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Kontakty języka chorwackiego z językami romańskimi były chronologicznie naj-
starsze, a ponadto w decydujący sposób wpłynęły na kulturowo-cywilizacyjny 
rodowód Chorwacji, wpisując ją w krąg zwany Slavia Latina lub Romana1. Na 
późniejszy okres datuje się związki chorwackiego z innymi językami, np. z nie-
mieckim, węgierskim czy tureckim. 

Słowiańska kolonizacja Półwyspu Bałkańskiego trwająca od VI w. n.e., a za-
kończona na początku VII wieku, zetknęła Chorwatów z ówczesnymi mieszkańca-
mi półwyspu. Autochtoni romańscy nie byli jednak jego pierwotnymi mieszkań-
cami. Problematyka ugrupowania indoeuropejskich języków Bałkanów nadal nie 
jest ostatecznie rozstrzygnięta, choć przekonująco zagadnienie to przedstawił 
Leszek Bednarczuk (1988: 469–513), wysuwając hipotezę o paleobałkańskiej lidze 
językowej, w skład której wchodziły trzy zespoły: mesapijsko-ilirski (bliski 
rodzinie języków italskich), frygijsko-macedoński (wykazujący podobieństwa do 
greckiego i ormiańskiego) oraz tracko-dacki (z pewnymi nawiązaniami do grupy 
bałto-słowiańskiej). W ramach tego podziału niejasny jest status języka albań-
skiego, który wykazuje pewne cechy wspólne z każdą z tych grup, choć do żadnej 
nie można go bezwzględnie zaliczyć2. 

Podbój plemion ilirskich (Liburnów, Delmatów...), stawiających przez 200 lat 
zacięty opór legionom Cesarstwa Rzymskiego, nastąpił ostatecznie w I w. n.e. 
Utworzono tu rzymską prowincję Iliria  (Illyricum), podzieloną później na Dalma-
cję i Panonię3. Romanizacja nadadriatyckich terenów rozpoczęła się wcześniej, już 

                                                        
1 Używając terminu Slavia Latina, za charakterystyczny wyróżnik tego kręgu kulturo-

wego uznaje się język łaciński, zaś podając określenie Slavia Romana, jako czynnik nad-
rzędny traktuje się rolę Rzymu. Ten drugi termin utrwalił się w nauce w latach 80. XX w. 
dzięki pracom Rikkarda Picchio. Należy jednak równocześnie zaznaczyć, że Chorwacja, 
jako jedyny kraj słowiański, przynależy także do Slavia Orthodoxa. Kultywowano tu 
bowiem także tradycje cyrylo-metodiańskie (tzw. głagolityzm) w postaci obrządku słowiań-
skiego z liturgicznym językiem cerkiewnosłowiańskim i pismem głagolickim. 

2 Według tradycyjnego poglądu, w zachodniej części półwyspu występowała grupa 
językowa iliryjsko-wenecka, której pozostałością jest dzisiaj język albański, znacznie 
zmieniony pod wpływem późniejszych kontaktów językowych. 

3 Problematykę tej epoki szczegółowo opracowuje Ž. Muljačić (2000) oraz (2001: 164–
–173). 
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w III w. p.n.e., z późniejszą o stulecie kolonizacją ziem leżących w głębi 
półwyspu. Trwała ona do kolejnego podboju półwyspu, tym razem przez Słowian, 
którzy zajmując cały romański obszar rzymskiej Ilirii, zetknęli się z ludnością 
„czysto” romańską lub ze zromanizowaną już ludnością ilirską. Wschodnia granica 
prowincji (kilkakrotnie modyfikowana zresztą przez uczonych), od której zaczy-
nały się wpływy kultury i języka greckiego, przebiegała od albańskiego Vlorë 
(Valona), w kierunku macedońskiego Skopje (Scupi), aż do Sofii (Serdica),  
a następnie w kierunku północno-wschodnim do Varny (Odessos) nad Morzem 
Czarnym (Muljačić 2001: 166). 

Językiem tego regionu była łacina ludowa, którą niektórzy badacze określają 
terminem bałkańska łacina ludowa, dzieląc ją następnie na typ przymorski  
i kontynentalny. Pierwszy z nich miał dać początek językowi (staro)dalmatyń-
skiemu, z drugiego zaś miał się rozwinąć język protorumuński. 

Problematyka chorwacko-romańskich kontaktów językowych, podejmowana 
nie tylko przez badaczy chorwackich4, ma bogatą literaturę naukową. Należy 
jednak zaznaczyć, że uczeni w dalszym ciągu nie wypracowali wspólnego poglądu 
na wiele zagadnień związanych z najstarszym okresem historycznym tych 
kontaktów. Niektóre teorie pomijają np. istnienie pierwszego etapu, czyli wspólnej 
bałkańskiej łaciny ludowej, przyjmując występowanie na tym obszarze łaciny 
kontynentalnej (> rumuński) i przymorskiej (> starodalmatyński). Wymienia się 
też trzeci typ labeatski, łączący w sobie dwa poprzednie i występujący w pasie 
Durrës (alb.)–Ochryd–Soluń. 

Rozbieżne stanowiska, które specjaliści zajmują wobec genezy języka 
(staro)dalmatyńskiego, występują także w stosunku do jego nazwy (= język 
Dalmacji), zróżnicowania i funkcjonowania. Žarko Muljačić proponuje bardziej 
adekwatny (według niego) termin: język dalmatyńsko-romański z czasów przedwe-
neckich. Funkcjonująca w nauce nazwa (staro)dalmatyński także wymaga komen-
tarza, została ona bowiem pierwotnie nadana przez włoskiego uczonego Mateo 
Bartoliego w 1906 r. językowi ilirskich Dalmatów/Delmatów, którzy w okresie 
przynależności tych terenów do Cesarstwa Rzymskiego nie posługiwali się dialek-
tem romańskim, lecz ilirskim. Język dalmatyński, jako dialekt romański, najdłużej 
po najeździe Słowian w VI i VII w., zachował się w kilkunastu miastach chorwac-
kiej Dalmacji5, krainy rozciągającej się nad Morzem Adriatyckim. To one, np. 
Trogir (łac. Tragurium), Zadar (Iader/a/, wł. Zara), Dubrownik (Ragusa), Budva 
(But/h/ua), Split (Spalatum), Kotor (Catarum), oraz wyspy Krk (Curicum, wł. 
Veglia), Cres (Absarus) i Rab (Arba) oparły się podbojowi i zachowały charakter 
romański, pozostając pod panowaniem Bizancjum i tworząc w jego obrębie tem6 
Dalmacji. Dopiero władcy z chorwackiej dynastii Trpimiroviciów pozbyli się  

                                                        
4 Stan badań w tej dziedzinie wraz ze szczegółową literaturą przedmiotu przedstawia  

w swoim artykule M. Turk (2006: 423–447). 
5 Jedna z etymologicznych hipotez wywodzi horonim Dalmacja od nazwy ilirskiego 

plemienia Delmatów. 
6 Tem – jednostka podziału administracyjnego w Cesarstwie Bizantyjskim. 
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w X w. zwierzchności Bizancjum, jednocząc Dalmację i Panonię we wspólnym 
królestwie chorwackim. 

W ramach języka dalmatyńskiego uczeni wydzielają dwa lub trzy jego 
warianty. Starszy podział Petara Skoka (1934, I: 116–117) przyjmujący kryterium 
geograficzne (południowy – Dubrownik, Kotor; środkowy – Split, Zadar; północny 
– Krk, Osor) nie pokrywa się z klasyfikacją Muljačicia, który wyodrębnia trzy 
„j ęzyki dalmatyńskie”: 1. jadertinski (zadarsko-romański), 2. raguzański (dubrow-
nicko-romański) i 3. labeatski (barsko-romański) (Muljačić 2001: 169). Można 
jednakże przyjąć, że język ten występował od wyspy Krk po miejscowości leżące 
na terenie dzisiejszej Albanii. 

Język dalmatyński przetrwał najdłużej na wyspie Krk, gdzie był używany przez 
prosty lud. Ostatni władający nim człowiek Antonio Udina o przydomku Burbur 
(balwierz) zmarł w 1898 roku. Najwcześniej przestano go używać w Splicie (XI w.), 
zaś w Dubrowniku dialektem/językiem dalmatyńsko-raguzańskim posługiwano się 
w Senacie (tzw. Wielka Rada) i sądach aż do XV wieku7. Zachował się zapis 
jedynie czterech wyrazów raguzańskich: pen ‘chleb’, teta ‘ojciec’, chesa ‘dom’, 
fachir ‘robić’ (Gerersdorfer 1979 : 8). 

W Istrii sytuacja językowa przedstawiała się nieco inaczej. Kraina ta znajdo-
wała się poza rzymską prowincją Iliri ą, włączono ją bowiem do prowincji Decima 
Regio Venetia et Histria (Muljačić 2001: 164–166). Używano tu języka istroro-
mańskiego (istriotskiego). Na terenie Istrii wyodrębnia się dwa warianty dialektów 
romańskich, z północnym centrum w Koprze (Capodistria) i południowym w Puli. 
Petar Skok (1934: 136) przyjmował, że wywodzi się on z języka dalmatyńskiego, 
podczas kiedy Muljačić (2000: 350–355) uważa, że nie jest on z nim genetycznie 
związany. Język istroromański, będący w powszechnym użyciu na terenie całej 
Istrii, w przeciwieństwie do „miejskiego” języka dalmatyńskiego został wyparty 
przez dialekt wenecki. Proces ten dokonywał się pomiędzy XIV i XVI w., chociaż 
wpływy weneckie na tym terenie były obecne już od X w. Wenecjanizacja objęła 
szczególnie leksykę i konsonantyzm. Obecnie zwenecjanizowane resztki języka 
istroromańskiego funkcjonują jedynie w południowo-zachodniej Istrii jako 
dialekty w Rovinju i Vodnjanie (najwięcej zachowanych cech), a także „mniej 
romańskie” w czterech miejscowościach: Bale, Fažana, Šišan i Galižana. Na tere-
nie Istrii, która była od zawsze docelowym miejscem wielu migracji, występował 
także język istrorumuński. Był to język rumuńskich Vlahów8, pasterzy zamieszku-
jących dalmatyńskie pasma górskie Velebitu i wokół rzeki Cetiny, skąd w XV w. 
przesiedlili się na Istrię. Ich zachodniorumuński dialekt był poddawany najsilniej-
szym wpływom istryjskich dialektów romańskich i chorwackiego dialektu czakaw-
skiego, a oni sami, podobnie jak cała ludność Istrii, byli dwujęzyczni. Obecnie ta 
romańska grupa etniczna, która oparła się asymilacji i migracji, liczy około 500 
osób. Za relikty ich języka, które oprócz toponimów zachowały się w chorwackim 

                                                        
7 Obszerną monografię poświęciła dubrownickim romanizmom (zapożyczeniom z dia-

lektów raguzańskiego, weneckiego i toskańskiego) L. Sočanac (2004). 
8 Nazywani też byli Morlakami, a określenie to, pochodzące od ich czarnego ubioru, 

upowszechnili Wenecjanie. 
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standardzie, uważa się leksemy: guša ‘wole’, karuca ‘kareta’, katun ‘szałas’, 
čutura ‘rodzaj okrągłej drewnianej manierki’ (Varga 2001: 177). 

Główną przyczyną, która spowodowała zanik języka staro(dalmatyńskiego), 
podobnie zresztą jak i języka istroromańskiego (istriotskiego), była z jednej strony 
ekspansja dialektu weneckiego, zaś z drugiej slawizacja, a konkretnie kroatyzacja. 

Językowe wpływy weneckie rozpoczęły się wraz z rewolucją handlową, 
dokonującą się w basenie Morza Śródziemnomorskiego w okresie od X do XIV w. 
Wenecki, jako państwowy język Republiki, wiodącej wówczas w tej części Europy 
prym w handlu i żegludze, stał się międzynarodowym językiem nad Adriatykiem, 
na Bałkanach i w Grecji. Szerzeniu się tego dialektu sprzyjała wenecka okupacja 
ziem dalmatyńskich. Jako pierwszy pod stosunkowo krótkim panowaniem wene-
ckim znalazł się Dubrownik (1205–1358). Pod wpływem używanych tu języków, 
chorwackiego (sztokawskiego) i raguzańskiego, wytworzył się wówczas specy-
ficzny typ dialektu weneckiego (Sočanac 2004 : 89–92). 

Jako rezultat kolonialnej polityki Wenecji – Władczyni Adriatyku – od połowy 
XV w. wybrzeże dalmatyńskie od wyspy Krk do ujścia Neretwy, a następnie od 
Kotoru do Baru znalazło się pod panowaniem Republiki. W tym też okresie Węgry, 
pozostające z Chorwacją w unii, sprzedały Wenecji za 100 tysięcy dukatów 
miasta: Zadar, Šibenik, Trogir i Split. Władza Wenecji przetrwała aż do 1797 r., 
kiedy to zgodnie z pokojem zawartym w Campo Formio oddała Habsburgom, jako 
królom węgiersko-chorwackim, Istrię, Wybrzeże Kwarnerskie, Dalmację i Bokę 
Kotorską, nie przyłączając ich jednak do chorwackiej Banowiny. 

W okresie okupacji weneckiej, język Republiki9 stał się na terenie Dalmacji 
językiem urzędowym. Jej mieszkańcy byli zobowiązani do służby w marynarce  
i wojsku. W konsekwencji ludność miast, np. Dubrownika, Splitu, Zadaru, była 
dwujęzyczna – wenecko-słowiańska. Weneckiego używano w urzędach i handlu, 
podczas gdy ojczyste dialekty chorwackie (czakawski i sztokawski) dla ludności 
słowiańskiej przeznaczone były do „użytku domowego” i komunikacji w wąskim 
kręgu swojej społeczności. We wszystkich dalmatyńskich portach używana była  
z kolei lingua franca z wenecką podstawą językową. Republika nie narzucała 
języka odgórnie, urzędowo, lecz dokonywało się to poprzez naturalne kontakty 
ludności słowiańskiej z weneckimi urzędnikami, kupcami, a także osiedlającymi 
się tu rzemieślnikami. Poselstwa dubrownickie wyprawiane na Węgry zwracały się 
do tamtejszych królów w języku weneckim, choć równocześnie knezowie (rektorzy 
Wielkiej Rady) dubrowniccy korespondowali z dożami po łacinie. Fakty te 
potwierdzają zróżnicowanie funkcji obecnych na tych terenach różnorodnych 
idiomów romańskich, które tworzyły nawet romańsko-słowiańskie hybrydy języ-
kowe, co poświadczają zapisy w archiwach miast dalmatyńskich. 

Stan chorwacko-romańskich kontaktów językowych komplikuje, ale równo-
cześnie wzbogaca pojawienie się dialektu toskańskiego, który od XIV w. stał się 
podstawą włoskiego języka literackiego, stąd też można zacząć mówić  

                                                        
9 Ch. Bidwell proponuje nawet dla tego języka nazwę kolonialny język wenecki, ze 

względu na pełnioną funkcję oraz cechy (np. archaizmy) różniące go od dialektu 
używanego w Wenecji. 
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o chorwacko-włoskich związkach językowych. Dialekt toskański, w przeciwień-
stwie do weneckiego, nie został „importowany”, lecz raczej zaszczepiony na 
gruncie chorwackim przez samych Chorwatów, którzy „nabyli” go drogą nowych 
kontaktów handlowych ze środkowymi i południowymi Włochami oraz kontaktów 
kulturalnych z Rzymem i Florencją, ale przede wszystkim w rezultacie wyjazdów 
studentów chorwackich na uniwersytety włoskie w Bolonii i Padwie. Tym samym 
toskański miał inny status niż wenecki, funkcjonujący w przestrzeni komunikacji 
urzędowo-administracyjno-handlowej. Toskański objął funkcję języka kultury, 
szczególnie w Dubrowniku, stąd też był znany wśród elit, ale nie wśród ludu.  
W Dubrowniku np. kobiety mówiły tylko po chorwacku, podczas gdy mężczyźni 
mówili także po włosku, choć początkowo był on „zepsuty” starymi wenecja-
nizmami i cechami z innych dialektów włoskich. Poprawny toskański pojawił się 
w Dubrowniku dopiero pod koniec XVII w., co było także rezultatem działalności 
obecnych tu włoskich nauczycieli. 

Wpływy języka włoskiego umacniały się wraz z upowszechnianiem się 
szkolnictwa. Na terenie podległym Wenecji, z wyjątkiem Dubrownika, panowała 
dychotomia językowa chorwacko-włoska. Z chwilą wspomnianego już zakoń-
czenia weneckiej okupacji w 1797 r., Dalmacja pozostała odrębną prowincją  
w ramach monarchii, nadal z językiem włoskim jako językiem administracji, 
handlu i kultury. Sytuację tę trafnie oddawał popularny wówczas komentarz: 
„Dalmacja to kraj, w którym myśli się i mówi po włosku, rozkazuje po niemiecku, 
a słucha po słowiańsku”. Sytuacja językowa zmieniła się dopiero w 1883 r., kiedy 
to jeden z posłów wygłosił po chorwacku mowę na Saborze istryjskim w Koprze,  
a Sabor dalmatyński w Zadarze oficjalnie wprowadził urzędowy język chorwacki 
w miejsce włoskiego. Tym samym wpływy języka włoskiego osłabły. Część 
Dalmacji ponownie przypadła Włochom podczas II wojny światowej. 

Przedstawione, z konieczności zaledwie szkicowo, historycznie najwcześniej-
sze, a równocześnie niezwykle bogate i złożone kontakty chorwacko-romańskie 
zaowocowały w rezultacie niesłychanym bogactwem zapożyczeń językowych. 

Większość romanizmów to zapożyczenia leksykalne, a ich liczba jest większa  
w dialektach chorwackich niż w języku standardowym. W dialektach występuje 
także cały szereg zjawisk fonetycznych czy syntaktycznych określanych jako 
adriatynizmy (lub dalmatynizmy), które powstały w wyniku kontaktu z dialektem 
weneckim. Należą do nich : cakavizm (przejście č, ž, š > c, z, s), rozwój 
wygłosowego -m > -n oraz lj > j , čk > šk czy kalki syntaktyczne, np. karta od igre, 
govorimo od vas. 

Najstarsza warstwa zapożyczeń z autochtonicznej łaciny bałkańskiej i języka 
(staro)dalmatyńskiego obejmuje dziesiątki tysięcy toponimów, a w szczegółach: 
ojkonimów, hydronimów, horonimów i licznych appelativów. Za wyrazy pocho-
dzące z łaciny bałkańskiej w języku chorwackim uważa się np. bosiljak ‘bazylia’, 
cer ‘dąb burgundzki’, jegulja ‘węgorz’, mazga ‘muł’,  mramor ‘marmur’, palača 
‘pałac’, vrt ‘ogród’ itd. Z kolei język dalmatyński reprezentują leksemy: blitva 
‘burak naciowy’, girica ‘gat. morskiej ryby’, dupin ‘delfin’, jarbol ‘maszt’, lignja 
‘kałamarnica’, konoba ‘gospoda’. 
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Niewątpliwie jednak najbardziej zromanizowane jest słownictwo „morskie” 
obejmujące nazwy ryb, roślin, terminy z dziedziny rybołówstwa oraz budowy 
statków (części okrętów). W terminologii żeglarskiej i handlowej najwięcej jest 
zapożyczeń z dialektu weneckiego. Niekiedy także trudno jednoznacznie ustalić 
bezpośrednie źródła i etymologię zapożyczeń ze względu na ich wspólną romańską 
genezę. Szczególnie trudno jest jednoznacznie rozróżnić zapożyczenia dalmatyń-
skie od tych z języka weneckiego. Niemniej za „pewne” wenecjanizmy obecne  
w języku chorwackim uznaje się przykłady: boca ‘butelka’, siguran ‘pewny, nieza-
wodny’, kaput ‘płaszcz’, manjkati ‘brakować’, mornar ‘marynarz’, roba ‘towar’. 

Z kolei po zapożyczenia z języka włoskiego często sięgano w XIX w., czyli  
w okresie powstawania chorwackiej terminologii specjalistycznej, w celu wzboga-
cenia rodzimego nazewnictwa muzycznego, artystycznego, handlowego i banko-
wego. 

Kontaktom językowym towarzyszyły także kontakty kulturalne. Na terenie Dal-
macji w XVI w. powstaje literatura piękna – pierwsza na Półwyspie Bałkańskim  
– której rozwój był zainspirowany włoską literaturą renesansową, potwierdzając 
tym samym przynależność tych ziem do kręgu kultury śródziemnomorskiej. Pisana 
ona była czakawskim dialektem chorwackim, pełniącym wówczas funkcję języka 
literackiego. Osiągnął on szczytowy okres swojego rozwoju w dziełach M. Maru-
licia, P. Zoranicia czy H. Lucicia. Drugim ośrodkiem literackim czerpiącym  
z poetyki włoskiego petrarkizmu i renesansu był Dubrownik, spadkobierca 
literatury dalmatyńskiej (Rapacka 1993: 70–97). W dziełach obu tych literatur 
można znaleźć sporo wyrazów raguzańskich, weneckich i toskańskich. 

Niewątpliwie jednak największa liczba zapożyczeń romańskich w języku 
chorwackim pochodzi z języka łacińskiego. W przeciwieństwie do terytorialnie 
ograniczonych wpływów dalmatyńskiego, weneckiego i toskańskiego, łacina ode-
grała w historii Chorwacji, jej kulturze i języku niezwykłą rolę. Na wyjątkowy 
status tego języka złożyło się kilka faktów. Przede wszystkim jego długa obecność 
na tym terenie, bogactwo literackich poświadczeń i pełnione przez niego funkcje. 
Łacina była tu bowiem językiem liturgii, literatury, administracji państwowej, 
nauki i szkolnictwa. Tę pierwszą funkcję zaczęła pełnić wraz z przyjęciem przez 
Chorwatów chrześcijaństwa na początku IX w. W tym samym okresie pojawiła się 
w swojej drugiej funkcji jako pierwszy język piśmienniczy na tym terenie, będąc 
językiem wykształconych elit duchownych. Zawdzięczamy jej zapisy najstarszych 
dokumentów chorwackich, a występujące w nich niekiedy wyrazy i toponimy 
słowiańskie poświadczają równocześnie najstarsze zjawiska językowe pochodzące 
sprzed chorwackiej epoki piśmienniczej, która rozpoczęła się dopiero w XII w. 
Bogata, różnorodna gatunkowo (piśmiennictwo religijne, filozoficzne, historyczne, 
historiograficzne, naukowe, beletrystyczne) i niezwykle wartościowa literatura 
łacińska zalicza się do ważnych zabytków piśmienniczych kultury europejskiej 
(Rapacka 1997: 109–112). Poza liturgią i literaturą łacina pełniła ważną funkcję  
w państwie jako chorwacki język urzędowy. Ową rolę spełniała tam najdłużej  
w Europie, bo aż do 1847 roku, kiedy to ustąpiła miejsca językowi chorwackiemu. 
Było to rezultatem uwarunkowań historyczno-politycznych, które zmuszały 
Chorwatów – pozbawionych suwerenności już od 1102 roku – raczej do trwania 
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przy martwej łacinie niż przyjęcia niemieckiego lub węgierskiego jako języka 
„dyplomatycznego”. Tę paradoksalną sytuację skomentował w sejmie jeden  
z posłów chorwackich: „Martwy język rzymski, a żywe węgierski, niemiecki  
i włoski to nasi kuratorzy. Żywe nam zagrażają, a martwy nas trzyma za gardło”. 
Do połowy XIX w. łacina była też językiem szkolnictwa, ale przede wszystkim 
językiem nauki, w tym także metajęzykiem w chorwackich pracach gramatycznych 
i leksykograficznych. 

Fakty te sprawiały, że język łaciński w Chorwacji zajmował szczególną pozycję 
i cieszył się dużym prestiżem. Był też powszechnie znany wśród szlachty 
chorwackiej. W rezultacie łacina zmonopolizowała duży obszar życia społecznego, 
odgrywając w nim znacznie większą rolę niż w innych językach. Zaowocowało to 
ogromną liczbą leksykalnych zapożyczeń łacińskich, od początków piśmiennictwa 
chorwackiego, poprzez cały tok jego historii, zarówno w dziedzinie leksyki, jak  
i morfologii czy składni. Łacina pośredniczyła również w zapożyczeniach z języka 
greckiego. Najwcześniejsze latynizmy występują w terminologii chrześcijańskiej 
(fratar, hostija, oltar, misa, misal, kardinal, katedrala, dekan, kapelan, kanonik, 
sakrament, sakristija, benediktinac, dominikanac itd.). Zapożyczeniom chorwac-
kim z języka łacińskiego10 w języku serbskim odpowiadały pożyczki greckie, np. 
chorw. Babilon – serb. Vavilon, kronika – hronika, amen – amin, ocean – okean, 
aktualan – aktuelan, centimetar – santimetar, filozofija – filosofija itd. 

Wyrazy te w okresie istnienia języka serbsko-chorwackiego znajdowały się na 
liście leksykalnych różnic występujących pomiędzy oboma językami, poświad-
czając odmienność kształtujących je czynników socjolingwistycznych – głównie 
historycznych, kulturowych i religijnych. 

Wpływy języka łacińskiego uwidoczniły się także w słowotwórstwie poprzez 
wykorzystywanie łacińskich sufiksów (rek-tor, real-ist, perfid-ija, materijal-izam, 
dermat-itis, simul-ant, pacij-ent, konstrukt-ivan, popul-aran, ident-itet...) w dery-
wacji od podstaw rodzimych, np.: gnjavator ‘nudziarz’, drmator (pot.) ‘człowiek 
wszechwładny’, carist ‘zwolennik caryzmu’, zborist ‘chórzysta’, zafrkancija (pot.) 
‘dokuczliwość, kpiny’, špijunitis ‘szpiegowanie’, igroteka ‘dyskoteka’, štokavizam 
‘sztokawizm’ itd. Obecnie dużą produktywność we współczesnym standardzie 
chorwackim, szczególnie w tworzeniu compositów, wykazują prefiksoidy  
i sufiksoidy pochodzenia łacińskiego (ewentualnie pierwotnie greckiego): ekskralj 
‘eks-król’, reizborni ‘ponownie wybrany’, postizborni ‘powyborczy’, preokupirati 
‘przeciążyć’ itd. (Pranjković 2001: 159–160). 

Język łaciński wywarł także wpływ na składnię chorwacką, szczególnie w jej 
starszym okresie. Częste było wówczas użycie konstrukcji łacińskich, np. Acc. 
cum. Inf. (vidiše sviće gorit) czy zaimków względnych i przymiotników na 
początku zdania (koje žive nabiše na kolac). Składnia łacińska wpływała także na 
szyk wyrazów, np. na miejsce czasownika na końcu zdania (Turci hrvatsku  
i kranjsku zemlju porobiše) względnie przydawki po rzeczowniku (sud općeni). 

                                                        
10 Zasady adaptacji latynizmów w języku chorwackim przestawił I. Pranjković (2001: 

156–163).  
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Ostatnia warstwa licznych zapożyczeń romańskich to wyrazy przejęte z języka 
francuskiego, przeważnie europeizmy. Autorem opracowań tego słownictwa, a także 
słownika galicyzmów jest Branko Franolić (1976)11. We wstępie do słownika opi-
suje on historyczne kontakty chorwacko-francuskie, do których dochodziło już od 
czasów panowania dynastii Andegawenów, poprzez wojskowe związki w XVII  
i XVIII w. na Pograniczu Wojskowym. Były również kontakty teatralne i wyjazdy 
studentów chorwackich na francuskie uczelnie. Do bezpośredniego, chociaż krótko-
trwałego, kontaktu obu języków doszło jednak dopiero w 1805 r., kiedy to Napo-
leon odebrał Austrii chorwackie ziemie przyznane jej traktatem w Campo Formio, 
wcielając je do Królestwa Włoskiego, którego sam był królem. W 1809 r. z tere-
nów tych utworzył Prowincje Iliryjskie (Provinces Ilyriennes)12 ze stolicą w sło-
weńskiej Lublanie. W 1814 r. Austria ponownie zapanowała nad tymi ziemiami, 
jednakże kilkuletni okres prowincji był okazją dla ludności chorwackiej zamiesz-
kującej kraj zacofany tak gospodarczo, jak i kulturowo do zetknięcia się z wyższą 
cywilizacją, z prawem (Kodeks Napoleona), ze szkolnictwem w języku rodzimym 
oraz z ideą języka narodowego, co było ważnym etapem przygotowawczym do ma-
jącego się narodzić wkrótce w Chorwacji ilirskiego ruchu odrodzenia narodowego. 

Wśród francuskich zapożyczeń z XIX i początku XX w. znajdują się np.: 
bonton, biskvit, konferansije, angažman, šarm, pikantan, parfem, buket, saten, 
vodvilj, potpuri, žanr, sufler, uvertira, serkl, buržoazija, detant, garnizon, 
artiljerija , šaržer, soliter itd. 

Duża liczba zapożyczeń francuskich weszła do języka chorwackiego za pośred-
nictwem języka niemieckiego, rzadziej rosyjskiego. 

Romanizmy w języku chorwackim są rezultatem wielowiekowych i różno-
rodnych kontaktów, zarówno językowych, jak i politycznych, ekonomicznych  
oraz kulturalnych. W języku literackim występują głównie latynizmy, italianizmy  
i galicyzmy. Z kolei zapożyczenia ze starszych chronologicznie idiomów romań-
skich (łaciny bałkańskiej, weneckiego i toskańskiego) licznie występujące w chor-
wackich nadadriatyckich ośrodkach regionalnych, dalmatyńskim (Dubrownik  
i Split) i kwarnersko-istryjskim (Rijeka), stanowią ich charakterystyczną cechę. 
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Abstract 

The strata of Romanic borrowings in the Croatian Language 

The subject of a given paper are the strata of the Romanic borrowings in the Croatian language. 
The oldest of them – from the Balkan Folk Latin and the Dalmatian language – is the heritage of the 
Romanic stratum upon which the Slavonic substratum was built up in the time of the 6th and 7th cen-
turies. The other stratum came from the (colonial) Venetian dialect which was followed by the Tuscan 
dialect (the Italian language). The best preserved and most frequent borrowings from these languages 
can be found in the Croatian dialects (e.g. the Čakavian one) and regional varieties: Dalmatian (Dub-
rovnik, Split) and the one of Kvarner-Istria (Rijeka). In the literary language the most frequent are 
latinisms, being the proof the unique role of Latin, as well as the borrowings from Italian and French. 

Streszczenie 

Warstwy zapożyczeń romańskich w języku chorwackim 

Przedmiotem artykułu są warstwy zapożyczeń romańskich w języku chorwackim. Najstarsza 
warstwa – z łaciny bałkańskiej i języka dalmatyńskiego – jest dziedzictwem substratu romańskiego, 
na który w VI–VII w. nawarstwił się superstrat słowiański. Kolejna warstwa pochodziła z (kolonial-
nego) dialektu weneckiego, który następnie ustąpił przed dialektem toskańskim (językiem włoskim). 
Zapożyczenia z tych języków najlepiej i najliczniej zachowały się w dialektach chorwackich (czakaw-
skim) i regiolektach: dalmatyńskim (Dubrownik, Split) i kwarnersko-istryjskim (Rijeka). Z kolei  
w języku literackim najliczniejsze są latynizmy, dokumentujące niezwykłą rolę łaciny, a także zapoży-
czenia z języka włoskiego i francuskiego. 
 


	0-str-red-MŚ
	1-Table_des_matieres
	2-Vacat po Table
	3-Preface_fr
	4-Przedmowa
	5-CV-MŚ-fr
	6-CV-MŚ-pl
	7-Publikacje-MŚ
	8-Tabula_gratulatoria
	9-Andruszko
	10-Apotheloz
	11-Bartkowiak
	12-Bednarczuk
	13-Berdychowska
	14-Biardzka
	15-Bobrowski
	16-Bochnakowa
	17-Bogacki
	18-Chrobak
	19-Collinet
	20-Czopek
	21-Dąmbska
	22-Descles_Guentcheva
	23-Dutka
	24-Dybeł
	25-Fradin
	26-Giermak
	27-Górnikiewicz
	28-Górska
	29-Grzmil
	30-Guillemin
	31-Harma
	32-Herman
	33-Kęsik
	34-Kieliszczyk
	35-Kleiber
	36-Klimkiewicz
	37-Maingueneau
	38-Malinowska
	39-Mańczak
	40-Mańczak-Wohlfeld
	41-Marczuk
	42-Miczka
	43-Mieczkowska
	44-Muryn
	45-Nowakowska
	46-Nowikow
	47-Oczkowa
	48-Opolska
	49-Papierz
	50-Piechnik
	51-Piotrowski
	52-Porawska
	53-Posturzyńska
	54-Przebinda
	55-Rapak
	56-Riegel
	57-Rusek
	58-Siemieniec-Gołaś
	59-Skibińska
	60-Sosień
	61-Stachowski-M
	62-Stachowski-S
	63-Stala
	64-Sudyka
	65-Szumska
	66-Śliwa
	67-Tabakowska
	68-Tomaszkiewicz
	69-Ucherek
	70-Vassileva
	71-Vet
	72-Wesoła
	73-Wicherek
	74-Widłak
	75-Wilczyńska
	76-Wydro
	77-Zieliński
	78-Vacat po Zielińskim
	ksiega_tytuloweA.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3




