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Fenomen chorwackich diaspor językowych. 
Historia i współczesność

Specyficzny charakter chorwackich diaspor językowych, który można określić nawet 
mianem fenomenu, wpisuje je na listę zjawisk cechujących wyłącznie język chorwacki, 
do których zalicza się także głagolityzm, trójdialektyczność literacką, trójalfabetycz-
ność, regionalizm czy też fakt masowych migracji ludności. To właśnie one łączą wspól-
nym mianownikiem genezę trzech najważniejszych językowych diaspor chorwackich, 
do których należą Gradiszczańscy (Burgenlandzcy) Chorwaci, Baczcy Bunjewcy i Mo-
lizańscy Chorwaci. Równocześnie przyczyny ich powstania są jedyną łączącą je wspól-
ną cechą w historii, w przeciwieństwie do pozostałych atrybutów, nadających każdej 
z tych diaspor odrębny i oryginalny charakter. Dotyczy to zarówno ich losów historycz-
nych na terenie nowych ojczyzn, statusu społecznego i politycznego poszczególnych 
grup mniejszości chorwackiej, jak i problemów dotyczących ojczystego dialektu/języka 
oraz walki o jego zachowanie skutkującej podejmowanymi (lub nie) – z różnymi rezul-
tatami – świadomymi działaniami kodyfikacyjnymi. One to właśnie odróżniają je od 
innych diaspor, które występują w Rumunii, na Węgrzech czy USA, jako skupiska lud-
ności chorwackiej, posługującej się językiem czy dialektami chorwackimi. 

Z kolei diaspory, które są przedmiotem tych rozważań, łączą obecnie aktualne prob-
lemy „współczesności”, z których głównym, choć nie jedynym, jest niebezpieczeństwo 
asymilacji i utrata zarówno tożsamości narodowej, kulturowej, jak i językowej.

Niewątpliwie najciekawsza i najliczniejsza jest diaspora Gradiszczańskich Chorwa-
tów, których liczbę określa się dziś na około 60 tysięcy1, co, jak się oblicza, stanowi 
wedle niektórych autorów już tylko 30% niegdysiejszej populacji osadniczej. Są to po-
tomkowie emigrantów, którzy w XVI wieku, częściowo z przyczyn ekonomicznych, 
ale przede wszystkim w ucieczce przed najazdem tureckim, wyruszali na północ, za-
siedlając tereny ówczesnych ziem Korony Świętego Stefana, zaś współcześnie znajdu-
jących się w granicach Austrii, zachodnich Węgier i szczątkowo Słowacji i Czech. 
W wyniku tej największej migracji, skierowanej poza granice Chorwacji, powstało 

1 Przytaczam jedynie podstawowe fakty dotyczące tej diaspory, po szczegółowe informacje i literaturę 
przedmiotu odsyłając do zamieszczonego w tym tomie artykułu B. Popiołek. Najnowsze syntetyczne uję-
cie prezentuje także N. Benčić, Krivudanja gradišćanskohrvatskoga jezika u 20. stoljeću [w:] Hrvatski je-
zik u XX. stoljeću, red. M. Samardžija, I. Pranjković, Matica Hrvatska, Zagreb MMVI, s. 265–274. Por. 
także A. Ślęzak, Burgenlandzcy Chorwaci i ich tradycje językowe, Bielsko-Biała 2006. 
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około 300 chorwackich wsi, co równocześnie determinowało społeczny charakter tej 
diaspory, jako ludności wiejskiej. Gradišćanski Hrvati pochodzili z terenów leżących 
między Ogulinem, Bihaciem i Sawą, czyli terenów należących w okresie migracji do 
wszystkich trzech dialektów chorwackich, dlatego też językiem osadników była przede 
wszystkim czakawszczyzna, ale również sztokawszczyzna i kajkawszczyzna – głównie 
na Węgrzech. Język diaspory w historii nosił różne nazwy, podobnie jak i sami miesz-
kańcy diaspory określani jako zapadnougarski Hrvati czy też vodeni Hrvati. Nazwa 
współczesna, której autorem jest największy tamtejszy poeta Mate Meršić Miloradić, 
narodziła się w nowej dla członków diaspory sytuacji historycznej, kiedy większość 
zamieszkiwanych przez nich terenów została w 1921 roku przyłączona do nowo po-
wstałej austriackiej prowincji Burgenland (Gradiška, Gradišće). Nowy etnonim określa 
zarówno ludność, jak i jej język, obejmując swym zasięgiem także Chorwatów zamiesz-
kujących poza samym Burgenlandem, czyli na Węgrzech, Morawach i Słowacji. 
Niewątpliwie głównym wyznacznikiem ich tożsamości narodowej był język, który po-
zwolił im przetrwać 500 lat w środowisku językowo i kulturowo obcym. Był on nawet 
ważniejszy niż pamięć ich historycznych siedzib. I to właśnie język jest dziś najbardziej 
charakterystyczną cechą tej diaspory, a równocześnie jej największym osiągnięciem 
w dziedzinie kultury i zachowania własnego dziedzictwa. W rezultacie długotrwałego 
procesu standaryzacji społeczność chorwacka w Burgenlandzie wypracowała bowiem 
normę lokalnego języka standardowego oraz uzyskała dla niego prawa drugiego urzę-
dowego języka na terenie tego kraju związkowego, nadane mu 12 grudnia 1987 roku 
przez austriacki Trybunał Konstytucyjny. Gradišćanskohrvatski język, ze względu na 
system, na którym został oparty, różni się od języka chorwackiego, skodyfikowanego 
na bazie dialektu nowosztokawskiego. Obecnie istnieją więc dwa chorwackie języki li-
terackie o innych podstawach gramatycznych i zakresie funkcjonowania – w Burgen-
landzie ograniczonym do roli języka regionalnego, w przeciwieństwie do ogólnonaro-
dowego statusu języka chorwackiego w jego ojczyźnie. Język gradiszczańskochorwacki 
za podstawę wybrał dialekt czakawski, o największym zasięgu występowania w moza-
ice dialektów chorwackich używanych na terenie diaspory. Dzisiejszą normę kodyfiku-
ją słownik i gramatyka2. Obecność piśmiennictwa na tym terenie, którego tradycje się-
gają czasów reformacji, zrodziła pytanie o jego normalizację, szczególnie aktualne 
w sytuacji „wielodialektyczności” Gradišcia. Historia kodyfikacji tego idiomu sięga 
XVIII wieku, kiedy to można mówić o powstaniu ponaddialektalnej postaci języka piś-
mienniczego, zaspokajającej aktualne potrzeby komunikacyjne chorwackiej społeczno-
ści żyjącej w obcym środowisku językowym. Literatura tego okresu miała głównie cha-
rakter religijny. Katolicyzm był drugim, obok języka, wyznacznikiem tożsamości 
grupy. Natężenie działalności normalizacyjnej, w której walczyły ze sobą dwie koncep-
cje, odnotowuje się w okresie iliryzmu. Jedna z nich optowała za językiem lokalnym, 
natomiast druga szukała zbliżenia do języka macierzy, co miało zapewnić 
Gradiszczanom, szczególnie w okresie późniejszym, dostęp do skodyfikowanej normy 
gramatycznej i bogatej chorwackiej tradycji literackiej. Przeciwnicy tej koncepcji wska-
zywali na niebezpieczeństwo porzucenia języka lokalnego i nierozumienia, propono-

2 Słownik ukazał się w dwóch tomach: Deutsch-burgenländischkroatisch-kroatisches Wörterbuch, red. 
B. Finka, R. Katičić, Eisenstadt–Zagreb 1982; Gradišćanskohrvatski-hrvatsko-nimški rječnik, Zagreb– 
–Eisenstadt 1991; Gramatika gradišćanskohrvatskoga književoga jezika, red. I. Sušić, Željezno 2003.
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wanego im w zamian, języka chorwackiego, pochodzącego spoza obszaru diaspory. 
W gorących dyskusjach zintensyfikowanych w latach 60. i 70. XX wieku Gradiszczanie 
ostatecznie wybrali jednak drogę kodyfikacji własnego dialektu lokalnego.

Głównym problemem diaspory burgenlandzkiej jest proces nieuchronnej asymila-
cji, której społeczność ta ulegała stopniowo już od początków zasiedlenia nowych tere-
nów. Nasiliła się ona w drugiej połowie XX wieku, a główną przyczyną były czynniki 
polityczne i socjalne przemiany w warstwie społecznej mieszkańców diaspory. Urzę-
dowo zatwierdzony język, pomimo tego, że w wystarczającym stopniu spełnia warunek 
standardu, czyli jest funkcjonalnie poliwalentny, zapewniając tym samym zaspokajanie 
potrzeb komunikacyjnych jego użytkowników, ma równocześnie ograniczony zasięg 
regionalny, a tym samym znacznie mniejszą rangę, niż państwowy język niemiecki. 
Język państwowy jest używany wyłącznie poza regionem, we wszystkich sferach życia 
społecznego, a więc w szkolnictwie, sądownictwie, wojsku, służbie zdrowia. Ten fakt 
ogranicza w pewnym sensie użycie gradiszczańskochorwackiego i sprowadza go do 
roli języka „małej ojczyzny”, nie pozbawiając go przy tym niewątpliwie najważniejsze-
go tak zwanego aspektu wartościującego, który dla posługującej się nim społeczności 
– tej, która się go nie wyrzekła – pozwala nadal trwać w „chorwackości”.

Zupełnie inaczej kształtowały się losy języka w diasporze Baczkich Bunjewców. 
Byli to, podobnie jak Gradiszczańscy Chorwaci, uciekinierzy, którzy w wyniku migra-
cji opuścili swoje siedziby w zachodniej Hercegowinie i Makarskim Przymorzu. Ich 
językiem była sztokawszczyzna ikawska. Emigrowali na północ i dziś zamieszkują 
w czterech państwach: Chorwacji (Lika, Dalmacja, Gorski Kotar, wschodnia Slawonia), 
Bośni (część Hercegowiny), Serbii (Baczka – część Wojwodiny) i w południowych 
Węgrzech (Szeged, Baja, okolice Budapesztu). Baczka przyjęła największą liczbę 
uchodźców, osiadłych w trzech ówczesnych żupaniach: baranjskiej, pesztańskiej i czon-
gradskiej. Zasiedlali oni te tereny od XVI wieku, a najliczniejsza grupa przybyła w 1686 
roku. W dokumentach byli nazywani Dalmatincami, Ilirima i Vlasima katolicima. 
Katolicką ludność chorwacką Serbowie określali też terminem Šokci. Pierwsza fala 
asymilacji, spowodowana polityką madziaryzacyjną państwa, dosięgła tę diasporę na 
początku XIX wieku. Uległy jej szlachta i wyżsi urzędnicy, podczas gdy chłopstwo 
zachowało rodzimy język wraz ze świadomością swojej etnicznej odrębności. Tworzyły 
ją właśnie pochodzenie i łącząca się z nim inna, niż zastana, tradycja kulturowa, kato-
licyzm, a przede wszystkim rodzimy dialekt. Wynaradawianie przebiegało przy udzia-
le katolickiego węgierskiego duchowieństwa, a ułatwiał je także fakt współobecności 
na tym terenie serbskiej ludności prawosławnej, od której, ze względu na różnice w wie-
rze, Bunjewcy nie otrzymywali wsparcia w obronie swojej tożsamości. Znajdowali je 
jedynie u własnego duchowieństwa, najczęściej bośniackich franciszkanów. To oni 
równocześnie zapoczątkowali na tym terenie bogate piśmiennictwo regionalne w dia-
lekcie chorwackiej diaspory. W literaturze tej franciszkańscy autorzy podejmowali 
problemy językowe, tłumacząc już w XVIII wieku, jak na przykład Lovro Bračuljević, 
fakt pisania lokalnym, czyli našim/naškim językiem, ponieważ „lipše i pofaljenije pisa-
ti onako kako se govori”, i właśnie dlatego autor pisze „onako kako govorimo i izgova-
ramo naški riči”3. 

3 Oba cytaty za: A. Sekulić, Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Zagreb 1997, s. 18.
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Polityka madziaryzacyjna wywołała wśród Bunjewców sprzeciw i zainicjowała 
działania w obronie własnej tożsamości, a tym samym i języka, pod przywództwem 
głównych działaczy: Ivana Antunovicia i Ambrozija Šarčevicia. Pierwszy z nich dążył 
do zjednoczenia wszystkich Słowian Południowych w Kościele katolickim, zaś jugo-
słowiańskie zjednoczenie, zgodne z ruchem panującego wówczas jugoslawizmu, we-
dług niego, zapewniało Bunjewcom przetrwanie. Rok 1868, kiedy to powstała duali-
styczna monarchia austro-węgierska, zmienił również sytuację polityczną naddunajskich 
Chorwatów, zdanych na władze węgierskie, bez wsparcia własnego państwa. W tym też 
okresie zaczęto powszechnie używać regionalnej nazwy bunjevački oraz bunjevačko- 
-šokački jezik, a także etnonimów Bunjevac i Šokac, które były wówczas bardziej „po-
litycznie poprawne” niż terminy hrvatski lub ilirski. Nasiliły się wówczas także dysku-
sje dotyczące wyboru przyszłego języka literackiego. Podobnie jak u burgenlandzkich 
Chorwatów i tu pojawiły się dwie koncepcje normalizacyjne. Jedna z nich propagowała 
przyjęcie chorwackiego języka literackiego, druga zaś proponowała tworzyć normę na 
podstawie języka lokalnego. Tę koncepcję umacniały bunjevačko-šokačke słowniki 
Ambrozija Šarčevicia.

Od XX wieku Bunjewcy coraz silniej łączyli swoją regionalną tożsamość z chorwa-
ckością, choć nadal żywe były wśród nich idee jugoslawizmu. Określając się bowiem 
jako „gałąź” narodu chorwackiego i podkreślając pokrewieństwo swojego języka 
z chorwackim, równocześnie deklarowali jedność z Serbami, traktując ich język kao 
svoj (jako swój). Poglądy te przygotowywały grunt pod niedalekie już powstanie w 1918 
roku wspólnego państwa i języka.

Traktat w Trianon z 1920 roku podzielił chorwackich Bunjewców pomiędzy dwa 
państwa: Węgry (100 tysięcy) i Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (180 tysię-
cy). W tym też okresie, po powstaniu państwa, Bunjewcy byli poddawani serbizacji, 
a ich językiem literackim stał się serbsko-chorwacki, wobec czego działalność normali-
zacyjna okazała się bezcelowa. Bunjevački jezik stał się historycznym regionalnym języ-
kiem literackim, tworzonym w określonych warunkach historycznych tej diaspory. 

W sposób sztuczny Chorwaci w Wojwodinie, wskutek różnych poczynań państwa, 
zostali w latach 80. XX wieku ponownie podzieleni i określeni regionalnym mianem 
Bunjewców i Šokców. Propagowanie tych etnonimów oddalało ich nosicieli od przyna-
leżności do Chorwacji. A przecież nie wszyscy Chorwaci zamieszkujący Wojwodinę 
czuli się Bunjewcami. Według spisu z 1971 roku na terenie Wojwodiny żyło 120 tysięcy 
Chorwatów, a w 1991 roku już tylko 75 tysięcy, z czego jedynie 21 434 osoby deklaro-
wały się jako Bunjewcy. Kolejny spis z 2002 roku określał liczbę Chorwatów na 56 546 
osób, w tym 19 766 Bunjewców. Świadczyłoby to o przewartościowaniu w sferze świa-
domości – z regionalnej na chorwacką. 

Po rozpadzie Jugosławii i wybuchu wojny Chorwaci zaczęli masowo (ponad 40 ty-
sięcy osób) opuszczać serbską Wojwodinę. Status mniejszości narodowej uzyskali 
w 2002 roku, stając się trzecią pod względem liczebności mniejszością w Wojwodinie4. 
Problem języka w nowej sytuacji politycznej nie został rozwiązany, choć w maju 2002 
roku Skupština Vojvodine zaproponowała nadanie chorwackiemu językowi tej mniej-
szości statusu języka urzędowego. Postulat został praktycznie zrealizowany jedynie 
w opštinie subotickiej. 

4 Ljudska prava i kolektivni identitet. Srbija 2004. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 
2005, s. 560–573. 
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Sfera języka w tej diasporze pozostaje nadal przedmiotem polityki państwa. Władze 
wprowadzają, względnie próbują obecnie wprowadzić, do szkół jezik bunjevački, usiłu-
jąc stworzyć tym samym nowy standard językowy, czyli kolejny język słowiański, na 
podstawie tradycyjnych cech lokalnego dialektu tej społeczności, który cechuje na 
przykład ikawizm, zanik h, redukcja nagłosowej joty. Pomimo oficjalnych zapewnień, 
że celem „reformy” jest: 

nigovanje govornog i pisanog bunjevačkog jezika nužnog za razumivanje; tumačenje osnovni 
obilužja maternjeg jezika; bogaćenje ričnika maternjeg jezika; upoznavanje odlika nacijonalne 
kulture bunjevačkog naroda; upoznavanje bunjevačke književnosti; upoznavanje tekovina bun-
jevačke kulture5.

Oznacza to nadanie Bunjewcom statusu odrębnego narodu i wyniesienie ich dialek-
tu do rangi języka narodowego, co ma na celu oderwanie ich od Chorwackiej Macierzy. 
Nieoficjalne motywy mają więc naturę polityczną.

Najmniejszą, ale równie interesującą diasporą są Molizańscy Chorwaci, zamieszku-
jący w południowych Włoszech trzy wsie: Kruč (Acquaviva Collecroce), Mundimitar 
(Montemitro) i Stifilić/Filić (San Felice del Molise). Obecnie społeczność ta, według 
spisu ludności z 1991 roku, liczy 2322 mieszkańców, co niestety nie oznacza, że wszy-
scy oni nadal posługują się rodzimym dialektem. Dane statystyczne z 1978 roku wy-
mieniały jeszcze 2886 mieszkańców, a Milan Rešetar badający ten dialekt w 1911 roku 
określił ich liczbę na 4802 osoby6. Postępująca asymilacja etniczna, a zarazem języko-
wa, jest głównym i najważniejszym problemem tej diaspory. Najbardziej zagrożony jest 
Stifilić, w którym dialektem posługują się już tylko starzy ludzie. Równocześnie jest on 
najsłabiej naukowo opracowany. 

Trzy molizańskie miejscowości są dzisiaj, jak mówi Snježana Hozjan7, ostatnią oazą 
licznych niegdyś osad migracyjnych znajdujących się na terenie południowych i środ-
kowych Włoch, gdzie pierwsza fala migracji dotarła już w XIII wieku8. Druga fala mi-
gracji na te tereny rozpoczęła się w końcu XV i w XVI wieku, a uciekający przed 
Turkami osadnicy przybywali z terenów podbiokowsko-neretwańskich leżących na po-
łudnie od Cetiny. W okresie zasiedlania liczbę emigrantów chorwackich badacze okre-
ślali na około 7–8 tysięcy. Zamieszkiwali oni wówczas piętnaście wsi. Ich dialektem jest 
zachodnia sztokawszczyzna ikawska z elementami dialektu czakawskiego, co z jednej 
strony, jak wykazują badania, jest rezultatem bliskości obu dialektów w chorwackiej 
ojczyźnie, a z drugiej, także nowego kontaktu z zastaną na obszarze molizańskim 
wcześniejszą falą emigrantów czakawskich. Ich leksyka, wolna od turcyzmów, po-
świadczała stan słownictwa sprzed najazdu i wpływów tureckich. Molizańscy Sćavuni, 

5 Cyt. za: D. Brozović, „Bunjevački jezik”? Denacionalizacija hrvatske manjine. Republika Srbija ig-
norira međudržavni sporazum o manjinskoj problematici između Hrvatske i Srbije i Crne Gore s kraja 
2004., „Hrvatsko slovo” 566, 24 II 2006, Zagreb, s. 6. 

6 M. Rešetar, Die serbokroatischen Kolonien Süditaliens, Schriften der Balkankommission, linguistis-
che Abteilung, Beč 1911. 

7 S. Hozjan, Južna Italija [w:] Hrvatski jezik, red. M. Lončarić, seria: Najnowsze Dzieje Języków 
Słowiańskich, Opole 1988, s. 278–286.

8 A. Sujoldžić, B. Finka, P. Šimunović, P. Rudan, Jezik i porijeklo stanovnika slavenskih naseobina 
u pokrajini Molise, Italija, „Rasprave Zavoda za jezik” 1987, 13, Zagreb, s. 117–145; P. Šimunović, 
Šklavunske naseobine u južnoj Italiji i naša prva zapisana bugaršćica, „Narodna umjetnost” 1984, 21, 
Zagreb, s. 53–68. 
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Šklavuni nazywają swój język terminem naš jezik, względnie określają go przysłówko-
wo – na našu. W przeszłości zachowaniu ich tożsamości sprzyjało geograficzne usytu-
owanie osad w nowej ojczyźnie, w górzystym, odosobnionym terenie. Ta izolacja po-
zwoliła przez długi okres zachować rodzimy styl życia, tradycje i język.

Literacka twórczość na tym terenie ograniczała się do ustnej pieśni ludowej, która 
odegrała jednak znaczną rolę w zachowaniu etnicznej odrębności. Literatura pisana 
w dialekcie molizańskochorwackim pojawiła się dopiero w drugiej połowie XX wieku, 
jako wyraz uświadomionych zobowiązań wobec zachowania własnej tożsamości, tra-
dycji i języka.

Od tego okresu obserwuje się znaczny wzrost zainteresowań diasporą molizańską 
zarówno ze strony środowisk naukowych, jak i samej społeczności. Rozpoczęła się 
w pewnym sensie walka o przetrwanie diaspory i zachowanie jej dla młodego poko-
lenia.

Język diaspory molizańskiej nie jest skodyfikowany, a gwary trzech wsi są zróżni-
cowane, szczególnie w leksyce. Pomimo tego, że każda gwara – wsie oddalone są od 
siebie o około 10 kilometrów – ma swoje odrębne cechy, to tworzą one jeden dialekt 
molizański. Próbę stworzenia wspólnego, ponadgwarowego literackiego języka moli-
zańskiego – kolejnego chorwackiego języka regionalnego – podjęła w 1967 roku redak-
cja nowo powstałego miesięcznika „Naš jezik – La Nostra Lingua”9, na którego okładce 
widniało motto: „Nemojte zabit’ naš lipi jezik! – Non dimenticate la nostra bella lin-
gua!”. W czasopiśmie drukowano teksty po chorwacku, włosku i zamieszczano także 
gwarowe teksty molizańskie. Jednakże głównie pisano „molizańskim językiem litera-
ckim”. Tworzono go przez łączenie dialektu mówionego z językiem chorwackim, a do-
konywano tego poprzez wprowadzanie wyrazów chorwackich, pozostawiając wyraz 
rodzimy (często zromanizowany) w nawiasie: „nije zna odgovoriti (rispunit)”; „ona biše 
več sigura do napadi (asalti) do Turaka” (była już pewna napaści Turków); „u službu 
(u servicju)” (w służbie)10. W ten sposób redakcja tworzyła nowy język literacki, w któ-
rym elementy języka chorwackiego miały zapewnić mu ponaddialektalny charakter. 
W tym celu stosowano też selekcję niektórych cech gwarowych (na przykład realizacja 
prasłowiańskiego dj>j), a wzbogacenie słownictwa miało służyć zbliżeniu „nowego ję-
zyka” do języka Macierzy, umacniając tym samym wzajemne związki. Próba kodyfika-
cji dialektu molizańskiego podjęta w czasopiśmie „Naš jezik”, pomimo że nie zakoń-
czyła się sukcesem, odegrała dużą rolę w ożywieniu problematyki językowej. 

W celu opisu, jak również normalizacji tych gwar powstały też słowniki11 i grama-
tyki12. Diaspora ta, w porównaniu z już przedstawionymi, ulega szybkiej asymilacji od 

9 „Naš jezik – La Nostra Lingua”, Glasnik Molisanskih Hrvata – Periodico dei paesi slavi del Molise, 
Roma.

10 Przykłady za: A. Zaręba, Próba stworzenia nowego literackiego języka słowiańskiego we Włoszech, 
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” XIII, 1974, Warszawa, s. 261–275. 

11 B. Vidov, Vocabolario in dialetto dell isola linguistica croata nel Molise, Toronto 1972; A. Piccoli, 
A. Sammartino, Dizionario Del’idioma croato-molisano di Montemitro/Rječnik moliškohrvatskoga govora 
Mundimitra, Montemitro–Zagreb 2000; W. Breu, G. Piccoli, S. Marčec, Dizionario croato molisano di 
Acquaviva Collecroce. Dizionario plurilingue della lingua slava minoranca di provenienza dalmata di 
Acquaviva Collecroce in Provincia di Campobasso, dizionario, registri, grammatica, testi, Campobasso 
2000. 

12 B. Vidov, Gramatika ikavsko-štokavskog govora stanovika hrvatskog podrijetla Mundimitra – Sti 
Filića – Kruča u pokrajini Molise/Grammatica del dialetto ikavo-štokavo delle localita dell isola linguisti-
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XX wieku, a szczególnie po II wojnie światowej. Przyspieszyło ją poszukiwanie przez 
Molizan pracy w sąsiednich uprzemysłowionych regionach, ponieważ dotychczasowe 
główne zajęcia ludności (rolnictwo, pasterstwo) nie pozwalały już na zaspokajanie pod-
stawowych potrzeb. Wraz ze zmianą trybu życia ginęły stare zawody (tkactwo, koron-
karstwo) oraz tradycyjne zajęcia domowe, a wraz z nimi stara gwarowa leksyka. Nowe 
wyrazy powstające w celu opisania nowej rzeczywistości są już wyrazami włoskimi, 
względnie co najwyżej romanizmami zaadaptowanymi pod względem fonetycznym 
lub morfologicznym do dialektu. Obce wpływy językowe szerzyły się zarówno od stro-
ny sąsiednich dialektów włoskich, jak i samego włoskiego języka literackiego. Ten 
ostatni jest językiem państwowym – językiem szkolnictwa, kościoła, mass mediów 
i wszystkich innych obszarów życia społecznego, z którymi stykają się mieszkańcy dia-
spory13. W porównaniu ze statusem i rangą języka włoskiego – molizański jest jedynie 
„językiem domowym” małej społeczności. W jego obronie przed asymilacją podejmuje 
się obecnie różnorodną działalność oświatowo-kulturalną. Próbuje się także wprowa-
dzić do szkół naukę języka molizańskiego, w tym celu trwają prace nad elementarzem. 
Dla wzmocnienia więzi z Macierzą naucza się także w szkołach języka chorwackiego. 
Być może panująca w tej chwili „moda” na molizańskich Chorwatów pomoże w urato-
waniu tej diaspory.

Wieki izolacji od chorwackiej ojczyzny sprawiły również, że poszczególne języki 
diaspor ulegały, jak już wspomniano, silnym wpływom języków, na których terenie się 
nimi posługiwano, wchodząc w kontakty zarówno na płaszczyźnie fonetycznej, jak 
i morfologicznej. Najsilniejsza interferencja dokonywała się w leksyce (germanizmy, 
madziaryzmy, romanizmy). Pomimo tego, języki/dialekty te zachowały sporo archai-
zmów, które zanikły lub uległy rozwojowi w rdzennych dialektach chorwackich, stano-
wią więc cenny dialektologiczny materiał badawczy, zwłaszcza dla dialektologii histo-
rycznej, pozwalający na rekonstrukcję ugrupowania dialektów sprzed migracji, ich cech 
i wzajemnych kontaktów.

Wszystkie omówione diaspory są narażone na asymilację, chociaż w największym 
stopniu dotyczy to diaspory molizańskiej. Diaspora Gradiszczańskich Chorwatów sta-
nowi spośród nich „najbezpieczniejszą” grupę, ze względu na fakt, że jej język jest 
skodyfikowany i oficjalnie zatwierdzony. Z kolei głównym problemem Baczkich Bun-
jewców jest fakt upolitycznienia ich regionalnego języka, co w konsekwencji grozi 
wciągnięciem tej mniejszości w sferę konfliktów pomiędzy Serbią a Chorwacją.

Może warto jeszcze, dla porównania, wspomnieć o Chorwatach na Węgrzech 
i w Rumunii. Chorwaci zamieszkują na Węgrzech14 siedemdziesiąt rozproszonych wsi. 
Część z nich (czakawcy i dwie wsie kajkawskie) zalicza się do diaspory gradiszczań-
skiej. Pozostali – nieliczni kajkawcy, ale głównie sztokawcy, z których część także zali-
cza się do diaspory bunjewaczko-szokaczkiej – tworzą lokalne grupy, a raczej wyspy 
dialektyczne, z takąż samą lokalną świadomością językową i etniczną. Warunki histo-

ca croata nel Molise, Toronto 1974; A. Sammartino, Grammatica della lingua Croatomolisana/Gramatika 
moliškohrvatskoga jezika, Montemitro–Zagreb 2004. 

13 S. Hozjan, op.cit.; S. Hozjan, A. Piccoli, Sociolingvistički status moliškoga hrvatskoga jezika danas 
[w:] All Tagliate. Parole di un libro incompiuto/Podrezana krila/Riječi nedovršene knjige, Vasto 1999, 
s. 71–78; K. Feruga, Świat południowosłowiańskich diaspor na przykładzie Molizańskich Słowian [w:] 
Świat techniki i humanistyki, red. E. Tokarz, Bielsko-Biała 2007, s. 213–216. 

14 E. Barić, Mađarska [w:] Hrvatski jezik, op.cit., s. 265–270.
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ryczne, polityczne i społeczne, w jakich żyli, nie pozwalały na budowanie ponaddialek-
talnej i ponadetnicznej tożsamości. Po traktacie w Trianon Węgry prowadziły anty-
mniejszościową politykę. Jednym z jej przejawów był wymóg, aby osoby chcące 
zajmować nawet najniższe stanowiska urzędnicze, zmieniły swoje niewęgierskie na-
zwisko na węgierskie. Sytuacja ludności chorwackiej nie poprawiła się po II wojnie 
światowej, ze względu na złe stosunki polityczne z Jugosławią. Węgry używały wów-
czas terminu južnoslovenski jezik na określenie języka zarówno ludności chorwackiej, 
jak i znacznie mniej licznej – serbskiej. Nie zachęcało to do nauki tego języka w južno-
slovenskih szkołach, pozostawiając jedynie możliwość wyboru języka węgierskiego. 
W tych warunkach nie dziwi fakt, że Chorwaci węgierscy określali siebie – podobnie 
jak i swój język – jako: Šokci, Bošnjaci, Bunjevci, Raci, a jedynie Podravci, Pomurci 
i Gradišćani nazywali siebie Horvatima lub Orvatima. Po roku 1991 warunki funkcjo-
nowania tej diaspory znacznie się poprawiły.

Z kolei w Rumunii15, na granicy z Serbią, we wschodnim Banacie istnieją trzy chor-
wackie diaspory etniczne, z których najstarszą i najliczniejszą tworzy zwarta grupa 
Karaševców (około 7 tysięcy osób w siedmiu miejscowościach). Zachowali oni najlepiej 
swoją chorwacką tożsamość. Za Chorwatów uważają się także nieliczni tu (około 200 
osób) Šokcy – zamieszkujący wieś Rekaš – potomkowie uchodźców ze wschodniej 
Slawonii. Trzecią grupę tworzą kajkawcy (100 osób) ze wsi Keča. Na szczątkową dziś 
liczbę niegdyś licznej ludności chorwackiej na tym terenie wpłynęły zmiany politycz-
no-społeczne, szczególnie po II wojnie światowej. Komunizm, kolektywizacja, migra-
cja do miast w poszukiwaniu pracy przyspieszały proces asymilacji ludności. Teraz 
jednakże, w nowej sytuacji politycznej, diaspory te znajdują wsparcie Macierzy. 
Dotyczy to zarówno diaspory rumuńskiej, jak i węgierskiej. 

15 S. Hozjan, Rumunjska [w:] Hrvatski jezik, op.cit., s. 271–278, tu także literatura przedmiotu.


