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Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatska zaklada za znanost nastavljaju ciklus 
znanstvenih predavanja, započet 2017. godine kojima se predstavljaju istaknuti hrvatski 
znanstvenici. 

Tim se kolokvijima široj znanstvenoj zajednici i svima zainteresiranima nastoji približiti zanimljive 
znanstvene teme i predstaviti najnoviji rezultati hrvatskih istraživačkih projekata. 

Pozivamo Vas na XIX. KOLOKVIJ koji će održati 

 

akademik Goran Filipi 

ISTRORUMUNJSKI JUČER, 
DANAS, SUTRA 

u utorak, 3. ožujka 2020. u 14 sati 

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti 
Strossmayerov trg 14, Zagreb 

 
 
 

Uvodna riječ: 

akademik Dario VRETENAR, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost 

Istrorumunji su po svoj prilici potomci balkanskih Vlaha koje kao Vlahe ili pak Morlake spominju 

mnogobrojni srednjovjekovni dokumenti iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine (valja imati na umu da su u 

povijesnim dokumentima to nazivi i za neke druge etničke skupine – npr. pravoslavno žiteljstvo 

Dalmatinske zagore – tako da se ne može i ne smije svaki zapis koji govori o Vlasima ili Morlacima odmah 

povezati s rumunjskim etnikumom). 

Prvi se put vlaški stočari u Istri spominju u XII. stoljeću, no današnji su istrorumunjofoni vjerojatno 

potomci Vlaha koji su koncem XV. i početkom XVI. stoljeća iz unutrašnjosti Dalmacije, s područja oko 

Dinare i južnog Velebita, dovedeni najprije na otok Krk, a zatim i u Istru, na područja opustošena 

opetovanim kugama i malarijama. O tomu, da su pristigli upravo iz dalmatinske zagore (Cetinska krajina) 

svjedoči i znatan broj čakavskih elemenata u istrorumunjskim govorima kojih u istarskim autohtonim 

čakavskim idiomima nema, npr. misa – u svim je čakavskim govorima u Istri maša. Većina tih doseljenika 

bili su Hrvati. Možemo tvrditi da su budući Istrorumunji na Krk i u Istru već došli dvojezični što je vrlo 

bitno za razumijevanje povijesti i ustroja njihova govora. Preseljavanje je trajalo više vremena, vjerojatno 

je bilo i više skupina koje su putovale različitim smjerovima. Sigurni smo da je barem jedna skupina prije 

dolaska na Krk neko vrijeme proboravila u Lici. 
 

Radujemo se Vašem dolasku! 


