febbraio 2001, n. 38, „Norme a tutela della minoranza lingüistica slovena della 
regione Friuli-Venezia Giulia” [Standardy ochrony słoweńskiej mniejszości językowej w regionie 
Friuli-Wenecja Julijska], „Gazzetta Ufficiale” 2001, 8 III, n. 56.

97 Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20, „Norme di tutela e promozione delle minoranze 
di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia” [Standardy ochrony i promocji niemieckojęzycznych 
mniejszości w Friuli-Wenecji Julijskiej], „Bollettino Ufficiale Regionale” 2009,25 XI, n. 47.

98 W 1961 roku Sauris zamieszkiwało 429 osób (ISTAT, Censimento popolazione e abita- 
zioni [Spis powszechny ludności i gospodarstw] 2011, http://dati.istat.it/?lang=it, 10 VII 2013), 
natomiast w 1961 roku Sauris liczyło 761 mieszkańców, a w 1981 roku - 577, za: A.M. Boileau, 
E. Culot (a cura di), Le minoranze nell’ambito dell’ Alpe Adria: version italiana, I.S.I.G. Instituto di 
sociología internazionale Gorizia, Trieste: Regione Autonomia Friuli-Venezia Giulia 1991, s. 220.

Sauris - wyspa językowa

Sauris (Zahre) jest najwyżej położoną gminą górską w Karnii (na wysokości 
1200-1400 m n.p.m.) na północnym wschodzie Friuli-Wenecji Julijskiej. Obejmu
je trzy części: dolną (Unter Zahre/Dorf), górną (Ober Zahre o Plotzn) i Lateis (Za 
Latais). Stanowi niewielką wyspę językową zamieszkiwaną obecnie przez około 400 
mieszkańców98 posługujących się starym wariantem niemieckiego - saurano, na
zywanym zahar sprohe lub zarisch. Według językoznawców osadnictwo niemieckie 
w Sauris datuje się na XIII wiek i wywodzi się z Val di Lesach na pograniczu tyrol

http://dati.istat.it/?lang=it
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sko-karynckim”. Przez wieki podróż do najbliższej wioski trwała ponad pięć godzin 
pieszo lub mułem. Dopiero w latach 30. XX wieku zbudowano drogę łączącą Ampez- 
zo z Sauris. Położenie Sauris sprawiło, że dialekt używany przez mieszkańców różni 
się od innych dialektów południowobawarskich, a ponadto cechują go zapożyczenia 
z friulskiego i włoskiego. Saurano używany jest głównie w kontekście rodzinnym, zaś 
w przestrzeni publicznej dominuje friulski oraz włoski. Sauris, tak jak wiele górskich 
miejscowości, trudno dostępnych, z ograniczonymi możliwościami zarobkowania, 
doświadczało wzmożonych migracji ekonomicznych, do tego stopnia, że zagrożone 
było jej istnienie. Aby przeciwdziałać przybierającemu na mocy procesowi wyludnia
nia trzeba było przede wszystkim stworzyć miejsca pracy99 100. Tak zrodził się w 1980 
roku projekt pod nazwą Progetto Sauris - Serie di progetti integrati [Projekt Sauris 
- projekty zintegrowane], finansowany przez władze regionu. Głównym celem tego 
przedsięwzięcia było stworzenie nowych miejsc pracy, przede wszystkim w budow
nictwie i turystyce (które miały pozostać wyłącznie w rękach społeczności lokalnej), 
a nie jak dotychczas w typowo tradycyjnych sektorach, takich jak przemysł tekstylny 
czy produkcja serów, nieprzynoszących znaczących profitów finansowych. Na pozio
mie działań kulturalno-oświatowych wskrzeszano stare tradycje, na przykład antycz
ny karnawał saurano czy Giro della Stella (zwyczaj chodzenia w Nowy Rok od domu 
do domu z życzeniami pomyślności), a także powołano chór Zahre mający w swoim 
repertuarze piosenki i pieśni w najstarszej odmianie niemieckiego. Kolejną ważną 
inicjatywą było wprowadzenie dialektu saurano do programu nauczania w szkołach, 
najszybszy zanik znajomości tego języka obserwowano bowiem wśród młodzieży, 
która chętniej posługiwała się włoskim101. Działania edukacyjne podejmowane przez 
mieszkańców Sauris wspiera Uniwersytet w Udine, współuczestnicząc w przygoto
waniu materiałów dydaktycznych oraz publikacji książek w lokalnym dialekcie. Po
kłosiem tej współpracy jest między innymi książka Der Relé unt de Glikhlikhat [Rele 
i szczęście] i czterojęzyczne publikacje: po friulsku, włosku, timavese i saurano.

99 I gruppi linguistici tedeschi nel Friuli-Venezia Giulia, [w:] Minórame di Alpe Adria, Isti- 
tuto di Sociología Internazionale Gorizia, [on-line] http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/ 
default/RAFVG/cultura-sport/cultura/comunita-linguistiche/FOGLIA5/allegati/comunitaGerma- 
nicheFvg.pdf, 20 VI 2013.

1110 V. Goldschmidt, op. cit., s. 69.
,,H Ibidem.

Uwagi końcowe

Na zakończenie warto przywołać wyniki badań preferencji językowych miesz
kańców Friuli-Wenecji Julijskiej przeprowadzonych na przełomie 2006 i 2007 roku. 
Badania ankietowe, zlecone przez władze regionu, zostały wykonane we współpracy 
z dwiema instytucjami naukowymi: Słoweńskim Instytutem Badawczym (Sloven
ski raziskovalni inśtitut/Istituto Sloveno di Ricerche) oraz Friulskim Towarzystwem 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/
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Filologicznym (Societat Filologjiche Furlane/Societá Filológica Friulana). Były 
to pierwsze badania prowadzone na tak szeroką skalę jednocześnie na obszarach 
wszystkich trzech uznanych mniejszości historycznych. Ankiety rozprowadzono 
w 30 gminach regionu, wśród 3 tys. mieszkańców (zarówno obywateli włoskich, jak 
i cudzoziemców), w tym 2 150 respondentów było mieszkańcami terenów friulskich, 
750 pochodziło z obszaru słoweńskiego, a 100 z niemieckiego (głównie z Sauris). Ze
brane dane wskazują, że językiem lokalnym jako podstawowym najchętniej posłu
gują się mieszkańcy obszarów friulskich (40,3% tylko friulskim, 10,8% jednocześnie 
friulskim i włoskim). W dwóch pozostałych częściach (słoweńskiej i niemieckiej) 
wartości są znacznie niższe. Na słoweński jako pierwszy i podstawowy język wskazało 
31% respondentów, zaś jednocześnie na słoweński i włoski jedynie 4%. W przypadku 
terenów niemieckich wartości te wyniosły odpowiednio 27% i 6%. Analiza wyników 
sondażu zdaje się potwierdzać tezę mocy mniejszości friulskiej, przynajmniej pod 
względem językowym. Wyniki badań odzwierciedlają zarazem stan współistnienia 
i przeplatania się czterech kultur: włoskiej, będącej spoiwem wyraźnej różnorodności 
regionu, i trzech pozostałych - friulskiej, słoweńskiej i germańskiej.

O różnorodności i bogactwie kulturowym Friuli-Wenecji Julijskiej może sta
nowić fakt, że w aż 199 spośród 219 gmin regionu zamieszkuje co najmniej jedna 
z historycznych mniejszości językowych. Na mozaikę językową i etniczną nakłada 
się dodatkowo zróżnicowanie religijne. Od kilku dekad coraz wyraźniej swoją obec
ność zaznaczają też nowe mniejszości - imigranci przybywający z Rumunii, Albanii, 
Serbii, ale także z Ghany, Ukrainy, Maroka czy Bangladeszu102. Powoduje to zmia
nę krajobrazu społecznego, rodzi nowe wyzwania i pytania o współistnienie starych 
i nowych mniejszości.

102 W 2011 roku oficjalna liczba imigrantów w regionie wyniosła 105 286, co stanowiło 2,5% 
wszystkich cudzoziemców we Włoszech. Na 100 mieszkańców Friuli-Wenecji Julijskiej przypa
da 8,5 cudzoziemców (dla porównania wartość dla całych Włoch wyniosła 7,5); zob. Annuario 
Statistico Immigrazione 2012, Regione Autonoma FVG - http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/in- 
focms/repositPubbl/table3/93/allegati/AnnuarioImmigrazione28Giugno2012BASSARis.pdf [on- 
-linej.l VI 2013.

http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/in-focms/repositPubbl/table3/93/allegati/AnnuarioImmigrazione28Giugno2012BASSARis.pdf
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