Nemci obyčejné umí pouze svoje nárečí Spisovnou nemčinu mohou
študoval na základe italštmy tn roky na základní škole V Pladnu vysoký
počet turistu z Nemecka a Rakouska velmi účinné podporuje znalost celonárodního jazyka
Nelze fičí, že mezi Furlany je všeobecné rozšírená a prijatá jedna spisovná forma Hlavné v beletrii jsou autori pevné pfipoutaní k vlastnímu nárečí. Spíše ve sdélovacích prostŕedcích se používa kóme, pro než ale není ješté
stanovený pravopis — máme zatím tiŕi jeho rozšírenejší podoby
Čo se tyče Rormi, ti vúbec svým jazykem nepíšou
2 3 Jediná menšina, která má k dispozici bohaté možnosti vzdelaní ve
svém jazyce, jsou Slovinci Mohou dokonce vyštudoval filozofickou fakultu
v Terstu, kde pro predmety, které se týkají slovinštmy a slovinské kultúry,
výuka probíhá v jejfch jazyce Mažeme n'ci, že máji i malou akadémii Slovenskí raziskovalm inštitút (Slovinský výzkumný ústav)
Táto situace však platí pouze pro Gonšsko a je stanovená mírovou dohodou mezi Itálií a Jugoslávií Tato dohoda, kterou současná italská vláda zpochybňuje, určuje i to, ve kterých obcích a jakého druhu školy máji byt Pravé
proto je nelze pŕemístit — takže v nových pfedméstích chybéjí — a nelze znzovat vzdelávací mstituce moderního typu — na príklad informatické gymnázium
V jmých slovinských oblastech dlouho nebylo možné organizoval nie
podobného Rodiny, jejich/ deti chodily do slovinských škôl až do Gonce,
navštevovala vojenská polície Už skoro deset let je ale v provozu v Benečije soukromá škôlka a základní škola, výsledky jejíž činnosti jsme ješté
nemohli ocenil
Fúriám nemají vlastní školslví Univerzita v Udinu fídí nékteré projekty
na zŕízení verejných školek, o kterých se dá zaiím poznamenal, že jsou
úspešné a podnécují umélce k výrobe dčl určených détem Mimo Furlansko
Ize sludovat furlanštmu na univerzite v Terstu a Pádové V Udinu se lálo
možnosl omezuje na prednášky na fakulte cizích jazyku
2 4 Také pokud jde o počet a druhy sdélovacích prostŕedkú má se slovinská obec nejlépe že všech menšín Jediná má míslní denní lisk — Prímorskí dnevmk — a verejnoprávni rozhlas Na celém území se pnjímá lelevizní a rozhlasové vysflání východního souseda Poslední dobu púsobí
v Gonci kullurní spolek Kmoatelje, klerý organizuje celonárodné nejdňležitéjší pfehlídku slovinského filmu a vyrábí filmy Vydávají se rúzné časopisy
— mezi nimi Novi Matajur a Dom, psané 'spisovnou nadižštmou'
V Udmu sídli rozhlasová družstevní stanice Onde furlane (Furlanská
vlna), která pokrýva svym vysíláním velkou časí furlanské nížiny Je velmi
dúležilým pojílkem pro místní kullurní zívol Jeho pracovníci spolupracují
s mésíčníkem La Patne dal Fnél (Furlanský patriarchát — stredoveký název

kraje) a s umeleckým časopisem Uimis (Vétrení) Nejrozšírenéjší jsou ale
časopisy spolku Societät filologjiche furlane (Furlanský filologický spolek)
- Šot la nape (U krbu) a Cefästu> (Čo déláš ?) Cefástu? — psaný italsky
— publikuje i články známych lingvistu o furlanštmé
3 l Rozebereme teď otázku prestíže v jazykové situaci Furlanská Podívejme se Ifeba, klerými jazyky se mluví v neformálních rozhovorech mezi
rodilými mluvčími jmých jazyku K tomuto účelu bude užitečné uvést následující poradí l italšlma, 2 benálská nárečí, 3 nárečí furlanšlmy, 4 nemecká a slovinská nárečí V dané situaci se bude používal matefštma účastníka,
která se nachází ve vyšším postavení v uvedeném rebríčku Nemec se Slovincem búdou mluvit buď furlansky anebo italsky, podlé svého veku a spoločenského poslavení Mezi pf íslušníky mladé generace není príliš rozšírená,
mimo okruh rodilych mluvčích, znalost místních nárečí a jazyku, takže se
čím dále tím více se členy jmých jazykových komunít mluví italsky
Uvedené poradí se uplatňuje i ve smíšených manželstvích (častý jev ve
Furlansku) s upozornením, že role italštmy — s ohledem na budoucnost detí
— je v tomlo prípade ješté vétší
3 2 Dejiny našeho století, kdy se odehrály čtyn zmeny státních hraníc,
dve války, jedno zemélfesení, obrovské vysléhovalcclví — preš 50 % obyvalelstva — a prúmyslový rozvoj oblasti, zrejmé značné ovlivmly i rozlože
ní elnografických skupín
Nejnápadnéjším jevem byl rúsl ilalské obce Byl to výsledek pnsléhovaleclví ? jmých kraju Ilalské republiky, vyvolaný pfedevším polfebami slátní
správy, včetné armády, a vznikem prúmyslových oblastí Ne/anedbatelnou
spoluúčasl na lomlo procesu méla i asimilace, spíše samovolná, ale v pohraničí i plánovaná Zvlášlé nešťastnou zkušenoslí bylo usídlení italských ulečencú z Islne — prípad podobný jako u sudetských Némcú — na území
obydlené Slovinci
Pravé Slovinci jsou ale jediná menšina, která rozšírila svoje území, a lo
pŕesléhováním do sousedících nových prúmyslových oblastí Vylidňování
slarodávných sídel určité neprospelo zachovaní tradiční kultúry Ale z druhé
strany zpúsobilo velký rúst etnického sebevédomí — dokonce jsou zaznamenané prípady detí vystéhovalcú, které rodiče naučili jenom italšlinu či furlanšlmu, a klére pozdéji vystudovaly spisovnou slovinštmu
Pro Furlany snad ješté nedozrály procesy, které začaly už v mmulém
století Mluví se o národotvorbe, protože môžeme ríci, že leprve po druhé
svetové valce vélšina obyvatelstva dospela k záveru, že mluví samoslamým
jazykem a ne ilalským nárečím Od lé doby vlastné podpora uplatňovaní furlanšlmy jako úfedního jazyka, zfízení míslního školslví či nabylí nezávislosli na Rímu kolísa Zalím je vhv ilalšlmy na lenlo jazyk velmi silný — pŕedevším ve slovní zásobe — ale pouze ve méslech ho vytlačuje Vétší potíže,
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