
Nejstarší skupinu tvorí zrejmé potomci téze romanizované populace, že
které pocházejí i Furlani. Žije na pobreží, což jí umožnilo iízké vztahy
s ostatním obyvatelstvem lagún severního Jadranu, včetné mesta Benátek.
Snad táto skutečnost vysvétluje, proč se jazykový vývoj oblasti tolik Uší od
toho, kterým prošlo vnitrozemí. Tito lidé totiž mluví benátskym jazykem ve
tfech diatopických podobách: mluvami prístavu Maranu a Gradeže a ješté
nárečím bisiac (bizjak).

Ďalší skupina mluvící benátskym jazykem je výsledkem dlouhodobého
asimilačního procesu, který počal dobytím Furlanska Benátskou republikou
v roce 1420. Je klasickým pŕípadem „jazykového parašutismu": nejdŕíve nej-
vyšší společenské vrstvy začaly napodoboval jazykové návyky nových pánu,
a tak se stály vzorem pro méšťany. Ve vétšiné mést — hlavné v nížine — nej-
lépe postavené rodiny používají benátštinu, i když ovládají alespoň pasívne
i furianštinu. Zvláštním pŕípadem pák je pevnost Palmanova, založená v roce
1593 a zalidnéná píistéhovalci z Benátska.

Na jihozápadé a na jihovýchodé oblasti se asimilační proces šíri po ven-
kové a posouvá jazykovou hranici ve prospech nárečí Trevisa na západe
a nárečí Terstu na východe.

Tretí, nejmladší, skupina Italú jsou pfistéhovalci po dobytí Itálií v letech
1866 až 1918. Pocházejí z nejrúznéjších kraju štátu, takže vétšinou ztrácejí
puvodní vlastní rysy a jejich deti umí jenom spisovnou italštinu a regionálni
italštinu Furlanska. Žijí ve méstech a v pohraničí — ve Furlansku sídli treti-
na italského vojska.

1.3 Ve Furlansku žije 55 000 Slovincú (Stranj, 1989). Osídlení Slovanň
začalo v 8. století, ale tenkrát jim Langobardi zabránili ve vstupu do nížiny.
Tam se dostali v 10. století, protože bylo potreba zalidňovat kraj po útocích
Uhrú. Toto druhé osídlení zanechalo obrovské stopy v toponomastice, dokon-
ce i v pomístních jménech. Ale místni slovanské obyvatelstvo bylo už dávno
asimilováno Furlany a tento proces, o kterém nie nevime, je snad nejvétší
mezerou v našich znalostech déjin Furlanska. V každem prípade by stálo za
to o tom bádat a zaméfit bádaní i na furlanský jazyk, protože toto téma bylo
dosud zanedbávané že sociopolitických dúvodú — určité ne z nedostatku
látky. Hlavné by bylo zajímavé zkoumat, zdá pravé toto slovanské územní
pásmo se nemohlo podílet na oddelení Furlanska z Pádské nížiny.

Ve východní hornaté časti oblasti se neobjevil do našeho století sklon
k asimilaci. Jedná se o kraj obydlený jenom Slovinci, který vlastné pŕímo
sousedí se Slovinskou republikou. Povodí feky Nadiža (Benečija) si dlouho
(do 19. století) zachovalo, díky zvláštni samospráve v rámci Benátske repub-
liky, starodávne rysy pfedfeudální společnosti.

Mluví se péti náfečími, která všechna patrí k prímorské skupine. Nékte-
rá poskytují prekvapivé izoglosy společné se západoslovanskými jazyky,
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jako /> > h anebo predponu ve- místo iz-. Nesrozumitelné pro obyvatele
jiných údolí je osobité rezijanské nárečí, o kterém psal Baudouin de Courte-
nay. Kromé nárečí a spisovné slovinštiny se používa i spisovný jazyk zalo-
žený na nárečí nadižského povodí.

l .4 Kromé Románu a Slovanú nacházíme ve Furlansku i pfedstavitele
Germánú. Jsou to obyvatele tri horských vesnic nedaleko od hranie
s Rakouskem. Ves Tischelvvang je dokonce jazykovým poloostrovem bavor-
ského nárečí zilského údolí. Zbyvající dve — Pladen a Zahre — jsou stredo-
veké osady horníkú.

V minulosti Nemci méli značný podíl na složení furlanské šlechty.
Dlouho i panovníci oblasti — patriarchové — byli nemecké národnosti a jejich
dvflr byl strediskem nemecké kultúry, na kterém púsobily dôležité osobnosti
jako Walter von der Vogelweide. Ješté za Rakouska žila v Gorici nezanedba-
telná nemecká obec stámích úfedníkú. Tam i místni židé často mluvili nemecky.

1.5 Ve Furlansku jsou prítomní i Romové. Žijí hlavné v táborech na
pŕedméstích. Vétšinu tvorí Sintové, kteŕí v minulosti kočovali po Furlansku,
Benátsku, Rakousku, Chorvátsku, Slovinsku. V současné dobé už nekočují
— cestují mene než „gadžové".

2.1 Ufední jazyk Furlanska je italština. V obcích okolo Gorice, ale niko-
li ve meste, se úfední život odehrává pfedevším slovinský a silniční ukazate-
le jsou dvoujazyčné.

Na vétšiné území používají furianštinu místni správni celky jenom
v neformálních situacích — na schuzích zastupitelstev se mluví furlanský,
zápisy se píšou italsky. Dvoujazyčné tabule pfi vstupu do obce jsou teď časté,
ale první pokusy skončily zatčeními prevedenými vojenskou polícií, která ve
Furlansku splňuje úkoly týkající se zachovaní verejného pofádku.

V Pladnu je situace podobná jako u Furlanú. Tam jsou dvoujazyčné
i nápisy na verejných budovách. Pfi vstupu do vesnice bylo povoleno umís-
tit tabuli s jejím nemeckým nazvem v podobe turistického poučení.

2.2 Velmi složitá je otázka spisovných jazyku. Celé obyvatelstvo ovlá-
da alespoň pasivné italštinu. Problémy s jejím aktivním použitím máji pre-
kvapivé hlavné Italové, ktefí máji jako matefštinu benátštinu. Tento jazyk se
v minulosti používal úŕedné a mluví jím kolem 5 000 000 osôb (náš odhad).
Byla v nem vytvorená bohatá beletrie se jmény známymi i mimo Itálii už
v minulosti (na pfíklad Carlo Goldoni 1707—1793), ale také v současné
dobé (Biagio Marin 1891 —1985; z Gradeže!). Dokonce na univerzite v Ter-
stu a Pádové néktefí učitelé zkoušejí v tomto jazyce.

Slovinci ovládají spisovný jazyk hlavné okolo Gorice. V jiných oblas-
tech jím mluví jenom vzdelanci. Proto, jak jsme se už zmĺnili, plní úkoly spi-
sovného jazyka 'povýšená' podoba místního nárečí (v Benečije) anebo pfímo
italština.
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