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CASA CORPULUI DIDACTIC CONSTANȚA



 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

Ziua Internaţională a Limbii Materne este în mod tradițional sărbătorită de Casa 

Corpului Didactic Constanța prin activități dedicate promovării diversităţii culturale, valorilor 

și simbolurilor identitare.  

Prin acest demers, C.C.D. Constanța aduce în atenția comunității locale importanța 

multiculturalității și a multilingvismului în proiectarea unei societăți incluzive și durabile, 

conștientă de unicitatea sa în diversitate.  

Numărul de anul acesta al revistei Dynamis se înscrie în cadrul acţiunilor întreprinse de 

noi în vederea cultivării respectului și admirației pentru limbile materne și pentru tradiţiile 

socioculturale. Am ales astfel ca generic al revistei binomul Neam-Limbă, definitoriu pentru 

ceea ce numim cu toții ”acasă”. 

Toate materialele transmise de colaboratorii noștri, membri ai comunității culturale și 

educaționale, își găsesc locul în acest număr al Revistei Dynamis, fiind grupate pe trei secțiuni 

care aduc în atenția cititorilor ideea promovării multilingvismului şi a dialogului intercultural: 

Traduceri din limba maternă în limba română sau din limba română în limba maternă, Creații 

originale în limba maternă cu traducere în limba română, Pledoarie pentru limba maternă. 

Le mulțumim tuturor acelora care au dorit să se alăture demersului nostru de a susține 

și de a promova, prin traduceri sau creații originale, moștenirea lingvistică locală, valorile, 

simbolurile și tradițiile specifice comunităților etnice pe care le reprezintă. 

La mulți ani! 

 

 

 

 

Director Casa Corpului Didactic Constanța, 
 

Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA 
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В. И. ДАЛЬ: «ЯЗЫК НАРОДА,  БЕССПОРНО,  ГЛАВНЕЙШИЙ И 
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РОДНИК ИЛИ РУДНИК НАШ…» 

 

Autor: Alistarh Alexandru 

Elev clasa a XI-a al Liceului Teoretic „Ioan Cotovu”, Hârșova 

Coordonator: prof. Demid Anfisa 

Profesor la Școala Gimnazială S.A. Esenin, Ghindărești 
 

В 2021 году,  22 ноября исполнились 220 лет со дня рождения русского писателя,  

лексикографа и этнографа Владимира Ивановича Даля. Президентская библиотека 

представляет в открытом доступе на портале оцифрованные раритетные издания 

известного учёного,  имеющие большое значение для российской науки,  культуры и 

образования. 

Среди изданий – «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля,  

опубликованный в 1903–1911 годах под редакцией российского и польского языковеда 

Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. Словарь стал итогом творческой 

деятельности Даля,  настоящей энциклопедией народного быта,  свидетельствующей 

об исключительном богатстве русского языка,  его гибкости и выразительности. Даль 

горячо сетовал на отрыв письменного языка от народной основы,  от живого русского 

языка,  на обильное засорение книжной речи «чужесловами», то есть словами 

заимствованными. Он писал: «Язык народа, бесспорно,  главнейший и неисчерпаемый 

родник или рудник наш,  сокровищница нашего языка… Пришла пора подорожить 

народным языком и выработать из него язык образованный. Составленный Далем 

словарь,  по его замыслу,  должен был решить эту задачу.   

В. И. Даль начал собирать слова для своего словаря в 1819 году,  когда ему было 

18 лет,  а последние записи были внесены буквально перед смертью автора. В общей 

сложности Даль работал над созданием словаря 53 года. Он «записывал всё,  что 

V. I. DAHL: „LIMBA OAMENILOR SIMPLI ESTE CU 

SIGURANȚĂ PRINCIPALUL ȘI INEPUZIBILUL NOSTRU 

IZVOR ȘI SURSĂ…”        
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удавалось перехватить на лету в устной беседе» людей всех сословий,  всех окраин. И 

собрал – более 30 тысяч пословиц и около 200 тысяч слов. 

«Мы с неба звёзды хватаем,  а под ногами ничего не видим… Мёртвый список 

слов не помощь и не утеха»,  – писал Даль в «Напутном» (предисловии) к словарю,  

давая расширенные, не замеченные предшественниками толкования вроде бы 

общеизвестных слов. 

«Словарь назван толковым,  потому что он не только переводит одно слово 

другим,  но толкует,  объясняет подробности значения слов и понятий им 

подчинённых»,  – такое объяснение названию словаря даёт Даль в эпиграфе к нему. 

Позже это название закрепилось за всеми подобными словарями. 

Первое издание словаря датируется 1863–1866 годами,  второе – 1880 годом,  

именно оно переиздаётся и по сей день. В 1861 году за первые выпуски «Толкового 

словаря живого великорусского языка» Владимир Даль получил Константиновскую 

медаль от Императорского географического общества,  чуть позже был награждён 

Ломоносовской премией Академии наук и удостоен звания почётного академика. 

Словарь Даля стал единственной в своём роде энциклопедией народной жизни. О 

себе и своём словаре он говорил: «Писал его не учитель,  не наставник,  не тот,  кто 

знает его лучше других,  а кто более многих над ним трудился; ученик,  собиравший 

весь век свой по крупице то,  что слышал от учителя своего,  живого русского языка». 

Известный российский филолог Я. К. Грот высоко оценивал труд Даля: 

«Толковый словарь живого великорусского языка» – книга не только полезная и нужная,  

это книга занимательная: всякий любитель отечественного слога может читать её или 

хоть перелистывать с удовольствием. Сколько он найдёт в ней знакомого,  родного и 

сколько нового,  любопытного,  назидательного». 

На портале Президентской библиотеки представлено также раритетное издание 

1904 года «Пословицы русского народа» Владимира Даля,  часть из них автор поместил 

в толковом словаре. Кроме пословиц,  в сборник вошли поговорки,  присловия,  

чистоговорки,  прибаутки,  загадки,  которые ярко и точно отражают обычаи и нравы 

русского народа. 

В фонде Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает 

400 тысяч единиц хранения, представлено около 1200 раритетных и современных 

изданий о русском языке. С ними можно ознакомиться в электронной базовой коллекции 

Президентской библиотеки «Русский язык». 

Среди материалов – электронные копии рукописей и публикаций памятников 
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русской письменности, законодательных актов, научных работ, словарей,  

справочников и учебных пособий. Все они отражают основные этапы исторического 

развития русского языка с момента его зарождения до сегодняшнего дня,  а также 

исследования в области русского языка, политику государства в языковой сфере. 

 

TRADUCEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

 

V. I. DAHL: „LIMBA OAMENILOR SIMPLI ESTE CU SIGURANȚĂ 

PRINCIPALUL ȘI INEPUZIBILUL NOSTRU IZVOR ȘI SURSĂ…” 

 

În 2021, 22 noiembrie s-au împlinit 220 de ani de la nașterea scriitorului, lexicografului 

și etnografului rus Vladimir Ivanovici Dahl. Biblioteca Prezidențială Rusă oferă acces deschis 

pe portalul publicațiilor rare digitalizate, lucrările renumitului învățat, care sunt de mare 

însemnătate pentru știința, cultura și educația rusă. 

Printre aceste publicații se numără și „DICȚIONARUL EXPLICATIV AL MĂREȚEI 

LIMBI RUSE VII”de V.I. Dahl, publicat în 1903-1911 sub redacția lingvistului rus și a celui 

polonez Ivan Alexandrovici Baudouin de Courtenay. Dicționarul a fost rezultatul activității 

creatoare a lui Dahl, o adevărată enciclopedie a vieții populare, mărturisind bogăția 

excepțională a limbii ruse, flexibilitatea și expresivitatea acesteia. Dahl s-a plâns cu ardoare de 

ruperea limbii scrise de cea populară, de limba rusă vie, de înfundarea abundentă a vorbirii 

cărții cu „cuvinte străine”, adică cuvinte împrumutate. El a scris: „Limba poporului este, fără 

îndoială, izvorul cel mai important și inepuizabil, sursa, vistieria limbii noastre... A sosit timpul 

să punem în valoare limba poporului și să dezvoltăm o limbă îngrijită din ea.” Dicționarul 

întocmit de Dahl, conform planului său, trebuia să rezolve această problemă. 

V. I. Dahl a început să adune cuvinte pentru dicționarul său în 1819, de când avea 18 

ani, iar ultimele însemnări datează chiar înainte de moartea autorului. În total, Dahl a lucrat la 

crearea acestui dicționar timp de 53 de ani. El „a înregistrat tot ce putea fi interceptat pe loc 

într-o conversație orală” a oamenilor din diferite clase sociale, din diferite regiuni. Astfel, a 

cules - mai mult de 30 de mii de proverbe și aproximativ 200 de mii de cuvinte. 

„Ne îndreptăm mereu privirea spre stelele de pe cer, dar nu vedem nimic sub picioarele 

noastre... O însemnare simplă de cuvinte, nu adduce nici un beneficiu, nici o bucurie”, a scris 

Dahl în Naputny (prefață) în dicționar, dând interpretări extinse de cuvinte aparent cunoscute 

care nu au fost remarcate de predecesori. 
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„Dicționarul se numește explicativ, deoarece nu numai că traduce un cuvânt în altul, ci 

interpretează, explică detaliile semnificației cuvintelor și conceptelor ce derivă din acestea”, 

Dahl oferă o astfel de explicație a numelui dicționarului în epigrafe. Mai târziu, acest nume a 

fost atribuit tuturor acestor dicționare. 

Prima ediție a dicționarului datează din 1863-1866, a doua - în 1880, este retipărită până 

astăzi. În 1861, pentru primele ediții ale „DICȚIONARULUI EXPLICATIV AL MĂREȚEI 

LIMBI RUSE VII”, Vladimir Dahl a primit medalia Konstantinovski de la Societatea 

Geografică Imperială, puțin mai târziu i-a fost înmânat Premiul Lomonosov al Academiei de 

Științe și a primit titlul de academician de onoare. 

Dicționarul lui Dahl a devenit o enciclopedie unică a limbii și vieții tradiționale ruse. 

Despre sine și dicționarul său a spus: „Nu a fost scrisă de un profesor, nici de un mentor, nici 

de cineva cu o cunoaștere mai bună decât a altora, dar care a lucrat la el mai mult decât mulți; 

un elev care a strâns toată viața câte puțin ceea ce a auzit de la profesorul său, limba rusă vie.” 

Cunoscutul filolog rus Y. K. Grot a apreciat foarte mult opera lui Dahl: „Dicționarul 

explicativ al măreței limbi ruse vii” nu este doar o carte utilă și necesară, ci este o carte 

distractivă: orice iubitor de stil rusesc poate citi sau măcar răsfoi cu plăcere. Oricine îl va citi 

va găsi în el ceva familiar, drag, dar va descoperi și ceva nou, interesant, instructiv. 

Portalul Bibliotecii Prezidențiale prezintă și o ediție rară din 1904 „PROVERBE ALE 

POPORULUI RUS” de Vladimir Dal, în care autorul a plasat unele și în dicționarul explicativ. 

Pe lângă proverbe, colecția include zicători, proverbe, răsucitori de limbă, glume, ghicitori care 

reflectă viu și exact tradițiile și obiceiurile poporului rus. 

Aproximativ 1.200 de publicații rare și moderne despre limba rusă sunt prezente în 

fondul Bibliotecii Prezidențiale, care are astăzi 400.000 de articole. Ele pot fi găsite în colecția 

electronică de bază a Bibliotecii Prezidențiale „Limba rusă”. 

Printre materiale se numără copii electronice ale manuscriselor și publicațiilor 

monumentelor literaturii ruse, acte legislative, lucrări științifice, dicționare, cărți de referință și 

materiale didactice. Toate acestea reflectă principalele etape ale dezvoltării istorice a limbii ruse 

de la momentul apariției ei până în prezent, precum și cercetările în domeniul limbii ruse, 

politicii de stat în sfera limbii. 

 

SURSA: https://www.prlib.ru/news/659178 

https://www.prlib.ru/news/659178
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Traducere în limba română de Alexia-Maria Mușat 

Prin amabilitatea doamnei Mosnianu Marsida 

Asociatia "Iliria" Alaturi de Albanezi 

Kristal 

Ismail Kadare 

 

Ka kohë që s'shihemi dhe ndjej 

si të harroj une dalëngadal 

si vdes tek une kujtimi yt 

si vdesin flokët dhe gjithçka. 

 

tani kërkoj poshtë e lartë 

një vend ku ty të të lëshoj 

nje strofë a notë, a një brilant 

ku të të lë, të puth, të shkoj. 

 

në s'të pranoftë asnjë varr 

asnjë mermer,  a morg kristal 

mos duhet vallë prapë të të mbart 

gjysëm të vdekur, gjysëm të gjallë. 

 

në s'gjetsha hon ku të të hedh 

do gjej një fushë a një lulnajë 

ku butësisht porsi polen 

gjithkund, gjithkund të të shpërndajë. 

 

të të mashtroj ndoshta kështu 

dhe të të puth të ik pa kthim 

dhe nuk do dine as ne askush 

harim ish ky a s'ish harim. 

Cristal 

 

 

De mult timp nu ne vedem și simt,  

Și simt cum încet te uit. 

Cum moare în mine amintirea ta 

Cum dispare chipul tău din fața mea.  

 

Acum caut peste tot 

Un loc unde să te las 

Într-o notă, o strofă, un briliant 

Să te las, să te sărut și să dispar. 

 

Nu pot să te las la nici un mormânt  

De marmură sau cristal. 

Oare iar trebuie să port în gând 

Amintirea ta, moartă sau vie  

 

Dacă ași găsi un locșor să te arunc 

Într-o câmpie ori vale. 

Cu tandrețe să te împrăștii  

oriunde, oriunde precum polenul.  

 

Poate așa reușesc să te vrăjesc  

Cu un sărut fără întoarcere 

Și n- o să știm nici noi nici ei 

Uitare a fost sau amintire.   

 

KRISTAL, de Ismail Kadare   
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ISMAIL KADARE s-a născut la Gjirokastra, în Albania, în 1936. A absolvit filologia 

la Tirana și și-a continuat studiile la Institutul de Literatură Maxim Gorki din Moscova. A 

fost recompensat cu numeroase premii si distinctii literare, printre care primul Man Booker 

International Prize (2005) și Jerusalem Prize (2015). În anul 2016, statul francez i-a conferit 

Legiunea de Onoare, în grad de Comandor. Opera sa, nominalizată frecvent la Premiul Nobel,  

este tradusă în peste 40 de țări
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TRADUCERI ÎN LIMBA RROMANI 

Mediator școlar-Ciprian Costache 

Școala Gimnazială nr. 14 Constanța 

 

Bitinav tumenqe mirre asva -Vă vând voua lacrimile mele 

Palal Mateo Maksimoff 

 

Bitinav tumenqe mirre asva 

Te si caces ke inke sem cinori,  

murro ilo si baro. 

Te si caces ke inke sim glata,  

Cinuiv sar jek baro manus 

Le glati ande mirre bers si drago, khelen pe,  

mange si musai te rovav. 

Aj sar naj man khanci 

bitinav tumenqe mirre asva. 

Me dikav le k-aver glati krugon mandar,  

len naj len asva te bitinen,  

te na nici le dukhajmasqe 

kaj peren tele 

aj kaj xasavon ande cik. 

Mirre asva lav le pa mirre buci,   

Te bitinav le kudalenqe ka ci janen te roven,  

Numa sode te mangav lendar? 

Te na avela o lovo la milaqo. 

Te si varekon ke sim lesqe drago,   

ci bitinav lesqe mirre asva,   

dav le lesqe,  

ke si le asva le veselimasqe. 

 

 

 

 

 

Vă vând vouă lacrimile mele 

Că sunt preacurate, pentru că sunt încă mică 

inima mea este mare. 

într-adevăr că sunt încă mică. 

Eu mă chinui precum un om mare  

Copii de vârsta mea sunt fericiți, se joacă 

mie îmi este sortit să plâng,  

Și cum nu am nimic 

vă vând vouă lacrimimile mele. 

Eu văd cum ceilalți copii râd de mine 

ei nu au lacrimi de vânzare,  

și nici dureri 

care se aștern 

și se pierd în mocirlă. 

Lacrimile mele ajung după obraji 

Le vând acelora căror nu știu să plângă 

Ce să le cer? 

Să nu fie plătiți cu bani din milă. 

Dacă cuiva îi sunt drag,   

nu-i vând lacrimile mele,  

i le dăruiesc,  

că sunt lacrimi de fericire 
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I CHIB RROMANI- LIMBA RROMANI 

Palal Nicoleta Ciuraru 

 

Amari chib rromani 

Si li jekh gugli gili! 

Si li i chib gilabadi,  

Gilabadi andar o gi,  

 

Si li sumnakaj or kham 

Si li i chib so maj sukar! 

Jekh avgin so mai guglo! 

Jekh rajni so maj lachi! 

 

Kon del lav rromano 

Si les o traio sar jekh suno! 

Anda-l savore khera,  

Anda-l savore forura 

Savore te akharen 

Ke mukle amen le gaje 

Te das duma vi ame! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba noastră rromani 

Este precum o dulce limbă 

Este limbă cântată 

Cântată din adâncul inimii 

 

Este aur sau soare 

Este limba cea mai frumoasă 

Ca mierea cea mai dulce 

Precum regina cea mai bună 

 

Cine rromani vorbește 

Are viața ca un vis 

În toate casele 

În toate orașele 

Fiecare să priceapă 

Că românii ne-au lăsat 

Și noi să vorbim, limba noastră 
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Criticilor mei 

de Mihai EminescU 

Multe flori sunt, dar puține 

Rod în lume o să poarte,  

Toate bat la poarta vieții,  

Dar se scutur multe moarte. 

 

E ușor a scrie versuri 

Când nimic nu ai a spune,  

Înșirând cuvinte goale 

Ce din coadă au să sune. 

 

Dar când inima-ți frământă 

Doruri vii și patimi multe,  

Ș-a lor glasuri a ta minte 

Stă pe toate să le-asculte,  

 

Ca și flori în poarta vieții,  

Bat la porțile gândirii,  

Toate cer intrare-n lume,  

Cer veșmintele vorbirii. 

 

Pentru-a tale proprii patimi,  

Pentru propria-ți viață,  

Unde ai judecătorii,  

Nendurații ochi de gheață? 

 

Ah! atuncea ți se pare 

Că pe cap îți cade cerul 

Unde vei găsi cuvântul 

Ce exprimă adevărul? 

Beni elestirenler 

traducere de Nermin Hogea Susam 

Kaç tane açan çiçeğin  

Meyve verdiği görünür 

Hepsi Dünyaya gelir 

çoğu ölür, dökülür. 

 

Kolaydır şiir diyerek 

Gereksiz cümle kurmak 

Boş lafları uzatarak 

Kuyruklarını uydurmak. 

 

Özlem, aşk ve sevdalarla 

Kalbin hep dolar taşarsa,  

Beynin seslendirir,  

Hepsine kulak asarsa. 

 

Hepsi kapıyı çalarak 

Dünyaya izin ver der,  

Tanıtım için hepsi de  

Süslü, konuşma ister 

 

Yaşadın tüm duygular 

Mutluluk veren anlar 

Sen yazarsın, hakimler 

Soğuk gözle bakarlar 

 

İşte Dünya o zaman 

Başına yıkılabilir 

Tüm gerçeği anlatan 

Sözcük nerde bulunur

CRITICILOR MEI, de Mihai Eminescu    
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Critici voi, cu flori deșerte,  

Care roade n-ați adus - 

E ușor a scrie versuri,  

Când nimic nu ai de spus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey bizi eleştirenler,  

Verimsiz kof çiçekler 

Kolaydır şiir yazmak  

anlamsız kelimelerle sayfaları doldurmak



 

 

14 

 

Traducere de Ibraim Amide Denisa, clasa: a X-a 

Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" Hârșova 

Profesor îndrumător: Nurla Vildan 

 

Yıldıza 

 

Gökte doğan yıldıza 

Öyle uzun bir yol var ki,  

Binlerce yıl gerekir 

Ișığın bize gelmesi. 

  

Belki de çoktan söndü yolda 

Uzak maviliklerde,  

Ama ışıkları ancak şimdi 

Görüşümüzü aydınlatmakta. 

  

Ölmüş bir yıldızın şemali 

Yavaşca yükselir gökte. 

Görülmediği zaman oradaydı 

Artık yok, bugün onu görsek de. 

  

Benzer şekilde, arzularımız 

Gece karanlığında kaybolduğu zaman,  

Aşkın sönmüş ışığı 

Hâlâ bizi takip eder. 

 

 

La steaua 

 

La steaua care-a răsărit 

E-o cale-atît de lungă,  

Că mii de ani i-au trebuit 

Luminii să ne-ajungă. 

  

Poate de mult s-a stins în drum 

În depărtări albastre,  

Iar raza ei abia acum 

Luci vederii noastre. 

  

Icoana stelei ce-a murit 

Încet pe cer se suie; 

Era pe cînd nu s-a zărit,  

Azi o vedem și nu e. 

  

Tot astfel cînd al nostru dor 

Pieri în noapte-adîncă,  

Lumina stinsului amor 

Ne urmărește încă.

LA STEAUA, de Mihai Eminescu              
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OAZE DE NISIP 

(AFORISME) 

KUM VAHALARI 

 

Autor: Valeriu Butulescu 

Traducător: Vildan Ustundag,  

Profesor limba turcă, Liceul Teoretic Băneasa, Băneasa 

 

 

Conjug de trei ori verbul a munci şi simt nevoia sǎ mǎ odihnesc. 
Üç defa çalışma fiilini çekimliyorum ve dinlenmeye ihtiyacım var. 

  

Puritatea copilǎriei. Orice râu e limpede la izvoare. 
Çocukluğun masumiyeti. Her ırmak pınarlarında berraktır. 

  

Ziua se gândea la bani, iar noaptea visa acelaşi lucru. 
Gündüz paraya düşünürdü, gece ise aynı şeyi rüyasında görürdü. 

  

Criticii vǎd muzica şi aud pictura. 
Eleştirmenler müziği görür ve resmi duyar. 

  

Poezia e cântec de deflin. Nu orice ureche o poate percepe. 
Şiir yunus türküsüdür. Her kulak algılayamaz. 

  

Unii mor fiind încă în viaţă, alţii trăiesc şi după moarte. 
Kimileri hayattayken ölür, kimileriyse ölüden sonra da yaşarlar. 

  

Cei ce se târăsc nu se împiedică niciodată. 
Sürüklenenlerin hiçbir zaman ayağı takılmaz. 

  

 

AFORISME    
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M-au călcat în picioare. Acum ştiu cât cântăreşte fiecare. 
Benim üzerimden geçtiler. Şimdi her birin ağırlığını bilirim.  

  

Moştenim plânsul. Numai cântecul se învaţă. 
Ağlamayı miras ediniriz. Sadece şarkıyı öğreniriz. 

  

Pasărea zboară. Pe pământ, umbra ei se târăşte. 
Kuş uçuyor. Yeryüzünde onun gölgesi sürüklenir. 

  

Iar cel ce n-a văzut munţii, uluit va fi de măreţia dealului. 
Kim dağı görmediyse, tepenin büyüklüğüne hayran kalır. 

  

Pentru o ploaie banală, atâta risipă de fulgere. 
Basit bir yağmur için, bu kadar şimşek istafı. 

  

M-am rătăcit. Mereu mă împiedic de idealurile altora. 
Kayboldum. Her zaman başkaların hayallerine takılırım. 

  

De regulă, după un prag înalt urmează o prăpastie. 
Genelde, yüksek bir eşikten sonra uçurum gelir. 

  

Să o luăm de la început. Natura face asta în fiecare an. 
Baştan başlayalım. Doğa bunu her sene yapar. 

  

Animalele nu râd. Ele înţeleg gravitatea vieţii. 

Hayvanlar gülmüyor. Onlar yaşamın ciddiyetini anlıyorlar. 

  

Urcăm pentru a privi de sus, sau pentru a fi priviţi de jos. 
Yukarıdan bakmaya ya da aşağıdan bakılmaya, çıkıyoruz. 

  

 

Am convenit ca lacrimile cerului să se numească ploaie. 
Gökyüzünün gözyaşların adı yağmur olsun diye anlaştık. 

  

Ei tac. Dar cât de zgomotoase le sunt gândurile. 
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Onlar susuyorlar. Ama düşünceleri ne kadar da gürültülüdür. 

  

Uneori mă repet. Pe pământul arid trebuie să semeni de mai multe ori. 
Bazen tekrarlanıyorum. Kurak arazide birkaç defa ekmelisin.  

  

Era atât de sărac,  încât nu avea nici duşmani. 
Öyle fakirdi ki,  düşmanları bile yoktu. 

  

Uneori ne ţinem capul în palme. Mare povară. 
Bazen avuçlarımızda başımızı tutarız. Büyük yük. 

  

Nu-ţi călca umbra în picioare. Îţi seamănă. 
Gölgeni ayağın altına alma. Sana benziyor. 

  

Cum mă simt? Ca un an în decembrie. 
Kendimi nasıl hissediyorum? Aralık ayında bir yıl gibi. 

  

Vreau să cresc, deşi ştiu că trăsnetul loveşte copacii cei mai înalţi. 
Yıldırımın en yüksek ağaçları vuruğunu bilsem bile, büyümek istiyorum. 

  

Taur sună mai frumos decât bou. 
Boğa öküzden kulağa daha hoş geliyor. 

  

Mă tem de moartea întâmplătoare. De aceea evit spitalele. 
Tesadüf ölümden korkarım. Bu sebepten hastanelerden kaçınırım. 
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Nume Prenume elev: Osman Sibel 

Clasa: a V-a 

Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” Hârșova 

Prof. îndrumător: Nurla Vildan 

 

 

NE GÜZELSİN SEN TÜRKİYEM  CE FRUMOASĂ EȘTI TURCIA MEA 

                    Rafik Baș  

Güneş sende yeşil sende    Soarele este în tine verde e în tine 

Buğday pamuk meyve sende   Cereale, bumbac, fruct sunt în tine 

Coşkun akan sular sende   Ești ape curgătoare ale entuziasmului 

Ne güzelsin sen Türkiyem!   Ce frumoasă ești Turcia mea! 

 

Çiçek kokan dağların var   Ai munți care miros a flori 

Bülbül öten bağların var        Ai vii care cantă privighetoarea 

Ne güzeldir ah bu diyar        Ce frumos este acest loc 

Bir cennetsin sen Türkiyem!   Ești un rai, Turcia mea! 

 

Verimlidir ovaların    Cămpiile tale sunt fertile 

Umut dolu yarınların    Viitorul tau este plin de speranță 

Pırıl pırıl çocukların    Copiii tai strălucitori 

Ne güzelsin sen Türkiyem!   Ce frumoasă ești Turcia mea! 

 

Bilgimizle ışık saçtık    Am făcut lumină cu cunoștințele noastre 

Nice nice engel aştık    Am depășit multe obstacole 

Daima ileri koştuk    Am alergat mereu înainte 

Bir cennetsin sen Türkiyem!   Ești un rai, Turcia mea!   

         

 

 

NE GÜZELSİN SEN TÜRKİYEM  
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     133/21 Mai 1950 

 

Cultul musulman din R.P.R. a fost recunoscut prin decizia Nr. 590 a Prezidului Marei 

Adunări Naționale din 1 Iunie 1949 și statutul său aprobat: conducerea centrală a cultului, 

numita muftiat, este compusă din 4 funcționari și pusă sub îndrumarea muftiului IACUB 

MEHMED. 

Cei 64 de hogi și cca. 18 căntăreți deservesc 28.513 credincioși de naționalitate turcă și 

tătară, domiciliați aproape în totalitate în județele Constanța și Tulcea. În timp ce numai 3% din 

laicii musulmani sunt chiaburi, procentajul chiaburilor hogi este de cca. 30%. 

Pentru pregătirea cadrelor clericale, cultul are un seminar la Medgidia cu 24 elevi, dintre 

care 6 permanenți și 7 hogi profesori, dintre care 2 permanenți la Medgidia.  

Statul salariază 40 de hogi, acordănd și o subvenție Muftiatului și seminarului, precum 

și 3 burse pentru elevi. 

Îi general hogii musulmani nu au făcut dificultați aparente autoritaților: înainte de 23 

August 1944 au slujit regimurile fasciste și au sprijinit - in frunte cu actualul muftiu IACUB 

MEMET, pe atunci hatip la Amzacea-,,răsboiul sfănt” antonescian și campania inițiată de 

germani pentru ,,eliberarea” Crimeii. 

În ultimii ani muftiul MEMET și hogii în subordine au sfătuit populația să se înscrie 

în,Frontul Democratic Musulman - turk și tătar” , au inițiat campania pentru pace și au sfătuit 

enoriașii să participe la lucrarile Canalului „Dunăre-Marea Neagră” și să adere la Gospodăriile 

Agricole Colective. 

În toamna 1949 IACUB MEHMED a înaintat Județenei P.M.R. Constanța un memoriu, 

în care preconizează creiarea unui front mondial, în care să fie cuprinși musulmanii din 

U.R.S.S., țările cu democrație populară, precum și elementele democratice din Orientul 

Mijlociu, Pachistan și Indonezia: pănă în prezent nu a primit răspuns la acesta. 

Cultul duce lipsă crescăndă de clerici, din cauza salarizării mediocre de către Stat și din 

cauza faptului că - cu ocazia încadrărilor din 1948 - IACUB MEMET a susținut la Ministerul 

Cultelor și a obținut în special încadrarea preoților chiaburi, și-au ales alte meserii: ANIS 

ABDURAMAN din comuna Tătaru, jud. Constanța a trecut în învațamănt și a refuzat chiar să 

mai intre în geamie, HUSEIN ZENAID a terminat Politehnica și a devenit inginer constructor 

DATE SCURTE DESPRE CULTUL MUSULMAN DIN R.P.R. 
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în București și SEBAT HUSEIN s'a încadrat ca corist în ansamblul M.A.I. 

IACUB MEMT SADĂC, muftiul cultului, chiabur cu 17 ha. pămănt, fost membru 

P.N.Ț. Maniu a susținut verbal și scris răsboiul antonescian și gruparea naționalistă sub 

influența germană „Carultayan”. Oportunist, s'a înscris după 23 August 1944 în Frontul 

Plugarilor, de unde a fost exclus recent. A fost trimes în judecată pentru port ilegal de 

armă.Inteligent și fricos caută în ultimii doi ani să aplice aparent indrumarile Ministerului 

Cultelor. 

Dintre hogii mai dușmănoși , cităm: 

RESUL  OMER NURI, din comuna Silistra-Constanța, fost muftiu: șef de sector 

P.N.Ț. Maniu: agita în prezent împreună cu chiaburii din regiune împotriva regimului. 

ȘUCURI CADĂR FACRI, chiabur proprietar a 31 ha. pămănt, fost membru P.N.Ț. 

Maniu: duce activitatea în favoarea gruparii „Carultayan”. 

ABDULAMID NUREDIN, din comuna Topraisar-Constanța, urmarit informativ, fiind 

membru într'o grupare subversiva. 

ILIAS MENSEID, din comuna Tuzla-Constanța, urmarit pe țară ca fiind fruntaș 

legionar.  

 

ACNSAS, F. Doc., D 14718 

 

(fragment din cartea ”Tătarii în izvoare arhivistice românești” de Valentin Ciorbea, 

Laura Stancu, Amet Aledin) 
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TRADUCERE ÎN LIMBA TURCĂ 

de Vildan Nurla, profesor limba turcă  

Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu”, Hârșova 

 

Romanya Halk Cumhuriyeti’ndeki İslam dinine mensup olanlar 1 Haziran 1949 tarihli 

Büyük Millet Meclisinin Genel Kurul Toplantısının 590 numaralı kararıyla tanınmış ve tüzüğü 

onaylanmıştır: Müftülük adı altında, teşkilat merkezi idaresi 4 memurdan oluşmakta ve IACUB 

MEHMED isimli müftünün yönetimindedir.   

64 hoca ve yaklaşık olarak 18 müezzin, hemen hemen tamamı Köstence ve Tulça 

vilayetlerinde yaşayan 28.513 kadar Türk ve Tatar uyruklu din mensuplarına hizmet 

vermektedir. Müslüman halkın sadece %3’ü zengin iken, zengin hocalarin oranı yaklaşık olarak 

%30’dur. 

Din adamlarının eğitimi için, Mecidiye şehrinde 24 öğrencili, 6’sı sürekli ve 7 hoca 

öğretmenli ve bunlardan Mecidiye’de 2 tanesi sürekli olan, bir seminer bulunmaktadır. 

Devlet 40 hocaya maaş vermesinin yanısıra, Müftülük ve seminere sübvansiyon ile 

birlikte, 3 öğrenciye burs sağlamaktadır. 

Genel olarak, müslüman hocalar devlet otoritelerine gözle görulur zorluklar 

çıkarmamıştır: 23 Ağustos 1944 tarihi öncesinde faşist rejimlere hizmet etmiş ve o zamanlar 

Amzacea köyünde hatip görevi yürüten - şu anki müftü IACUB MEMET önderliğinde, General 

Antonescu’nun “”kutsal savaşına” ve KIRIM’ın “kurtuluşu” için Almanların başlattığı 

kampanyaya destek vermiştir. 

Son yıllarda müftü MEMET ve yönetimi altında bulunan hocalar, milleti “Türk ve Tatar 

Müslüman Demokrat Cephesine” katılmalarına tavsiye etmis, barış kampanyasını başlatmış ve 

dindaşlarına “Tuna–Karadeniz” Kanal çalışmalarına ve Toplu Tarım Kuruluşlarına 

katılmalarını tavsiye etmiştir. 

1949 yılının sonbaharında IACUB MEHMED, P.M.R. Köostence vilayet kurumuna, 

Sovyetler Birliği ve halk demokrasileri bulunan ülkelerin yanısıra, Orta Asya’daki demokratik 

unsurların, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan müslümanların dahil edileceği bir 

dünya cephesinin kurulacağını tahmin ettiklerini gösteren bir yazı iletti: şu ana kadar sözkonusu 

yazıya bir cevap alamamıştır. 

Müslüman teşkilatı, devletin düşük maaş vermesinden ve 1948 yılında IACUB MEMET 

Diyanet Işleri Bakanlığında zengin hocaların işe alınmalarına desteklemis oldugundan ve bunu 

başarmasından dolayı, artarak devam eden bir din adamı ihtiyacı duymaktadır. Bu yüzden, bazı 

hocalar kendilerine yeni meslekler bulmuştur: Köstence ili, Azaplar köyünden ANIS 

ABDURAMAN eğitim sektörüne geçmiş, hatta camiye girmeyi bile reddetmiştir, HUSEIN 
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ZENAID Bükres Teknik Üniversitesinden mezun olmuş ve başkentte inşaat mühendisi 

mesleğini yerine getirmekte, SEBAT HUSEIN Içişleri Bakanlığının korosunda görev 

yapmaktadır.  

IACUB MEMET SADÂC, Romanya müslümanlarının müftüsü, 17 hektar toprak sahibi 

zengin, P.N.Ţ. Maniu partisinin eski üyesi, General Antonescu’nun verdiği savaşı ve 

“Carultayan” Alman etkisi altında bulunan milliyetçi örgütünü sözlü ve yazılı olarak 

desteklemiştir. Fırsatçı, 23 Ağustos 1944 sonrası Sabancılar Cephesine kaydolmuş ve 

geçenlerde ihraç edilmiştir. Ruhsatsız silah taşımaktan mahkemeye sevkedilmiştir. Akıllı ve 

korkak, son iki yıl içerisinde, Diyanet Işleri Bakanlığının talimatlarını belirgin bir şekilde 

uygulamaya çalışmaktadır. 

Biraz daha fazla düşmanca davranan hocaların arasından, aşağıdakileri sayabiliriz: 

RESUL OMER NURI, Köstence ili - Silistre ilçesi, eski müftü, P.N.Ţ. Maniu partisinin 

ilçe başkanı, bölgedeki zenginlerle birlikte rejim aleyhinde halkı kışkırtmaktadır. 

ŞUCURI CADÂR FACRI, 31 hektar toprak sahibi zengin, P.N.Ţ. Maniu partisinin eski 

üyesi, “Carultayan” örgütünün lehine faaliyet yürütmektedir. 

ABDULAMID NUREDIN, Köstence ili – Topraisar ilçesi, takip altinda, yıkıcı bir 

örgütün mensubu. 

ILIAS MENSEID, Köstence ili – Tuzla ilçesi, faşistlerin öndegelen isimlerinden biri 

olduğundan dolayı ülke içinde aranıyor. 

NOT: Yukarıdaki metin (Valentin Ciorbea, Laura Stancu ve Amet Aledin isimli 

yazarların yazdığı “TĂTARII ÎN IZVOARE ARHIVISTICE ROMÂNEŞTI” kitabının 33-34. 

sayfalarının tercümesidir.) 
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de Negoiță Ibolya, profesor documentarist  

Liceul Economic, Mangalia 

Föltámadott a tenger - Petőfi Sándor 

Föltámadott a tenger, 

A népek tengere; 

Ijesztve eget-földet, 

Szilaj hullámokat vet 

Rémítő ereje. 

 

Látjátok ezt a táncot? 

Halljátok e zenét? 

Akik még nem tudtátok, 

Most megtanulhatjátok, 

Hogyan mulat a nép. 

  

Reng és üvölt a tenger, 

Hánykódnak a hajók, 

Sűlyednek a pokolra, 

Az árboc és vitorla 

Megtörve, tépve lóg. 

  

Tombold ki, te özönvíz, 

Tombold ki magadat, 

Mutasd mélységes medred, 

S dobáld a fellegekre 

Bőszült tajtékodat; 

  

Jegyezd vele az égre 

Örök tanúságúl: 

Habár fölűl a gálya, 

S alúl a víznek árja, 

Azért a víz az úr! 

A înviat marea  

A înviat marea, 

Marea de neam; 

Înfricoșând o lume, 

Zvârlind valuri brute, 

Crunte, puterea. 

 

Auziți acest cânt? 

Vedeți acest dans? 

Cei ce nu știați, 

Acum să învățați, 

Și cheful de neam. 

 

Zguduind, urlă apa, 

Și navele se zbat, 

Se scufundă-n gheenă, 

Catargul și cu velă  

Rupte și smulse zac. 

 

Bântuie tu, potop, 

Tu, bântuie-te, 

Arată-ne abisul, 

Și aruncă în cerul 

Spume mâniate; 

 

Scrie pe cer cu ele, 

Ca vorbă eternă: 

Deși, catargul e sus, 

Și apa e dedesubt, 

Apa e stăpână! 

FÖLTÁMADOTT A TENGER 
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de Ismail Nelida, profesor turism 

Liceul Economic, Mangalia 

NASRADÎN OĞA HIKÁYELERÍNDEN 

Bír gún oğa bakkalda táze sarîmay kóre, awes ete. 

Ğebín ğoklay, bír akșa bíle tapmay. Yaklașîp: 

- Ay sarîmay, sarîmay, dep, parmagîman bíraz may îrîp ala da awîzîna kaba. 

Bakkal bír șiy aytmay. 

- Ğúregime darîmay, diy de, oğa bír kere taa parmaklay. 

Bakkal bíraz kîyîș karay amma, gene de bír șiy aytmay. 

Oğa: 

- Așama`nîm  altî ay, dep parmagîn úșúnğí sefer mayga daldîra. 

Bakkal dayanalmay: 

- Aydí, íșíñe dert bolsîn! diy. 

- Dórt deseñ, dórt bolsîn, dep, oğa, mîyîk astîndan kúlúmsíriy de, dórtínğí kere mayga 

parmak basa. 

 

Boztorgay (Folklor toplamî), Editura Kriterion, București, 1980, pag.364  

 

DIN POVESTIRILE LUI NASTRADIN HOGEA 

Într-o zi, Nastradin Hogea vede unt proaspăt la băcănie și i se face poftă. 

Își verifică buzunarele, dar nu găsește niciun ban. Apropiindu-se, zice: 

- Ah, untule, untule, topind un pic de unt cu degetul și pe care apoi îl înghite. 

Băcanul nu zice nimic. 

- Mă unge la suflet, zice hogea și mai ia cu degetul încă o dată. 

Băcanul se uită la el chiorâș, dar tot nu zice nimic. 

Hogea zice: 

- N-am mai mâncat de șase luni și se înfige cu degetul în unt pentru a treia oară. 

Băcanul nu mai rezistă și (ironic) zice: 

- Haide, să-ți fie de bine (dert)! 

- Dacă zici patru (dórt), hai să fie patru, zice hogea, zâmbind pe sub mustață și ia încă 

o dată din unt. 

NASRADÎN OĞA HIKÁYELERÍNDEN  
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Autor: Iusuf Akan  

Unitate de învățământ: Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu”, Medgidia 

Coordonator: Vildan Bormambet, profesor de limba turcă 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Medgidia 

 

Dobruca'da yaşayan Türkler, kimliklerini ve geleneklerini günümüze kadar 

korumuşlardır. Modernleşme ve kentleşmeye bağlı olarak köy ve kasabalarda meydana gelen 

değişimlerle birlikte son yıllarda doğum, evlilik ve ölüm alışkanlıkları bir takım değişikliklere 

uğramıştır. Gelenek, birçok yönden yeni yaşam biçiminin tam tersidir. Kayıplara uğramasına 

rağmen,  bu halkın diğer geleneklerinde korunmuştur.  

Turkuaz kadının geleneksel kıyafeti olmazsa olmaz parçalarıyla öne çıkıyor: Dantel 

eşarp-oyalı çember,  sadece gözleri açıkta kalan ikinci canta ile ilişkilendirilen gömlek,  

gömleğin önü ya da ev yapımı ya da endüstriyel kumaştan yapılmış gömlek,  şalvarii-şalvar 

ya da don, ilicul-yelek iplerle süslenmiş kumaştan veya găitane ve dış giysi için zorunlu olan,  

ayak bileklerine kadar vücudu örten ferecea-ferece. 

Geleneksel Türk erkek kıyafeti,  gençler için beyaz türban-çalma-sarık kumaş,  

yaşlılar için yeşil veya sarı ile ilişkilendirilen siyah kenevir-püskülü fes ile kırmızı kumaş fes 

ile karakterizedir. Ardından, ekonomik olarak kanvastan yapılmış ev yapımı kanvas gömlek-ön 

gömlek,  siyah veya mavi kumaştan yapılmış don-salvar-salvarii, daraldığı dizlere kadar 

kayda değer genişlikte geldi. 

Türk dilinin etkileyici bir yönü,  çok sayıda konuşmacı ve yayıldıkları geniş alan. 

Türkiye'deki 70 milyondan fazla konuşmacıya Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya,  

Kosova, Arnavutluk, Irak'tan, ayrıca Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre veya Fransa'dan,  

ayrıca Rusya'dan ve bazı eski cumhuriyetlerden gelenler de ekleniyor. Sovyet, özellikle Türkçe, 

Azeri veya Gagauzları da içeren Oğuz dil ailesine aittir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kozmopolit 

karakteri, bu dillerin belirli alanlarda gelişmenin zirvesi olduğu bir dönemde,  Farsça veya 

Arapça'dan, ayrıca İngilizce veya Fransızca'dan da birçok kelimeyi içeren günümüz Türkçesine 

de yansımıştır. 

Doğum ve çocuklukla ilgili alışkanlıklar hakkında.Eski geleneklere göre tembel kadın 

ve yeni doğan bebek 40 gün boyunca yalnız bırakılmaz ve odadan çıkmasına izin verilmezdi. 

INSANLAR VE DIL                     
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Kötü ruhların varlığına inanılırdı: Kızıl Cadı-Alkarısı, Şeytan-Şeytan, Kötü Ruh Cin. 

Karşılarına, yatağın üzerine makas, soğan, sarımsak veya kapı çerçevesine demir gibi çeşitli 

nesneler yerleştirildi. Çocuğun alnındaki mavi boncuklar, sarımsak başı veya ocaktaki kara leke 

gibi göze karşı konulan nesnelerin de İslam'da hiçbir dayanağı yoktur. Müslüman geleneğine 

göre,  Kur'an-ı Kerim ve Kuran'dan ayetler içeren bir Muska tılsımı çocuğa yakın olmalıdır. 

Bunlar benim halkım ve dilim hakkında bazı meraklar! 

 

NEAM ȘI LIMBĂ 

 

Turcii care locuiesc în Dobrogea și-au păstrat până astăzi identitatea și tradițiile. 

Obiceiurile de naștere, căsătorie și deces au suferit unele modificări în ultimii ani odată cu 

schimbările care au avut loc în sate și orașe ca urmare a modernizării și urbanizării. Tradiția 

este în multe privințe opusul noului mod de viață. Deși a suferit pierderi, s-a păstrat în alte 

tradiții ale acestui popor. Ținuta tradițională a femeii turcoaz iese în evidență prin piesele must-

have: cercul brodat cu eșarfă din dantelă, cămașa asociată celei de-a doua geanți cu doar ochii 

la vedere, fața cămășii sau cămașa din material de casă sau industrial, salwari-shalwar sau 

pantaloni, țesătură ilicul-vest decorată cu fire sau ferecea-ferece, care acoperă corpul până la 

glezne, care este obligatorie pentru găitane și îmbrăcăminte exterioară.  

Îmbrăcămintea bărbătească tradițională turcească se caracterizează printr-o pânză albă 

care fură turban pentru tineri, un fes negru cu ciucuri de cânepă asociat cu verde sau galben 

pentru bătrâni și un fes roșu. Apoi a venit camasa-fata din panza facuta in casa economic din 

panza, don-salvar-salvarii din panza neagra sau albastra, cu latime considerabila pana la 

genunchi unde se ingusta.  

Un aspect impresionant al limbii turce este numărul mare de vorbitori și aria largă pe 

care o răspândesc. La cei peste 70 de milioane de vorbitori din Turcia se adaugă cei din Cipru,  

Grecia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Albania, Irak, precum și din Germania, Olanda, Austria, 

Elveția sau Franța, precum și din Rusia și unele foste republici. Sovietică aparține familiei de 

limbi Oghuz, care include și în mod specific turca, azeră sau găgăuză. Caracterul cosmopolit al 

Imperiului Otoman se reflectă și în limba turcă actuală, care conține multe cuvinte din persană 

sau arabă, precum și din engleză sau franceză, într-o perioadă în care aceste limbi erau la 

apogeul dezvoltării în anumite zone. 

Despre naștere și obiceiuri din copilărie. Conform vechiului obicei, lăuza și nou-

născutul nu erau lăsați singuri timp de 40 de zile și nu aveau voie să iasă din cameră. Se credea 

că există spirite rele. Vizavi de ele, pe pat erau așezate diverse obiecte, precum foarfece, ceapă, 
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usturoi, sau fier de călcat în tocul ușii. Obiectele care sunt împotriva deochiului, cum ar fi 

mărgelele albastre de pe fruntea copilului, capul de usturoi sau pata neagră de pe aragaz, nu au 

nicio bază în Islam. Potrivit tradiției musulmane, un talisman amuletă cu Coran și versete din 

Coran ar trebui să fie aproape de copil.   

Acestea sunt câteva curiozități despre poporul meu și limba mea! 
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Autor:  

Mediator școlar-Ciprian Costache 

Școala Gimnazială nr. 14 Constanța 

 

Sosθar alosardem me te xramosarav andar i ćhib rromani, anθar cä man falas man cӓ 

mirro dialecto si o maj uƷo thaj o maj śukar dialecto, me phenavas mirri ćhib, si mai căci sar 

savore.Kadaj buti pakǎm me ji kana, ando berś 2012, malademas te kerav butǐ kaj ścoala 14,  

andar i Constancá sar mediatori śkolako, thaj sar nas man o lil te kerau buti but vrǎme, i 

directora le śkolaqi tradaman kaj cursuri k-o Kostineśti te lav muro lil,  te daștiv te kerav buti. 

Jekh var kana prinƺandem le rajes Gheorghe Saraun sas and-o berș 2012. Ăl kursurǎ kerdem le 

and-o ćhon junio, 17-24 gesa. Kothe beślem jekh kurko, thaj sikilem but butǎ, sar trebal te avel 

jekh mediatori śkolako. And-o kodova kurko ame kerdǎm vi jekh ges i rromani ćhib, thaj kana 

aśundem al alava kaj denas pes duma, falam kӓ so chib si kadaja. Kana agorisardem e siklavne 

phende mange cӓ, andel gesa 12 augosto-2 septembra ka kerelapes sa k-o Kostineśti jekh kurso 

milaesko  andar i ćhib rromani thaj i metodica sikavimaski e rromani ćhibǎqi, thaj kodova kaj 

daśtil te agorisarel o curso trine kurkengo, vou daśtilas vi te sikavel kaj śkola, sar siklǎrno  

romani ćhibǎko. But ćǎiloiaman s-o aśunden, thaj avilem vi me kӓl kursurǎ. Kana maladem o 

jekto kurso, man falam, pakǎem că sem ande jekh klasa kaj sikivau aver ćhib. Me maladem te 

pućǎv e rajes Sarău so ćhib si kadaja, că me ni xakerav khanć and-a s-o drabaren e studenturǎ 

kaөar i Univeritatea Bukureśti, Faculteta Ćhibǎ thaj aver Literaturǎ, i sekcǎ rromani, thaj 

maladem te dau duma mai zurales le rajes Sarău,  te phenavleske că me ni prinƺerav kadaja 

ćhib, thai ni kamav te aśunav lan, atoska o raj Sarău phendeamange că daștiv te telerav te 

mangav, că kadava kurso na-i obligatorio, thaj că aćhel kon kamel, ama e love kaj pokindile 

andar amende śaj trebal de tel pes parpale.Palal jekh ges o raj maladeas te phenel amenge că 

kadaja si jekh chib kaj naj nevi, că si li o maśkar comuno e ćhibǎko rromani, thai kon ka mangel 

te lel, te xakǎrel, kă va si miśto anda lesөe, thaj maladǎ te del misal sar e pheja Bănică, aresle 

but mișto, kano von agorisarde i Faculteta , e rromane ćhibeaqe. 

Agoririsardem e kursurǎ katar O Kostineśti, rromane ćhibǎko, thaj gelem k-o Bucureśti 

te ćhǎv murro dosari k-i Faculteta Ćhibea  thaj aver Literaturǎ, i sekcia rromani-spaniolo, te 

avav kalifikime. Kadaja sas sa ando berś 2012. Mașkar kadava vaxt maladem te kearav jekh 

I RROMANI CHIB THAY E RROMANE DIALEKTURA       
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grupa 14 sikavnena andar i śkola 14, thaj sikavas len 4 ćǎsurǎ p-o kurko. Von sas katar e I-IV 

klasa.Palal śtar berśa, maladem te sikavav vi le sikavnenca katar e V-VIII klasa, thaj te avel 

man vi jekh ćǎso p-o kurko i Istoria le rromengi. Sas man 9 ćǎsurǎ p-o kurko thaj palal panƺ 

berśa sas 53 siklǎrne kaj kamenas te sikŏn. Mașkar lenƟe sas man vi 7 gaje kaj kamen te sikŏn 

i rromani ćhib thaj i Istoria le rromengi. 

Sostar alosardem te sikavav kadava titulo thaj navni, I Chib thaj e dialekturea romane 

andar i Rumânia, amari chib si so mai aćhileamen palal sǎ s-o ame cirdǎm, palal amari istoria 

ratali kaj but manuś ni kerde te avel vareso love pe amenƟe, kana ame avilǎm and-i Rumînia,  

thaj samas line sar sklavǎ, thaj kerdǎm i maj phari butǐ butivar and-e sastrǎ,  andar jekh kotor 

manro, thaj jekh than te sovas, butivar phenindoj amenge ”țiganule” alav kaj kana aśunas les o 

devel pe amenƟe pereles, palal maladƟs o Holocasto, kaj sasas ingerde amare phure, kaj but 

anƟ-a lenөe ni maj avile parpale, palal deś berśa sas line thaj deportime ando berś 1951-1953 

ando gav Neagra, foro Neamc, thaj and- o Brașovo, kothe sas chutine ande jekh gereta 50-60 

manușa, pe gesimaste von trebulas te keren butǐ phari vi le murș, vi le Ʒuvlǎ, vi le chavore panje 

berșenge, thai kon kerenas buti denaslen e śîngale jekh porcia xamasqi, ama e phure e nasfale 

kaj ni kerenas buti ni denaslen xamos, thaj trebalas kola kaj kerenas buti te xulaven o xamos 

lenca. Palal o dictatori Ceaușesko, maladeas jekh vaxt ”asimilaciako” thaj areslapes k-a but 

manușa rrom kaj denas duma rromanes, daratar te na maj den duma rromanes, thaj kadeǎ but 

rroma bistarde pesqi ćhib, e chave nas len katar te sikion, thai aresle ”Laxâia” rrom ka-i ni maj 

Ʒǎnen te den duma rromanes. But butǎ nasul nakhle opral e rroma, ama von pesqi ćhib rromani,  

ni bistarde,  thaj ni xasarde lan. Andar kadaja buti trebul te naisaras vi le rajesqe Gheorghe 

Sarău, kaj mardilo, jekh gajo, te sikŏl amari ćhib, te sikŏl mai but dialekturǎ rromane chibǎqe, 

thaj te barvarel andar leske publikaci kai kerdilǎ thaj mardilo te kerel but butǎ andar amenqe e 

rroma. Naisar tuqe raja!  

Katar avel i rromani ćhib 

Kamav te sikavav sar amari chib rromani sas studiime katar mai but rromologurea sar  

avel andar e Indiake chibea, save sas a svuntone chibea andar I India kai kârdelpes, e dialekurea 

kaj den pes duma and-i Rumunia, o gin baro thai but importantanto e manușenqo kaj 

xramosarde andar i rromani chib, kathe anas godi e dr. Marcel Courthiade, dr. Donald Kenrick, 

L. Ralf Turner, Tadeusz Pobozniak, Vintila – Radulescu, Constantin Daniel, G. Grierson,  

S.K.. 

 Ka te daștis te xatearas i istoria thai katar avel i rromani chib trebal te rodas andi istoria 

savo si o străpapus e rromengo thai e rromani chibeako, kadala sine e Indiene, ka-i ka rodas lila 

xramosarde kaj sikavel kadaja buti. 
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Anθ-o lil xramosardo katar o romologo inglezo dr. Donald Kenrick, kaj bućholas,  

Zingari dall’India al Mediterraneo, sikavel că, andai i istorikani dikhimos, jekhtone telearimata 

e indienenqo k-o vesto, trebal te dikhiol andar e limata e manușengo, and-o berș 224 palal H 

katar e persengo șerutno Ardashir(224-241 palal H) e N Indiaqo o Pakistano de ages, kai 

kerdeala jekh kolonia e Persiake. Ʒi akana, sikavdile căra manușa te sikavel kadaja buti. 

Mașkar e cercetătorea save, sikavde e generalo riga e neo-indianenge chibeango,  

phende vi anda-i chib rromani, sas vi aver kaj kamle te analizin kadaja buti. 

O indiano-englezo L. Ralf Turner achel ji ages and-i specialitaki bibliografia, savi 

akalada o ceacimos că i romani chib kerel rig andar e indiake chibea. Andar i fonetika problema, 

vou phenel kă i rromani chib sasas jekh centralo chib, ingeardi and-o N-V Indiako. Leski ideea 

si că amari chib avel andar o centralo- grupo e neve chibeango indo-ariene, sar si hindi de V,  

panjabî, gujărăti, bhîlî, khandesi, răjasthăriî, telearindoj katar e sea jekh fonetico, mașkar lende  

vi i rromani chib, palal sas igerdi e manușendar kai denas duma kaj manușa andar kaj denas 

duma andar N-V. Ka o Gierson kadala sine lahnda sau punjabi de vest, thaj sindhi, thaj k-o S.K 

Chattereji e Nordoske chibea si sindhi, lahndă, pundjabi andar o Est, thaj andar o Vest si gujărăti  

bhlll si khandesi thaj răjastăm. I rromani chib astarel o lexicalo fondo,  kai avel andar e chibea 

purane indo-ariene thai pașarel katar e chibea mașkare thaj neve e indo-ariene. I chib dini duma 

katar e proto rromi prinjeande pașal e chibeanca indice andar o N-V thai e chibea dardice. E 

manuș kaj drabaren e chibea, malade katar e mașkare misalake kai sas i sanscrita thay i avestica,  

phendes că e indo-iranii, mekhle pala ando mileniu duj, pharudile ande chibea indo-iraniene 

andi sanscrita thaj iraniana. 

E dialecte rromane anθar i Europa thaj anθar i Rumunia 

 E dialecte rromane anθar i Europa 

   K-o malajpen, e idiomuri rromane sas xulade, na ji dural, anθe: 

1. Idiomuri andar o șird vlah 

2. Idiomuri andar o grupo non-vlah, kadala duj dialecte sar prinjeande katar Bernard 

Gillat-Smith. 

Kadala duj rigarde vlah thaj non vlah, kaj den len duma e rroma and-i sea i luma, si o 

pharimos kaj i rumunikani chib mukhleas pe idiomuri rromane, malaindoj katar i dezrobirea e 

rromenqi , and-o duito maśkar e sec. XIX. 

I revista francuzisco “Etudes Tsiganes” phenelas cä jekh terno lingvisto, Marcel Courtiade, 

drabarel, estudil thaj daśtil te grupil a idiomuri rromane. Palal jekh cära vaxt, o terno ïnkaldă 

mai but artikulă , aθar kala idiomurii rromane, thaj daștis te anas godi i ”Stuctura dialectologico 

e rromane ćhibăko”, anθar leski teza doctoratoski, andi leski buti phenel să le manuśen kaj 
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kerde kadaja buti aglal leste F.X. Miklosich (1872-1881), Arhiduke Iosif < Jâzsef foherczeg > 

(1902, 9), Jan Kochanowski (1963, 109), Georges Calvet (1968; 1987, 43)4. Terence Kaufman 

(n phendino e Hancock 1975: 7), Lev Cerenkov si Tatiana Ventcel' (1976, 285).  

Nakhaindoj e themutne geografikone clasiko, e idiomuri rromane palal o nacionalo kriterio, 

Marcel Kourthiade nakhel te rigarel e europeno idiomuri, palal e dialektalo beșipen, chutine 

jekh palal aver and-i Europa. O phralipen te rigărel pes sas kamli, katar e bută anθar e thana,  

katar e diferencie, lile katar jekh idiomo kaj aver, kaj naśtin te te ankalavel e idiomuri e 

romenge, e rroma beśle ande but thana , thai zoraile e idiomuri kaj line e rroma katar e thema 

kaj aćhile. O Marcel Courtiade kerel jekh clasificacia ande trin kotora e dialekturenge o jekto 

dialekto o mai purano, e dujtone-trintone e neve kaj chutealen and-o tabelo mai tele. 
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LIMBA ȘI DIALECTELE RROME 

De ce am ales să scriu despre limba rromani, deoarece înainte credeam că dialectul meu 

pe care îl vorbeam acasă, este cel mai frumos și curat dialect, în sine mea credeam că dialectul 

meu este cel mai folosit. Acest lucru îl credeam, până când în anul 2012, am început să lucrez 

la școala Gimnazială nr. 14 Constanța, ca și mediator școlar, și cum nu puteam lucra pe o 

perioadă îndelungată , deorece nu avea, cursul de calificare, directorul școlii m-a îndrumat să 

merg la cursurile de perfecționare desfășurate la Costinești, pentru a putea lucra în continuare. 

Acolo l-am cunoscut pe domnul profesor Gheorghe Sarău acest lucru se întâmpla în anul 2012. 

Cursurile s-au organizat în perioada 17-24, a lunii iunie. Acolo am stat o săptămână și am 

învățat multe lucruri, adică cum trebuie să fie un mediator școlar.În aceea săptămână de cursuri,  

s-a organizat o zi despre limba rromani, și când am auzit cum, cuvintele vorbite în limba 

rromani, m-am întrebat ce fel de limbă este aceasta. Când am terminat acest curs, formatorii 

mi-au spus că în perioada 12 august-2 septembrie, se va organiza, tot la Costinești, un curs de 

vară, de limba Rromani și metodica predării a limbii Rromani și la finalul cursului de trei 

săptămâni, acela care va putea să-l termine va putea să predea la școală ca profesor. M-am 

bucurat tare mult de cele auzite, și am venit și la aceste cursuri. Când am început primul modul,  

mi s-a părut că sunt într-o clasă unde învăț o altă limbă. Am încercat să-l întreb pe domnul 

Sarău, ce limbă este aceasta, că eu nu pricep nimic din ceea ce citesc studenții de la 

Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,  secția Rromani,  și am 

început să vorbesc mai tare domnnului Sarău, spunându-i că eu nu recunosc această limbă și nu 

vreau s-o ascult.Atunci profesorul Sarău, mi-a spus că pot să plec dacă vreau, că acest curs este 

facultativ, și că rămâne cine vrea, dar banii trebuie returnați, dacă plecăm deorece aceste cursuri 

sunt gratuie doar dacă le finalizăm. A doua zi domnul profesor, ne-a spus că această limbă nu 

este nouă, că este baza, trunchiul comun al limbii Rromani, și că acela care va dori să înțeleagă, 

că este spre binele lui, dând ca exemplu pe studenta Bănică, care a ajuns foarte bine, după 

terminarea facultății de limba Rromani. 

Am terminat cursurile organizate la Costinești de limba Rromani, și am plecat la 

București să-mi depun dosarul la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, secția Rromani-

Spaniole pentru a deveni profesor calificat. Acest lucru se întâmpla tot în anul 2012. În acest 

timp am început să realizez organizarea unei grupe de studierea limbii Rromani cu 14 elevi în 

școala Gimnazială nr. 14 Constanța, predând 4 ore pe săptămână. Elevii erau de la clasele I-IV. 

După patru ani, am început predarea și cu elevii claselor V-VIII, cu patru ore de limba Rromani 

și o oră de Istoria Rromilor. Aveam 9 ore pe săptămână, și după cinci ani erau 53 de elevi care 



 

 

34 

studiau limba Rromani. Printre ei erau și șapte elevi înscriși care vroiau să învețe limba 

Rromani.  

De ce am ales acest titlu, Limba Maternă Rromani, deoarece, limba noastră este singurul 

lucru care ne-a mai rămas după câte am îndurat și trecut prin istoria tragică și sângeroasă, în 

care mulți oameni ne-au folosit, au avut foloase materiale de pe urma noastră, începând cu 

stabilirea pe teritoriul Țării Românești, și luați ca sclavi, lucrând în cele mai grele munci, de 

multe ori legați cu lanțuri, pentru o bucată de pâine, și un loc de dormit, de multe ori ne umileau 

cu apelativul “ țiganule” cuvânt care când îl auzeam, cerul pe noi parcă cădea. Apoi a început 

Holocaustul, unde bătrânii noștri au fost duși, mulți nu s-au mai întors, după doar zece ani au 

fost iar deportați, între anii 1951-1953, în comuna Neagra, orașul Brașov, acolo au fost puși în 

containere câte 50-60 de oameni. Ziua ei trebuind să lucreze din greu, femei și bărbați, chiar și 

copii de cinci anișori, aceia care lucrau le dădeau o porție de mâncare, bătrânii care nu putea 

lucra, nu primeau mâncare, astfel că cei care munceau trebuiau să-și împartă mâncarea cu cei 

care nu puteau lucra. Romii din comunitatea în care eu trăiesc au fost deportați de două ori, 

odată în Transnitria și a doua oară în comuna Neagra, orașul Brașov. Apoi un alt moment din 

istoria noastră tragică, a fost când Ceaușescu, a început perioada „Asimilării” ajungând ca mulți 

rromi vorbitori de limba Rromani să-și piardă limba, datorită fricii impuse de regimul 

dictatorial. Acestora, celor care și-au pierdut limba, li se spunea „lahâia”. Actualmente consider 

că trebuie să-i mulțumim domnului profesor Gheorghe Sarău, un român care încearcă să 

reconstruiască ceea ce parte s-a pierdut. Îți mulțumim domnule Gheorghe Sarău! 

De unde vine limba Romani 

Voi prezenta din punct de vedere ștințific de unde provine limba Rromani, și interesul 

studierii de către mai mulți rromologi, traiectul său din limbile indiene, dialecturile care se 

vorbesc în limba Rromani, numărul mare și importanța oamenilor care au scris despre limba  

Rromani, fac referire la dr. Marcel Courthiade, dr. Donald Kenrick, L. Ralf Turner, Tadeusz 

Pobozniak, Vintila – Radulescu, Constantin Daniel, G. Grierson, S.K.. 

Ca să înțelegem istoria limbii Rromani și istoria parcursului limbii Rromanii trebuie să 

căutam drumul parcurs de către strămoșii noștri, rromi, i și anume țara de unde au plecat, India. 

În cartea scrisă de către rromologul englez dr. Donald Kenrick denumită „Rromii din 

India la Mediterană” arată că din context istoric, Prima deplasare a indienilor către vest,  

trebuie văzute cuceririle din anul 221 d.H, de către conducătorul Ardashir( 224-241 d.H) din N 

Indiei, Pakistanul de astăzi, unde s-a dezvoltat colonia perșilor. Puțini oameni au aratat acest 

lucru. 
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Printre cercetători, care arătat parțile generale ale limbii neo-indiene, care provine limba 

rromani enumerăm: 

 Englezul-Indian L. Ralf Turner rămâne până astăzi în bibliogtafia specialității, care a 

aratat adevărul că, limba Rromani face parte din limbile indiene. Din punct de vedere fonetic,  

spune că limba Rromani a fost o limbă centrală, adusă di N-V Indiei. El susținea că, limba 

noastră se trage din grupul central, al limbilor noi indo-ariene, cum sunt hindi de vest, panjabi, 

gujărăti, bhîlî, khandesi, răjasthăriî. Limba Rromani, prinde fond lexical care vine din din 

limbile vechi indo-ariene și se apropie de limbile centrale și indo-ariene noi. Limbile vorbite de 

către proto-romii se apropie de limbile indice din N-V și limbile dardice. Oamenii care vorbeau 

limba, au început de la exemplul că sanscrita și avestica, au spus că indo-iranienii, au lăsat după 

mileniul doi, s-au despărțit în limbi indo -iraniene în sanscrita și iraniana. 

Dialectele rromani din Europa și din România 

Dialectele din Europa: La început, dialectele erau împărțite, nu demult, în: 

1.Dialecte din rândul Vlah 

2. Dialecte din grupul non-vlah, aceste două dialecte erau cunoscute de către Bernard 

Gillat-Smith 

Aceste doua grupări, vlahe și nevlahe, pe care romii le vorbesc în întraga lume, este 

schimbarea pe care limba rromani a lasat-o dialectelor rome, începând cu dezrobirea, în a doua 

jumătate a sec XX-lea. 

Revista franceză,”Studii Rrome“ spunea că un tânăr lingvist, Marcel Courtiade,  

citește, studiază și poate să grupeze dialectele rrome. După o scurtă perioadă, tânărul a publicat 

mai multe articole, cu privire la dialectele rrome, și a putut să realizeze ”Structura  

deontologică a limbii rromanii”, în teza lui de doctorat, în lucrarea lui spune, toți autorii care 

au lucrat înaintea lui F.X. Miklosich (1872-1881), Arhiduke Iosif < Jâzsef foherczeg > (1902,  

9), Jan Kochanowski (1963,  109), Georges Calvet (1968; 1987, 43)4. Terence Kaufman (n 

phendino e Hancock 1975: 7), Lev Cerenkov si Tatiana Ventcel' (1976,  285).  

Clasificând locurile geografice, dialectele  rrome, se împart după criteriul național,   

Marcel Kourthiade încearcă să grupeze dialectele europene, după locul unde stau, după 

diferențe, luate după un dialect, pe care, nu-l pot scoate dialectele rromilor, rromii au locuit în 

multe locuri, și și-aun întărit dialectul de locurile unde au rămas.  

Dialectele rromilor din Romania 

1. Căldărăresc 

2. Spoitoresc 

3. Ursăresc 
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Autor: Corina Derla 

Suceava/Bukowina 

 

Mein deutsches Volk lebt im Buchenland. 

Dieses wunderbare, geheimnisvolle Land, mit netten, warmen Menschen, hat viele 

Gemeinden, die ihre Sprach-, religiöse und Kulturidentität behalten haben. 

Bukowinadeutschen fanden hier eine neue Heimat, auf der Suche eines weißeren Brotes.  

Deutsche Sprache liegt im meinen Herzen, weil ich erinnere mich an meine Oma. Oma 

war, eigentlich, meine Urgroßmutter Roza, die mir nur auf Deutsch sprach. Ihre Stimme liebt 

in meinen Ohren, als sie mir „Die Musikanten von Bremen” las oder „Vater Unser” hersagte. 

Auch erinnere ich mich an sie, als „Kirchliche Blätter” blätterte. Diese Bilder sind in meiner 

Seele unsterblich. Wir redeten immer auf Deutsch und ihr Gesicht glühte. 

Für mich, war und ist Deutsch die Sprache meines kleinen Universums – eine in einer 

peripherischen Vorstadt in Suceava gelegene Gasse, mit Holzhäusern, hochen Fenstern, 

Blumen- und Obstgärten dahinten. Häuser mit Klavier und Büchern, wo alte Damen meiner 

Kindheit sich sammelten, nähten, sangen und sprachen auf Deutsch. Trotz der 

kommunistischen Ära, vergaß mein Volk seine Sprache nicht. Die Muttersprache war nicht 

verboten, aber auch waren sie nicht so glücklich wenn du darauf redetest...  

Tischdecken für Haushalt und Kirche genäht wurden. Kürzlich fand ich eine 

Altarsdecke, mit einem Engel mit ausgeklappten Flügeln, und die Botschaft war beeindruckend: 

”Bukowina, süße Heimat!”. 

Wir gingen regelmäßig in den lutherischen Friedhof von Neu-Itzkany und 

saubermachten. Vielleicht mehr verdehherte ich, aber ich wischte den Staub von den 

Grabsteinen und versuchte, die alten, gotischen Buchstaben zu erkennen: Regina, Eduard, 

Romuald, Eva, Kristine, Anton. Namen der Menschen meines Volkes, die hier lebten und 

starben auch im Buchenland. Ich erhörte wie sie über Kindheit, Musik, Gebet und Arbeit 

erzählten. In schweren Zeiten blieben sie zusammen, suchten sich, halfen ihnen, verzichten 

nicht, sich zu unterstützen und sprachen auf Deutsch weiter. 

Weihnachten ist phantastisch in meiner Gemeinde. Kirchendekoren, Krippenspiel, 

Weihnachtslieder ergänzten unsere Leben. Wir schrieben Postkarten zu unseren Freunden und 

Verwandten, von nah und fern. Auch auf Deutsch. Erzählungen und Erinnerungen. 

VOLK UND SPRACHE                   
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Deutsch ist meine Blutbeziehung mit meiner Familie, Freude meiner Leistungen in den 

letzten Jahren, Disziplin, Arbeit und Freundschaft.  

Meine Eltern sind nicht mehr, aber Deutsch blieb auf meinen Lippen und in meiner 

Seele. Ich rede mit der Kirchengemeinde, auch mit meinen deutschen Bekannten auf Deutsch. 

Eigensinnige Bukowinadeutschen die ihre Sprache nicht vergessen wollten. Weil die Sprache 

ist die Essenz eines Volkes. 

Deshalb bin ich dem Buchenland immer dankbar: eine weise Mutter, die ihre Kinder 

ermutigt hat, die Essenz zu behalten. Sie liebte uns alle und liebe uns noch in dreizehn Sprachen, 

und dreizehn Völker lieben die Heimat auch „bukowinisch”. 

Die Sprache des Volkes ist Zuhause und Gemeinde.  
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NEAM ȘI LIMBĂ 

 

 

Neamul meu german e din Bucovina. 

Acest ținut fascinant, misterios, cu oameni calzi și săritori, are multe comunități care și-

au conservat identitatea lingvistică, religioasă și culturală. 

Germanii Bucovinei și-au aflat aici o nouă casă, în căutarea unei pâini mai albe.  

Limba germană îmi este atât de aproape sufletește, căci îmi amintește de Oma. ”Bunică” 

în limba germană, străbunica mea, Roza, mi-a vorbit mereu în ”nemțește”. Încă îmi răsună în 

urechi glasul ei, când îmi citea ”Muzicanții din Bremen” sau mă învăța ”Tatăl Nostru”. Iar 

imaginea ei, aplecată peste revista ”Kirchlicher Blaetter”, citind ultimele noutăți ale 

comunității, nu se șterge din mintea și inima mea. Când vorbeam cu ea în germană, i se lumina 

chipul. 

Germana a fost și este limba micului meu univers – o uliță dintr-un cartier mărginaș al 

Sucevei, cu case de lemn, cu ferestre înalte, grădini cu flori și livezi în curtea din spatele caselor. 

Erau case cu pian și biblioteci, iar doamnele copilăriei mele se adunau și coseau, cântând sau 

vorbind germana. Deși ne aflam în plină eră comunistă, totuși neamul meu nu și-a uitat limba. 

Nu era interzis să-ți vorbești limba maternă, dar nici nu se bucurau prea tare...  

Coseau diverse fețe de masă sau obiecte pentru biserică. Zilele trecute, am găsit un 

acoperământ de altar, cu un înger cu aripile desfășurate, iar mesajul era impresionant: 

”Bucovina, dulce patrie!”.  

Mergeam la cimitirul luteran din Ițcanii Noi și făceam curat. Poate că mai mult 

încurcam, dar ștergeam praful de pe pietrele funerare și încercam să deslușesc vechile litere 

gotice: Regina, Eduard, Romuald, Eva, Kristine, Anton. Nume ale unor oameni din neamul 

meu, care trăiseră aici și plecaseră din lumea pământeană tot din Bucovina. Le ascultam cum 

povesteau despre copilărie, muzică, rugăciune și muncă. În vremuri grele, au stat împreună, s-

au căutat, s-au ajutat. Nu au renunțat să se sprijine. Și au continuat să grăiască în germană. 

Crăciunul era magic printre semenii mei. Mergeam la biserică și decoram bradul și 

instalam ”Ieslea”, cântam colinde, ne adunam în Ajunul Crăciunului și citeam din filele uzate 

ale cărților de rugăciune. Ne scriam, scriam celor plecați departe în germană. Ne povesteam și 

ne aminteam. 

Germana e legătura mea de sânge cu ai mei, e bucuria realizărilor mele din ultimii ani, 

disciplină, muncă și prietenie.  
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Ai mei nu mai sunt, dar continui să vorbesc germana în comunitatea bisericească 

protestantă și cu germanii Bucovinei pe care îi cunosc, câți au mai rămas. Îi prețuiesc pentru 

încăpățânarea lor de a vorbi mereu, de a nu uita. Căci, dacă uiți limba, uiți esența neamului. 

De aceea sunt recunoscătoare Bucovinei: ca o mamă înțeleaptă, nu și-a lăsat copiii să-

și piardă esența. Și-a exprimat și-și exprimă iubirea în treisprezece limbi, iar aceste treisprezece 

neamuri și-au exprimat afecțiunea și în dulcele grai bucovinean. 

Limba neamului înseamnă acasă, în comunitate.  
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Eleni Guriotis 

Comunitatea Elenă  

 

Η διαχρονική προσέγγιση της ελληνικής γλώααας αποκαλύπτει δύο σημαντκές 

διαστάσεις της: την οικουμενικότητα και τον ενιαίο χαρακτήρα της. Σύμφωνα με τον φιλόλογο- 

γλωσσολόγο Γιώργο Μπαμπινιώτη η οικουμενικότητα της ελληνικής γλώσσας οφείλεται 

στουψηλό γόητρο που απέκτηαε διεθνώς μέσα από τα κείμενα της επιστήμης, της λογοτεχνίας 

καιτου εν γένει στοχασμού της αρχαιότητας. Οφείλεται επίσης στη λειουργία της,  επί 

ΜεγάλουΑλεξάνδρου ως διεθνούς γλώσσας της βυζαντινής αυτοκρατορίας στο Μεσαίωνα,  

στην αίγλητης ως γλώσσας του πνεύματος στην Αναγέννηση,  στην καθιέρωσή της ως 

γλώσσας τηςδιεθνούς επιστημονικής ορολογίας και στην ίσχυ που απέκτησε ως επίσημη 

γλώσσα τουχριστιανισμού. Με τον όρο ενιαίο χαρακτήρα ελληνικής γλώσσας εννοούμε ότι ο 

ελληνικόςλαός, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο την Ελλάδα, μιλάει χωρίς διακοπή 40 αιώνες τώρα 

καιεπίσης νράφει με την ίδια γραφή (από ταν όγδοο πρα Χριστού αιώνα)την ίδια γλώσσα,  

τηνΕλληνική.  

Στην ελληνική γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέστησε ο 

άνθρωποςέως σήμερα. Κάθε ελληνική λέξη - όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης,  φορτίο 

που οιπρογενέστεροι «εξόδευσαν», για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και 

να την«βαπτίσουν» με το συγκεκριμένο όνομα = λέξη. Περιττό να πούμε ότι όλες οι 

ευρωπαϊκέςγλώασες είναι ιδιώματά της. Όποια λέξη και αν εξετάσουμε θα. διατιστώσουμε ότι 

η ρίζα τηςπροέρχεται από κάποια ελληνική λέξη ή είναι παράφρασή της. Πέρα από την 

ετυμολογία της, κάθε ελληνική λέξη κλείνει μέσα της μια ολόκληρη ιστορία και μας διδάσκει 

διαφορετuκεςέννοιες τόσο στα ελληνικά όσο και στη μητρική μας γλώσσα. Πχ. η λέξη 

«δημοκρατία»κλειδώνει μέσα της τους όρους: «δήμος» (το σύνολο ή η συνέλευση των 

ανθρώπων που έχουνπολιτικά δικαιώματα) και «κράτος» (δύναμη,  εξουσία,  κυριαρχία).  

Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά επειδή η ελληνική νλώσσα μας βοηθάει 

νακαταλάβουμε πρώτα απ όλα τη δική μας γλώσσα. Σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης 

σκέψηςκυριαρχούν ελληνικές λέξεις «κλειδί» που πέρασαν κατά καιφούς αε γλώσσες όπως 

αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, πορτογαλική όπως και ρουμανική. Τέτοιες 

λέξεις είναι:«ανάλυση», «σύνθεση», «πρόβλημα», «υπόθεση», «μέθοδος», «θεωρία»,  

OΨΕΙΣ ΔIAXPONIKOTHTAΣ KAI ΣΠOYΔAIOTHTAΣ THΣ EΛΛNIKHΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ                                     
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«θέμα», «αξίωμα», «υποκρισία», «ειρωνεία», «ιδέα», «λογική», «δίλημμα», «πρόγραμμα», 

«σύστημα», «σύμβολο»,  «ενέργεια», «μυατήριο», «φαινόμενο», «δόγμα», «συμμετρία»,  

«μέταλλο», «κρίση» και πολλές άλλες. Η εξέταση της ετυμολογίας αυτών των λέξεων 

συμβaλλειαναμφιαβήτητα στη διεύρυναη των γνώσεων του καθενός πάνω στη μητρική του 

γλώσσα καιταυτόχρονα διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθηaης της ελληνικής γλώσσας, την 

οποίαουαιαστικά ανακαλύπτουμε βήμα με βήμα πάνω στην ίδια τη ρουμανική μας γλώσσα.  
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TRASATURI ALE VALORII SI ATEMPORALITATII LIMBII ELENE 

 

 

Abordarea limbii elene dintr-o optica atemporala ne releva doua dimensiuni 

importante ale acestei limbi: 

1) universalitatea si 

 2) caracterul unitar.  

 Universalitatea limbii elene conform marelui filolog/lingvist G.  

Bambiniotis, se datoreaza prestigiului inalt pe care l-a dobandit pe plan 

international prin intermediul textelor din domeniul stiintelor si a literaturii dar  

si  prin  capacitatea limbii elene «de  reflectare  profunda», element 

caracteristic perioadei antice elene. Universalitatea limbii elene se datoreaza de 

asemenea: 

•  rolului pe care l-a avut in perioada lui Alexandru cel Mare ca limba 

internationala de natura culturala si comerciala 

•   A prestigiului dobandit ca limba a lmperiului Bizantin in Evul Mediu 

•   A elegantei ca limba spirituala in perioada Renasterii 

•   A consacrarii in ansamblu, ca limba stiintifica internationala 

• Dar si datorita autoritatii pe care a castigat-o ca limba oficiala a 

crestinismului 

Caracterul unitar al limbii elene denota faptul ca acelasi popor, elenii,  

din aceeasi zona geografica Elada, scriu cu aceleasi caractere (mai concret din 

secolul VIII i. Hr. ) si vorbesc fare intrerupere aceiasi limba elena de 40 de secole.  

In limba elena sunt pecetluite toate cunostintele dobandite de om de la 

inceputuri si pana astazi. Fiecare termen si notiune «poarta si detine» un bagaj greu 

de sensuri. Grecii antici sunt cei care au creat acest bagaj ostenind spiritual in 

cucerirea, cunoasterea si botezarea sensului particular al fiecarui cuvant si notiuni.  

Este inutil sá specificam ca toate limbile europene sunt  idiome ale limbii elene. La 

orice cuvant ne uitam, vom observa ca radacina lui provine dintr-un cuvant elen 

sau este o parabola a acestuia. Lasand deoparte etimologia este important de 

mentionat ca fiecare cuvant elene este el insusi o adevarata poveste care ne invata 

semnificatii si termeni noi atat in limba elena, cat si in limba noastra materna.  

De exemplu cuvantul „democratie" «inchide» in interiorul sau notiuni ca: 
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„municipalitate" (ansamblul sau adunarea oamenilor cu drepturi politice) si „stat" 

(putere, autoritate, suveranitate).  

Toata lumea ar trebui sa invete limba elena deoarece aceasta limba ne ajuta 

sa intelegem si sa aprofundam limba noastra materna. In multe domenii de 

specialitate domina termini eleni cheie care au fost adoptati  de-a  lungul 

timpurilor in vocabularul multor limbi ca: engleza, franceza, germana, spaniola,  

portugheza si nu in ultimul rand, romana. Astfel de termeni sunt: „analiza”,  

„sinteza”, „problema", „ipoteza", „metoda", „teorie", „subiect", „axiorna", „ipocrizie",  

„ironie", „idee", „logica", „dilema", „program", „sistem", „similar, „energie", „mister", 

„fenomen", „dogma", „simetrie", „metal", „criza" si multe altele.  

Examinarea etimologiei acestor cuvinte cheie contribuie in mod clar la 

extinderea cunostintelor despre limba materna a fiecaruia si faciliteaza in paralel 

procesul de invatare a acestei limbi pe care de fapt o descoperim pas cu pas, in limba 

noastra romaneasca.  
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Autor:  

Lucica Malițchi 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Nowy Sołoniec 

Koordynator: 

Maria Ostrovschi Chahula 

Nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, w 

Nowym Sołońcu 

 

Nowy Sołoniec to miejscowość założona przez Górali Czadeckich w 1834 roku. 

Znajduje się w gminie Kaczyka, województwie Suczawa. 

Od wtedy do dziś, czyli od 188 lat w tej miejscowości ludzie mówią i modlą się po 

polsku, a w szkole dzieci uczą się tego pięknego języka. 

Szkoła, kościół, dom rodzinny i Dom Polski – dzięki nim Polacy tu żyjący zachowują 

swoje zwyczaje, tradycje i mówią językiem polskim. Swoją polskość pielęgnują wszystkie 

pokolenia.  

W szkołe noszącej imię wielkiego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza, odbywają 

się lekcje języka ojczystego, a w kościele msza odprawiana jest po polsku. Młodzi należą też 

do zespołu folklorystycznego „Solonczanka”, kultywujący tradycje narodowe. 

Dla dzieci pierwszym językiem jest język polski, który poznają w domu z rodzicami i 

dziadkami. Język rumuński poznają, gdy idą do przedszkola.  

W Nowym Sołońcu w szkole podstawowej im. Henryka Sienkiewicza uczą się języka 

polskiego wszystkie dzieci. Szkoła liczy ok. 100 uczniów.  

Uczniowie od zerówki do ósmej klasy mają cztery lekcje języka polskiego w tygodniu. 

W szóstej i siódmej klasie uczą się przedmiotu zwanego Historia i tradycje mniejszości, w 

języku polskim. Dla uczniów polskiego pochodzenia uczenie się tego przedmiotu oznacza 

możliwość poznania zarówno swoich korzeni, skąd przybyli na te tereny ich prodkowie, jak 

również kilka najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Przedmiot ten jest przewidziany w 

ramowym planie nauczania. Dzięki swojemu statusowi dyscyplina ta stanowi korzystne ramy 

dla zrozumienia przez uczniów przeszłości i teraźniejszości swojej społeczności etnicznej, oraz 

dla aktywnego uczestnictwa w jej życiu społecznym i kulturalnym. Promuje ona wartości 

JĘZYK POLSKI W NOWYM SOŁOŃCU 
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moralne i obywatelskie, dzięki którym budowana jest tożsamość i szerzy się dialog 

międzykulturowy. 

Polaków za granicą wszędzie łączy Kościół i wspólna wiara. W kościele w Nowym 

Sołońcu, wszystko odbywa się po polsku. Każdego dnia jest msza święta, są nabożeństwa, to 

wszystko rozwija się wokół polskiej tradycji. 

Młodzież poznaje język i kulturę także poprzez polskie zespoły ludowe. Zespół 

„Solonczanka” istnieje od 1990 roku i jest prowadzony przez panią Anię Zielonka. Młodzież 

występuje w góralskich strojach, a repertuar zawiera tradycyjne polskie pieśni i tańce. Zespół 

to też pewna forma nauki tego, co polskie i po polsku. 

Związek Polaków w Rumunii co roku, już od ponad dwudziestu lat, organizuje różnego 

rodzaju konkursy dla dzieci, m.in.: Konkurs recytatorski imienia Adama Mickiewicza 

organizowany w listopadzie oraz Konkurs recytatorski imienia Marii Konopnickiej 

organizowany w maju, jak również Konkurs ortograficzny dedykowany Krystynie Bochenek. 

Jak w Konkursie ortograficznym biorą udział uczniowie klas V-VIII oraz licealiści, to w 

Konkursach recytatorskich biorą udział dzieci z przedszkola do klasy XII-tej. Organizowanie 

tychże konkursów dla dzieci polskiego pochodzenia ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż 

zdajemy sobie sprawę, że naszym językiem ojczystym jest język polski, którego nauczyliśmy 

się go jako pierwszego, w domu, którym porozumiewamy się między nami, którego uczymy 

się w szkole i słyszymy w kościele.  

21 lutego 2022, jak co roku i w tym roku także będziemy obchodzić Dzień Języka 

Ojczystego, języka którego pielęgnujemy i będziemy go przekazywać dalszym pokoleniom.  

Sto lat razem z nami, nasz drogi polski języku!!! 
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LIMBA POLONĂ ÎN SOLONEȚU NOU 

 

 

Solonețu Nou este un sat înființat de Muntenii din regiunea Czadecki în anul 1834. 

Localitatea se află în comuna Cacica, județul Suceava. 

De atunci și până astăzi, adică de 188 de ani în această localitate, oamenii vorbesc și se 

roagă în limba polonă, iar la școală copiii învață această limbă frumoasă. 

Școala, biserica, familia și Dom Polski (Casa Polonă) - datorită lor, polonezii care 

locuiesc aici își păstrează obiceiurile, tradițiile și vorbesc limba polonă. Toate generațiile își 

cultivă apartenența la această minoritate. 

În școala numită după marele scriitor polonez Henryk Sienkiewicz se țin lecții de limba 

maternă, iar în biserică se oficiază liturghia în limba polonă. Tinerii aparțin și grupului folcloric 

„Solonczanka”, cultivând tradițiile naționale. 

Prima limbă pentru copii este polona, pe care o învață acasă cu părinții și bunicii. Limba 

română o perfecționează abia când merg la grădiniță. 

În Solonețu Nou, la Școala Gimnazială „Henryk Sienkiewicz”, toți copiii învață limba 

polonă. Școala are aproximativ 100 de elevi. 

Elevii de la grădiniță până la clasa a VIII-a au patru ore de limba polonă maternă pe 

săptămână. În clasele a șasea și a șaptea, ei studiază în limba polonă și obiectul numit Istoria și 

tradițiile minorităților. Pentru elevii de naționalitate poloneză, învățarea acestui obiect 

înseamnă oportunitatea de a afla despre rădăcinile lor, de unde provin strămoșii lor, precum și 

despre unele dintre cele mai importante evenimente din istoria Poloniei. Acest obiect este inclus 

în programul-cadru. Datorită statutului său, disciplina oferă un cadru favorabil pentru ca elevii 

să înțeleagă trecutul și prezentul comunității lor etnice și pentru participarea activă la viața 

socială și culturală a acesteia. Promovează valorile morale și civice, datorită cărora se 

construiește identitatea și se răspândește dialogul intercultural. 

Polonezii din diaspora sunt uniți peste tot prin Biserică și credința comună. În biserica 

din Solonețu Nou totul se oficiază în limba polonă. În fiecare zi are loc sfânta liturghie, sunt 

celebrări, iar toate acestea se dezvoltă în jurul tradiției poloneze. 

Tinerii ajung să cunoască limba și cultura și prin ansambluri populare poloneze. 

Ansamblul „Solonczanka” există din 1990 și este condus de doamna Ania Zielonka. Tinerii au 

costume populare muntenești, iar repertoriul include cântece și dansuri tradiționale poloneze. 

Ansamblul este, de asemenea, o formă de a învăța în limba polonă a ceea ce este polonez. 
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De douăzeci de ani, Uniunea Polonezilor din România organizează diverse concursuri 

pentru copii, printre care concursul de recitare Adam Mickiewicz organizat în noiembrie și 

concursul de recitare Maria Konopnicka organizat în luna mai, precum și concursul ortografic 

dedicat Krystynei Bochenek. Întrucât la Concursul de ortografie participă elevii din clasele a 

V-a până la a VIII-a și elevii de liceu, la concursurile de recitare participă copii de la grădiniță 

până la clasa a XII-a.  

Organizarea acestor competiții pentru copiii minoritari polonezi este de mare importanță 

pentru noi, deoarece suntem conștienți că limba noastră maternă este limba polonă, pe care am 

învățat-o mai întâi acasă, limba în care comunicăm între noi, pe care o învațăm la școală și o 

auzim la biserică. 

Pe 21 februarie 2022, ca în fiecare an și anul acesta, vom sărbători Ziua Limbii Materne, 

limba la care ținem și o vom transmite generațiilor viitoare. 

La mulți ani împreună cu noi, draga noastră limbă 

polonă!!! 
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ANA TILI 

de Gimambet Nerifșan 

 

Sen kimsin sep soraganna 

Kirim, nogay, tatarmiz 

Memleketimiz Romania’da 

Maabet, serbest, yașayimiz 

 

Romen tilin ory ostik 

Ekinci ana tili boldi 

Erkezme annasamiz 

Birlik kalk musulmanmiz 

 

Bir tilme dualar okula  

Konușkan tilin eș unutma 

Ana tilim konuș merakman 

Bir kimseden sakinma. 

 

Yuzler sene konușkan tilimizni 

Adet, sozler, süydür soyamizni 

Biz yasayimiz Dobrogea’da 

Serbest, yașap, salișamiz 

Temiz otmek kazanamiz 

Birlik kalk musulmanmiz 

Mol, sopralar, aket toilar 

Bizim bayramlar 

Bizim, kalk til, din, saya 

Konis ana tilin, eș unutma. 

 

 

 

 

LIMBA NOASTRĂ MATERNĂ 

 

 

Noi tătarii sărbătorim,  

Limba pe care o vorbim 

Care ne-a fost lăsată din moși strămoși... 

Noi urmașii îi urmăm bucuroși. 

 

După surghiunul din Crimeea,  

Strămoșii noștri s-au instalat în Dobrogea,  

România a devenit țara noastră 

Unde trăim și ducem o viață frumoasă... 

 

Să nu uităm de unde am venit 

Cu obiceiuri și ale noastre tradiții,  

Să-i învățăm și pe copiii noștri 

Limba vorbită de părinții noștri; 

 

Să ne adunăm în fiecare an 

Noi tătarii de pe pământul dobrogean 

Să fim uniți și să trăim in armonie... 

Pe acest tărâm plin de veselie. 

 

Sunt tătar! 

Și spun cu mândrie 

Împrăștiind înțelepciune 

De pe tărâmuri crimeene.

ANA TILI                                  
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Prof. ABIBULA ŞEILA/EMURLA LEULA 

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1 

Loc. Valu lui Traian 

Jud. Constanţa 

 

Un popor se deosebeşte de altul prin tradiţiile sale care îi carecterizează modul de a trăi 

şi gândi. Aceasta reprezintă emblema şi mândria lui. Chiar dacă evoluţia societăţii influenţează 

aceste tradiţii, le schimbă, ele rămân în mentalul colectiv al neamului ca marcă de valoare, de 

recunoaştere, de identificare. Multe naţiuni dezvoltate regretă pierderea tradiţiilor anihilate de 

civilizaţie şi încearcă revigorarea lor, dovadă numeroasele festivaluri folclorice organizate  

periodic.  

Mozaicul de culturi, forme şi structuri în care trăim nu este nicidecum o realitate nouă, 

dar intensificarea interdependenţelor dintre state, schimbările alerte şi intense, într-un timp 

scurt, de ordin politic, economic şi social, mobilitatea internaţională crescută a forţei de muncă 

şi modul în care acestea influenţează existenţele individuale scot în prim plan implicaţiile şi 

îndeosebi, rapoartele atitudinale ale membrilor societăţii în raport cu acestea. 

Schimbarea propusă este una de viziune, aceea care face ca diferenţele culturale să fie 

acceptate, preţuite, trăite fără a fi sursă de conflict, ci, dimpotrivă, de creştere şi spor calitativ, 

deopotrivă. 

Prin opţionalul “Limba tătară, limba mea maternă” la clasele ciclului primar/gimnazial 

din şcoala noastră am urmărit dezvoltarea unui demers educaţional pornind de la nevoia de 

conectare a elevilor la tradiţiile, obiceiurile şi viaţa care caracterizează minoritatea din care 

provine. 

Promovând o atitudine de angajare deschisă, exprimată prin bucuria participării şi a 

interacţiunii dintre elevi, acest proiect a înlesnit drumul către o cunoaştere mai bună a elevilor 

aparţinând unor etnii diferite, de religii diferite, dar expresie a unor istorii comune. 

Într-un asemenea univers cultural complex s-a impus restructurarea atitudinilor faţă de 

alteritate, limbajul pedagogic utilizat, strategiile didactice integrate. În această direcţie, lent, dar 

consistent s-a produs progresul pe care îl înregistrează înţelegerea identitătii personale şi de 

grup ca ”una construită printr-o logică a deschiderii, şi nu a închiderii’’.  

ORIZONTUL UNUI UNIVERS INTERCULTURAL        
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Dincolo de aspectele de natură managerială, elevii, împreună, psihologic vorbind, au 

recunoscut ca o dificultate acceptarea diferenţelor dintre oameni şi a iniţierii, respectiv a 

asigurării unei relaţionări cu cei care sunt altfel. Acestea pot genera semenilor sentimente 

contradictorii şi chiar de teamă şi insecuritate. Cu cât gradul de îndepărtare de la obişnuit este 

mai mare, cu atât se apelează mai repede la stereotipuri, etichetări, iar alteritatea este deseori 

blamată, îndepărtată, marginalizată, exclusă. 

Opţionalul ”Limba tătară, limba mea maternă”, realizat în concordanţă cu obiectivele 

acestui proiect reprezintă un mijloc de lărgire a orizontului de cunoaştere, de cooperare 

interetnică. Elevii au participat la activităţi de derulare a proiectului şi la diseminarea 

informaţiilor primite, participări la concursuri de creaţie literară, concurs de recitări, concurs de 

desene, tradiţii şi obiceiuri specifice, preparate tradiţionale . 

Conţinuturile învăţării acestui opţional s-au referit la următoarele teme: ”Cine sunt  

tătarii”, ”Pe urmele strămoşilor”, ”Ne mândrim cu…”, ”Viaţa tătarilor”, ”De vorbă cu… ”, 

”Tradiţii şi obiceiuri la tătari ”, ”Sărbătorile”, ”Ce gândesc eu despre …”, ”Familia de tătari”  

Diversitatea de conţinut a opţionalului a înlesnit trecerea de la structura tradiţională la 

interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate în trepte ascendente, de la diversitate la unitate, de 

la singular la plural.  

Urmărind o educaţie permanentă, temele au fost selecţionate şi ierarhizate astfel încât  

să ţină cont de particularităţile de vârstă, să corespundă posibilităţilor de cunoaştere ale micilor 

şcolari şi să poată valorifica unele aptitudini speciale.   

Activităţile de învăţare desfăşurate au fost pliate pe obiectivele stabilite. Primele  

activităţi au urmărit stimularea motivaţiei de participare la acest opţional, semnificaţia lui, 

strategii de derulare. 

Prin lărgirea activităţilor de cunoaştere, a activităţilor extraşcolare, elevii au aflat noutăţi 

despre: 

- strămoşii lor  

- minorităţile care trăiesc pe teritoriul României  

- însemnele naţionale ale fiecărei minorităţi  

- imagini prezentate, reviste, pliante, CD. 

Activităţile desfăşurate au avut un caracter amplu, cu o implicare activă a elevilor,  

captând astfel, interesul şi curiozitatea.   

Diferitele activităţi desfăşurate cu elevii au avut drept obiective intercunoaşterea 

obiceiurilor şi tradiţiilor, religiei minorităţilor etnice, implicarea elevilor de diferite etnii în  
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activităţi culturale, artistice şi sportive comune, dezvoltarea unei atitudini pozitive în  

aprecierea celuilalt (celeilalte etnii, confesiuni). 

Toate activităţile desfăşurate au pornit de la ideea admiterii, înţelegerii şi acceptării  

faptului că desfăşurarea procesului de învăţământ în clase/şcoli eterogene şi pluriculturale este  

o realitate obiectivă în curs de consolidare şi expansiune într-un număr din ce în ce mai mare  

de sisteme şcolare, chiar şi în unele care nu au cunoscut până de curând în mod semnificativ,  

acest aspect al convieţuirii. De aceea cea mai bună abordare a fost de a face din diferenţele  

culturale un avantaj, o potenţială sursă de îmbogăţire pentru fiecare elev, şi nu un handicap care 

trebuie ascuns şi care sugerează anxietate şi complexe. Spiritul care a antrenat educaţia 

interculturală a elevilor a fost unul de selecţionare, ierarhizare, segregare şi respingere. 

Dilema alterităţii ne pune în faţa unei obligatorii autointerogaţii: faptul că lângă mine 

există un altul, diferit de mine prin ceva, trebuie să-mi inspire curaj şi să mă sitmuleze sau, 

dimpotrivă, trebuie să mă facă temător şi violent? Ea este doar una dintre multiplele expresii  

ale caracterului problematic al esenţei şi orientării axiologice a educaţiei contemporane, a  

strategiilor de acţiune, care evidenţiază frământările, îndoielile, căutările, tatonările, 

experimentările, ajustările, şi reajustările acesteia. 

Prin asemenea activităţi desfăşurate deja în şcolile noastre, se pot constitui adevărate 

elemente declanşatoare şi susţinătoare ale creativităţii didactice a acelora interesaţi de 

importantul domeniu al educaţiei interculturale. 

Şcoala care practică principiile interculturalităţii va profita efectiv de prezenţa elevilor 

de origini diferite pentru a valoriza culturile lor de origine şi ai îi sensibiliza, în acelaşi timp,  

pe ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita stereotipiile, prezantarea culturilor în mod static. 
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TATAR TILI, ANA TILIM 

 

 

Bır millet bașka milletten tușuncelerımen, yașayıșlarıman, adetlerımen farklıdır. Bonlar 

onın sembolı ve gururıdır. 

Zamanlar denışsede, adetlerımız aynı kalmaga cabalaymız. Bek kop milletler 

medeniyetle barabar adetlerını coytkanlardır  ve onları baștan canlandırmaga șalıșalar. 

Farklıklıklar kıymet berer, denıșmekte kulture baylıdır. 

Bızım, Asanșı mektebımızde tatarca derslerı seşmeli olarak ilkokul ve ortaokul 

talebelerımızge beremedır. ”Derslerede genel olarak, Tatarlar kım?”, ”Atalarımızın ızınde..”, 

”Onlarla gurur tuyamız”, ”Bayramlarımız”, ”Tatarlarda adetler” konulı derslerını etmege 

șalıșama. 

Ballarga adetlerımızı, geleneklerımızı devam etmege uyreteme. 

Butun derslerımnı kelelecegı tușunerek șalıșamadır, cunku tatar ballarını bızım gelecek 

zamanlarga azırlaymız. 

Umıt eteme tatar tılımiz, ana tılımız taa kop sene bondan sonra konısılacaktir, tatar 

ballarıda bunı devam edeceklerdır. 
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INSANLAR VE DIL 

    Autor: Selin Nezami  

Unitate de învățământ: Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Medgidia 

Coordonator: Vildan Bormambet (profesor limba turcă) 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială “Constantin Brâncuși” Medgidia 

 

 

Bir halk için anadilinden daha değerli bir şey yoktur. Anadil paha biçilmez bir hazinedir, 

miras alınabilir, korunabilir ve geliştirilebilir. 

Ana dili, onun sürekli var olma şansıdır. Bir halkın parçası olduğumuz sürece, diline 

sahip çıkmak, sevmek her birimizin görevidir. 

Dil, doğumdan yetişkinliğe kadar gurur duyduğumuz hazinedir. Dil, tüm sevinçleri, 

yenilgileri, gerçekleşen hayalleri veya paramparça umutları ile milletin tüm tarihini yansıtan 

aynadır. Türkçe ana dilimizdir, eski çağlarda konuşulan dillerden biridir. Halkımızın ve 

dilimizin ortaya çıkışı ve evrimi hakkında kapsamlı bir bilgi, yalnızca vatansever bir görev 

değil, aynı zamanda tarih ve edebiyat araştırmalarında bir başlangıç noktasıdır. Ancak 

başlangıçlar bazen ortak bir kökene sahip olduğu için söz varlığı, fonetik, gramer yapısı, 

morfoloji, sözdizimi ve kültür tarihi arasındaki etkileşimden kaçınmamız mümkün 

olmayacaktır. Diğer ilgili disiplinlerin temel bilgileri, yalnızca genel kavramları sabitlemek için 

bir çerçeve oluşturur. 

Türkçe, Güneydoğu Avrupa'da 10-15 milyon anadili ve Batı Asya'da 60-65 milyon 

anadili ile Türkçe en yaygın konuşulan Türkçedir. Modern Türkçenin ana dili olan Oğuza, 11. 

yüzyılda Orta Asya Anadolu'ya getirildi. Türk dilinin ayırt edici özellikleri, ses uyumu ve 

bitiştirmedir. 

Millet ve dil, atalarımızın geride bıraktığı her şeyi temsil eder. Bakmak için her şeyi 

yapmamak, milleti ve dili ileriye götürmek, birlik olduğumuzu, aslımızı sevdiğimizi önce 

kendimize ispat etmek görevimizdir. Millet geçmişimizi, dil ise bugünümüzü temsil eder. Dil 

aracılığıyla kendimizi işittirir, anlaşılır kılarız ve milletimizin kökenlerini, geleneklerini  asla 

unutmamalıyız. Bütün bunlar sayesinde, hafızasını asla söndürmeden milleti bugüne 

getirebiliriz. Anadilin paha biçilmez niteliği, tüm sevinçleri ve üzüntüleri, zaferleri ve 

yenilgileri ile milletin tüm tarihine ayna tutma lütfuyla anlatılmaktadır. Anadil, doğumdan 

itibaren ikiz olduğumuz kökenlere dair geçmişimizin, atalarımızın mirasının hatırasını gizler, 

bu yüzden insanlar anadillerini her zaman alım satım fiyatı olmayan bir hazine olarak 
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nitelemişlerdir. miras alınabilir, ona nefesini, rengini, kanatlarını veren atalarına saygıdan, en 

azından kendine, bugün neysen ona dün sayesinde olan saygından. 

Dil, her ülke, her millet için gurur kaynağıdır. Doğuştan yetişkinliğe kadar gurur 

duyduğumuz bir hazinedir. Dil, ağladığımız, güldüğümüz ve günlük hayatımız için 

savaştığımız ana dildir. Konuşma dili sayesinde her insan sonunda tüm insani veya vatansever 

doğasını yabancı ulusların önünde ifşa ederek, onlara gurur ve hayranlık uyandıran bir sebep 

kanıtlıyor. 

Ana dilimizi unutmayalım ve her seferinde zevkle konuşalım, böylece tüm milletin 

hafızasını günümüze taşıyalım. 
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NEAM SI LIMBĂ 

  

 

Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern. Limba maternă este o 

comoară care nu are preț, poate fi mostenită, păstrată si cultivată.             

Graiul matern este șansa lui la existență continuă. Să-ți prețuiești, să-ți iubești limba este 

datoria fiecăruia dintre noi, atât timp cât pretutindem că suntem o părticică dintr-un popor. 

Limba este tezaurul cu care ne mândrim de la naștere si până la maturitate. Limba este 

oglinda prin care se reflectă întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile, înfrângerile, visele 

realizate sau speranțele spulberate. Limba turcă este limba noastră mamă, este una din limbile 

care se vorbește din vechi timpuri. Cunoașterea temeinică a apariției si evoluției poporului și 

limbii noastre constituie nu numai o îndatorire patriotică, ci și un punct de plecare în studierea 

istoriei și literaturii. Dar cum începuturile își au uneori o origine comună, nu vom putea evita 

interferența dintre vocabular, fonetică, structura gramaticală, morfologie, sintaxă și istoria 

culturii. Cunoștințele de bază ale celorlalte discipline aferente formează doar un cadru pentru 

fixarea noțiunilor generale.  

Limba turcă este cea mai vorbită limbă turcică, cu 10-15 milioane de vorbitori nativi în 

sud-estul Europei și 60-65 milioane de vorbitori nativi în Asia de Vest. Limba mamă a turcii 

moderne a fost adusă în Anatolia din Asia Centrală în secolul al XI-lea. Trăsăturile distinctive 

ale limbii turce sunt armonia vocalică și aglutinarea.  

Neamul si limba reprezintă tot ce stramoșii noștri au lăsat în urma lor. Datoria noastră  

este să nu facem tot ce au muncit ei să se uite, trebuie să ducem mai departe neamul și limba, 

să ne demonstrăm nouă mai întâi că suntem uniți și că ne iubim originile. Neamul reprezintă 

trecutul nostru, iar limba prezentul. Prin limbă ne facem auziți, înțeleși și niciodată nu trebuie 

să uităm originile noastre, tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Prin toate acestea putem să 

aducem neamul și în prezent, nestingând niciodată amintirea acestuia.  

Calitatea de neprețuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga 

istorie a neamului, cu toate bucuriile și tristețile ei, victoriile și înfrângerile trăite. În graiul 

matern se ascunde amintirea trecutului nostru , zestrea noastră strămoșească, a originilor cu care 

suntem înfrățiți încă de la naștere, iată de ce oamenii au calificat dintotdeauna limba maternă 

drept o comoară care nu are vreun preț de vânzare sau cumpărare, dar în schimb, poate fi 

moștenită, din respect pentru strămoșii care au dat răsuflarea, aripile, sau cel puțin din cauza 

respectului pe care îl ai față de tine, ceea ce ești azi datorită zilei de ieri. Limba este motiv de 
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mândrie pentru orice țară, orice neam. Este un tezaur cu care ne mândrim de la naștere și până 

la maturitate. Limba este graiul matern în care plângem, râdem și luptăm pentru viața noastră 

de zi cu zi. Prin limba vorbită, fiecare ajunge să-și dezvelească întreaga sa făptură omenească 

sau patriotică în fața neamurilor străine, dovedindu-le și un motiv de mândrie și admirație. 

Să nu ne uităm  limba maternă și să o vorbim cu plăcere de fiecare dată, ca să ducem 

până în prezent memoria întregului neam. 
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LIMBA MATERNĂ LA LICEUL TEORETIC „IOAN COTOVU” HÂRȘOVA 

 

Prof. Manea Elena-Ionelia 

  

Elevilor aparținând minorităților naționale care frecventează unități de învățământ cu 

predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă, li se asigură, la cerere şi în 

condițiile legii, ca discipline de studiu, Limba şi literatura maternă, Istoria şi tradițiile 

minorității naționale respective, Educația muzicală în limba maternă. În vederea studiului 

acestor discipline, în funcție de necesitățile noastre locale, în Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” s-

a organizat, la cererea cadrelor didactice și a părinților/ tutorilor legali şi în condițiile legii, 

grupe și/sau clase de studiu pentru limba turcă maternă, limba rusă maternă și limba maternă 

rromani. Necesitatea studierii acestor limbi materne în cadrul școlii noastre a reiețit din structura 

etnică a comunităților locale de unde provin elevii liceului nostru, precum și componența etnică 

a localității noastre. Organizarea acestor grupe și/sau clase de studiu a fost asumată de unitatea 

de învățământ cu cele mai multe cereri din partea părinților/ tutorilor legali, prin consultarea 

inspectorului școlar care răspunde de minoritatea respectivă din cadrul Inspectoratului școlar 

Județean Constanța. 

Limba turcă este o constantă a spațiului nostru comunitar- în Hârșova este atestată 

populația de etnie turcă de foarte timpuriu, existând chiar dovezi ale unui învățământ în limba 

turcă. Etnicii turci sunt parte din existența noastră, fac parte din viața noastră economică, 

culturală, istorică. Studiul limbii turce ca limbă maternă a fost într-un fel natural instalat în 

cadrul liceului nostru. Există un număr mare de elevi care studiază limba turcă și mulți elevi 

care studiază și religia islamică. Elevii noștri activează în grupa de dansuri turcești a Casei de 

Cultură „Carsium”, iar în repertoriul soliștilor turci, dar și români există multe melodii turcești. 

Trebuie amintită aici componenta gastronomică care a sudat liantul cultural dintre cele două 

etnii și, cu certitudine, afirmăm că în toate casele din Hârșova oamenii s-au bucurat de 

baclavale, pentru că fiecare român are cel puțin un prieten turc. Liceul nostru a derulat un 

proiect ERASMUS alături de licee din Turcia, sub coodonarea prof. Ostaci Crina-Florentina și 

prof. Țepeș Daniela, iar domnul prof. Bujeniță Alexandru, în calitate de director la acel moment 

a stabilit un parteneriat cu Liceul Odorlu din Istanbul, echipe mixte de elevi-profesori vizitând 

ambele locații. Grupele de studiu cuprind elevi din clase diferite, fiind respectate criteriile de 

vârstă, cunoașterea limbii, cursurile fiind susținute de prof. Nurla Vildan.  
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La nivelul Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova există grupe de studiu a limbii 

materne ruse din anul școlar 2018-2019, la inițiativa mea ca fost bursier al statutului român în 

Federația Rusă. Au fost purtate discuții cu elevii de etnie ruși lipoveni, care de foarte mulți ani 

își continuă studiile liceale la noi în școală, elevi care provin de la Școala Gimnazială 

Ghindărești( incluzând și Tichilești). Aceștia studiau limba maternă rusă pe parcursul nivelului 

gimnazial și întrerupeau acest studiu atunci când deveneau elevii nsotri. De aceea, cu sprijinul 

conducerii de atunci- prof. Piștea Manuela-Cornelia am început și finalizat cu succes un demers 

instituțional în vederea aprobării studierii limbii materne ruse la noi în școală. A fost inființat 

Clubul de Cultură și Civilizație Rusă, coordonator fiind prof. Elena Manea. Ne-au sprijinit în 

acest sens Comunitatea Rușilor Lipoveni din Ghindărești și Consulatul Federației Ruse la 

Constanța, precum și Centrul Rus de Știință și Cultură de la București. Până în acest moment a 

existat o singură grupă de studiu, la nivel liceal, iar din anul școlar 2022-2023 a fost aprobată 

constituirea a două grupe de studiu. Elevii studiază după programe elaborate de către Ministerul 

Educației, profesor fiind Demid Anfisa și participă la activități extracurriculare și extrașcolare, 

organizate de liceul nostru, de Casa Corpului Didactic Constanța, de Centrul Rus. Între școala 

noastră și Centrul Rus există un schimb de reviste- revista școlii nostre Nuferii Dunării și revista 

Centrului- Caleidoscop. Elevii absolvenți și participanți la aceste activități au ales studiul limbii 

ruse și la nivel universitar. Dorim derularea de proiecte cu alte școli în care se studiază limba 

rusă maternă, precum și parteneriate cu școli din Federația Rusă.  

Din acest an școlar, în calitate de director am propus constituirea grupelor de limba 

rromani, ca limbă maternă. Acest lucru a reieșit din discuțiile purtate mai ales cu învățătorii, 

care afirmau că există destul de multe situații în care elevii de la clasele pregătitoare nu 

înțelegeau limba română astfel încât să le permită asimilarea de conținuturi și formarea de 

competențe. Sperăm să identificăm resursa umană calificată pentru susținerea orelor de limba 

romani, căci se știe că sunt dificultăți în asigurarea acesteia. Elevii liceului nostru sunt deja 

parte a unui grup de dansuri țigănești din cadrul Casei de Cultura „Carsium” din Hârșova, 

elemente din cultura romilor existând deja în activitățile extracurriculare și extrașcolare derulate 

de cadrele didactice din școală. Ne propunem un parteneriat stabil și eficient cu reprezentanții 

comunităților etnice, pe care incercăm să îi implicăm în mod real în activitățile școlii.  

Credem cu tărie că Ziua Limbii Materne poate deveni un eveniment important în fiecare 

școală și în toată țara, tocmai pentru a sărbători împreună identitatea lingvistică a fiecăruia și a 

noastră a tuturor ca o mare familie! 
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LIMBA MATERNĂ CA ELEMENT AL PATRIMONIULUI IMATERIAL 

 

Enache Tușa  

 

Ziua Limbii Materne reprezintă pentru noi toți ocazia prin care rememorăm evoluția  

noastră, identitatea și tradițiile comunitare. Toate mesajele transmise de către noi se propagă 

prin intermediul limbii scrise și vorbite. În această ecuație limba maternă are un rol 

fundamental. În cele ce urmează voi prezenta câteva trăsături socio-lingvistice ale aromânei ca 

limbă maternă încă vorbită în statele balcanice : Grecia, Albania , Macedonie, Serbia, Bulgaria.  

Aromâna este vorbită și în România unde are statut de dialect istoric al limbii române. Aromâna 

s-a format, s-a consolidat și a supraviețuit în Peninsula Balcanică.  Cercetătorii au identificat 

cu dificultate două graiuri principale ale aromânei: fărşerot şi grămostean. Acest demers 

personal este determinat de faptul că aparțin unei comunități de aromâni în cadrul căreia m-am 

născut și m-am dezvoltat ca aparținăror al unei familii de aromâni. Prin urmare cunosc din 

interior cultura comunitară și sunt vorbitor fluent al celor două  graiuri ale aromânei cel 

fărşerot şi  cel grămostean, aspect care mă ajută să definesc percepția proprie asupra limbii 

materne.  

Denumirea de fărşeroţi provine de la oraşul Fraşari (alb. „Frashëri”) din Albania. Cea de 

grămosteni sau grămusteni provine de la Muntele Gramos aflat azi la frontiera albano-greacă. 

Tulpini fărşeroteşti sunt: fărşeroţii (propriu-zişi), muzăchiarii (care locuiesc în Câmpia 

Muzăchiei din Albania centrală) şi moscopolenii. Ultimii provin din vestul Albaniei unde a 

existat între sec. XVII-XVIII oraşul Moscopole (în albaneză „Voskopojë”; în aromână 

„Voscopole”). După distrugerea orașului, moscopolenii s-au răspândit prin oraşele Albaniei, 

Macedoniei şi chiar peste hotarele Imperiului Otoman. Tulpinii grămostene îi aparţin: 

grămostenii propriu-zişi (locuind în Munţii Gramos) şi pindenii (pe versantul estic al Pindului)1. 

Limita între cele două graiuri pare să se fi conturat odată cu trecerea timpului în Munţii 

Pindului unde aromâna fărşerotească se vorbea la vest, în special de către comunitățile de 

aromâni din Albania. În ceea ce privește aromâna grămosteană era vorbită la estul acelorași 

munți, în principal pe teritoriul Greciei de astăzi în Macedonia și în Bulgaria. Graiul fărşerotesc 

a fost (și este) influenţat în principal de limba albaneză în timp ce graiul vorbit de grămosteni a 

suferit multe influențe legate de greaca populară („demotica”). Pentru un nespecialist, 

                                                 
1  Valeriu PAPAHAGI , Aromânii moscopoleni şi comerţul veneţian în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea  

București , Editura Societății de Cultură Macedo- Română, 1935, p. 22-23. 
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principalele diferenţe sunt de pronunţie: (1) vocala neutră se pronunţă deschis („ă”) în graiul 

fărşerot şi închis („î”) în graiul grămostean; (2) consoana „r” iniţială este pronunţată foarte rulat 

de către fărşeroţi („rrămăn”) sau primeşte un „a” proclitic în aromâna grămosteană („armân”)2. 

Cercetările de teren au identificat şi un grai intermediar vorbit de comunităţile aromânești din 

Molovişte şi Gopeşi de lângă Bitolia, în Macedonia de Nord. 

Etnonime și autodefiniri  

Aromânii se autodenumesc „rămăńi”, „rumăńi” în graiul fărşerotesc şi „armâńi” în graiul 

grămostean. Acest etnonim provine din lat. „Romanus” şi este, general vorbind, identic cu cel 

utilizat pentru autodefinirea tuturor românilor, atât la nord cât şi la sud de Dunăre3. Prin urmare 

au apărut câteva probleme de identificare atunci când aromânii şi daco-românii au trebuit să se 

denumească unii în raport cu ceilalţi. În secolul al- XIX-lea daco-românii îi denumeau pe 

aromâni „români macedoneni” sau „macedoneni” pentru că majoritatea aromânilor care 

ajungeau pe atunci în România proveneau din Macedonia. Cel care a impus termenul de 

„aromân” a fost Gustav Weigand la sfârşitul sec. XIX4. Aromânii îi denumesc pe daco-români 

„vlăhuţi” (sg. „vlăhut”5) < „Vlăhia”, termenul utilizat de aromâni pentru desemnarea României 

moderne, sau, după aşezarea în Dobrogea, „mucańi” < „mocani”, cu referire la păstorii ardeleni 

stabiliţi înaintea lor în provincie , ofertantă dealtfel, prin întinsele pășuni 6. 

 „Tulpini lingvistice” aromâneşti 
Până la începutul sec. al- XIX-lea toţi aromânii locuiau în comunități compacte situate în 

cuprinsul Imperiului Otoman și vorbeau cele două graiuri ale limbii materne amintite anterior 

Izvoarele istorice precum şi tradiţia lor indică zona Munților Pind ca fiind regiunea lor originară 

de unde s-ar fi răspândit ulterior spre vest în Albania până la ţărmul Adriaticii, spre nord până 

în Macedonia, spre est şi sud-est până în Tesalia, spre nord-est până în Tracia. Cât privește 

comunitățile de aromâni acestea erau identificate în mai multe „tulpini” sau grupuri vorbitoare 

ale celor două graiuri. Aromânii sunt identificați ca fiind vorbitori a două graiuri specifice 

                                                 
2 Descrierea completă a diferenţelor la Matilda Caragiu – Marioțeanu Compendiu de dialectologie 

română (nord- şi sud-dunăreană). Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică 1975, p. 264-265. 
3 Ibidem, p. 278. 
4 Gustav Weigand este, practic, întemeietorul dialectologiei româneşti. El este cel care a identificat 
corect dialectele limbii române şi, de asemenea, graiurile dialectelor daco-român şi aromân, Gustav 
WEIGAND, „Aromâni”, Enciclopedia română publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii 
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Sibiu, 1898. 
5 Tache PAPAHAGI, Dictionnaire aroumain (macédo-roumain) général et étymologique. Deuxième 
édition augmentée. cu 64 fotografii originale, cu o schiţă, notă introductivă şi o hartă,  Bucureşti Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, 1974, p. 1274 . 
6 Maria BEDIVAN, Pe urmele unui colonist aromân, ediție revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ars 
Docendi, 2016, p. 30. 
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grupurilor amintite anterior: fărşeroţii şi grămostenii. Spre deosebire de daco-români, aromânii 

nu au avut până la începutul sec. XX o cultură scrisă. Prin urmare îi putem defini, ca fiind un 

popor „anistoric” (sau etnografic) pentru că tot ceea ce se ştie despre acest popor provine fie 

din tradiţia orală (cântece, doine, balade) a comunităților de aromâni fie din sursele externe care 

i-au studiat pe aromâni și care au putut observa diferențele de grai specifice. 

Aromânii au ajuns și în România în secolul al- XIX-lea individual, prima jumătate a 

secolului XX fie fiind colonizaţi în grupuri mari și pe criteriul familiilor extinse, adesea cu 

înrudiri în cadrul respectivelor grupuri. Dat fiind acest aspect aromânii şi-au putut păstra în 

Cadrilater specificul lor aparte: de la limba vorbită, la portul tradițional, la ocupaţii, tradiţii şi 

obiceiuri. La începutul perioadei de locuire în spațiul românesc au întâmpinat dificultăți cu 

integrarea socio-culturală. În anul 1936, la mai bine de un deceniu de la începerea colonizării, 

echipa sociologică condusă de C.D. Constantinescu-Mirceşti constata un analfabetism ridicat 

în satul Ezibei din jud. Caliacra: peste 60 % printre daco-români, 80 % printre aromâni şi chiar 

un procent de 98 % în cazul femeilor aromânce7. Din păcate, nu au fost identificate corect 

cauzele analfabetismului. Bărbaţii aromâni urmau toţi şcoala primară însă trebuie menționat 

faptul că în școală limba de studiu era limba română. Accesul la educație al femeilor aromâne 

era limitat de anumite practici ceea a condus la situația în care femeile în vârstă își sfârşeau 

viața fără a cunoaşte graiul daco-român8. De aici și situația în care limba maternă a constituit 

liantul care a consolidat grupurile și le-a dezvoltat. Componenta aromânei balcanice nu va 

rezista presiunii demografice, economice, politice, culturale, a celorlalte comunități etnice din 

Balcani (slavi, greci, albanezi, turci) şi se va diviza în timp. Această divizare va conduce la 

menţinerea, în grupuri disparate, a unei mici părţi a romanităţii balcanice. La începutul epocii 

moderne ea îi cuprindea doar pe: aromâni, megleno-vlahi şi istro-vlahi.  

Dacă ne raportăm strict la viziunea socio-lingvistică, pe cât posibil, asupra aromânilor de 

la început de sec. XX când aromânii continuau să fie un bloc etnic, relativ omogen, încă 

rezistând presiunii statelor balcanice în etapa constituirii naţiunilor balcanice vom putea evalua 

nivelul în care aromâna vorbită avea să păstreze o structură uniformă. Această unitate 

lingvistică nu mai poate fi regăsită astăzi în cadrul grupurilor de aromâni deoarece în Albania 

aromâna vorbită este contaminată de influențele albanezei contemporane așa cum aromâna din 

                                                 
7 Zoltán ROSTÁS, & Martin Ladislau SALAMON Transhumanţă interbelică în Balcani. Studii şi articole 
despre aromâni în publicaţiile şcolii gustiene. Antologie de Bucureşti, Editura Eikon (colecția Universitas, 

seria: Istorie socială), 2017 p. 159. 
8

 Matilda CARAGIU-MARIOŢEANU, Aromânii şi aromâna în conştiinţa contemporană. Bucureşti 
Editura Academiei Române, 2006, p. 245-246  
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Grecia sau din Bulgaria suportă influențele celor două limbi oficiale greacă și bulgară. La fel 

se întâmplă și în România unde influențele limbii oficiale se văd în multe situații deși graiurile 

aromânești s-au conservat cel mai bine în spațiul românesc. Practic aromâna preia multe dintre 

cuvintele uzuale și le introduce în limbajul cotidian pe care îl cunoaștem astăzi. Deși asistăm la 

o modificare de structură a lexicului și structurii aromânei putem vorbi despre faptul că aromâna 

încă servește cu cinste statutul de limbă maternă. 

Prin urmare rămâne relația de apartenență culturală dar și de identificare a membrilor 

comunității se produce prin intermediul limbii. Cei care formează grupul și care alcătuiesc 

comunitatea sunt și cei care vorbesc limba maternă prin intermediul căreia se păstrează relația 

de rudenie culturală în cadrul comunităților de aromâni.   
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     Conf.univ.dr. Neriman Hasan 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

 

Rezumat 

Materialul de față cuprinde prezentarea câtorva repere ale prezenței culturale a 

comunității turce din România în spațiul românesc. Lucrările reprezentative sunt grupate în 

domenii de cercetare (folclor, literatură, publicații, limba maternă) și aparțin atât 

personalităților culturale ale comunității cât și cercetătorilor români sau străini iubitori ai limbii 

și culturii turce.  

Romanya’daki Türk Varlığı yüzyıllara dayanmaktadır. Bu varlık, birçok yer adında, 

köylerin eski cami ve mezarlıklarında, örf adetlerin yaşatılmasında, bu topraklarda yaşamına 

devam eden bir Türk nüfusuyla devam etmektedir. Türk nüfusu, çoğunlukla Romanya’nın 

güneydoğusunda bulunan Dobruca bölgesinde yaşar. Bölge, eskiden beri bir geçiş bölgesidir. 

Bu yüzden Dobruca bölgesi, eski zamanlardan beri hep heterojen bir nüfusa sahip olmuştur. 

Buradaki insanlar farklı din ve milletlere ait olmalarına rağmen zamanla birlikte yaşamayı, 

birbirlerine hoşgörü göstermeyi öğrenmiş, komşu olmuşlar, arkadaş olmuşlar hatta akraba bile 

olmuşlardır. Kimliklerini unutmamış ancak zaman, kendilerine has belirtileri üzerine bir perde 

çekmiştir; günümüzdeki Dobruca nüfusu, homojen, evrensel değerlere önem veren, Avrupa 

araştırmacılarının da hayretle izlediği çok kültürlülük kavramının bir modelini oluşturmaktadır. 

Türk nüfusu bu modelin bir parçasıdır. Rumen araştırmacıların da belirttiği gibi, bu 

topraklarda yaşayan Türk nüfusu hiçbir zaman sorun yaratmamıştır: hem çoğunlukla hem de 

diğer azınlıklarla uyum içinde yaşamına devam etmiştir. Zaman içerisinde bazen hareketli 

bazen durgun, kendini tanıtmaya, varoluşunu korumaya, geliştirmeye, mümkün olduğu 

dönemlerde değerlerini aktarmaya çalışmıştır. 

Romanya’da Türkoloji Konulu Bibliyografya Çalışmaları. Romanya’daki Türkoloji 

çalışmalarının tarihçesi ile ilgili kaynakça niteliğinde birkaç yazı mevcuttur. Romanyalılardan, 
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bu konuda ilk çalışma Romanya Türkolojisi ve Rumen Dilinde Türk Sözleri Hakkında Bazı 

Araştırmalar adlı çalışma Mihail Guboglu’ya aittir (1968). Guboglu çalışmasında, o zamana 

kadar yapılmış çalışmalardan, özellikle Rumenlerin Türklerle dil ve tarih temaslarından, 

Rumence’deki Türkçe kelimelerden ve Rumence-Türkçe Sözlüklerden bahsetmiştir. 

Romanya’daki Türkçe yayınlar konusunda, Altay Kerim’in Romanya'da Kitap, Gazete, Dergi 

ve Radyo Yayın Hayatı adlı bildirisi (1989) ve aynı yıl Milli Folklor dergisinde Tahsin Cemil’in 

Romanya’da Son Yıllarda Yayınlanan Türkçe Dergi ve Kitaplar adlı çalışması mevcuttur.  

Kaynakça niteliğindeki son çalışmalardan biri 2016 yılında düzenlenen III. Uluslararası 

Sözcükbilimi Sempozyumunda Agiemin Baubec’in sunduğu Romanya'da Türkoloji 

Araştırmaları Kapsamında Türkçe ile İlgili Leksikografi Çalışmalar adlı bildirisidir (2017). 

Romanya’nın dışında Balkanlar ile ilgili çeşitli kaynakça çalışmaları mevcuttur, bu 

çalışmaların içerisinde Romanya maddesi de yer almaktadır. Son çalışmalardan Cemile 

Uzun’un Balkanlarla İlgili Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar çalışması kapsamlı bir çalışmadır 

(2019). 

Yalnız Romanya’daki Türk varlığı konusu olan birkaç çalışma da önem taşımaktadır. 

Bunlardan Osman Horata’nın Romanya’daki Türkoloji Çalışmaları ve Romanya Türk 

Edebiyatı adlı çalışması, (1988,1996) Ali Aksu’nun Romanya Müslüman Türklerinin Dünü 

Bugünü kitabı (2003) ile Romanya Türklerinde Kültürel Durum, Mektep ve Aile Mecmuası adlı 

çalışması (2005); Giray Saynur Bozkurt’un Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı 

çalışması (2008), Mehmet Serhat Yılmaz’ın Romanya Konusunda Türkiye’de Yapılan 

Lisansüstü Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme.1998-2018. (2018) adlı çalışması referans 

çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Bunların yanında iktisat, uluslararası ilişkiler, tarih gibi 

belli alanlarda Romanya ve Romanya Türkleri ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. 

Halk Bilimi Alanı. Bibliyografya taraması niteliğinde halk bilimi alanında yapılan 

çalışmalar çerçevesinde, Cornelia Calin Bodea’nın “Türk Halkbilimi ile İlgili Romen 

Kaynakçası" (1977) ve "Tatar Folkloru ve Etnografyası ile İlgili Romen Bibliyografyası” adlı 

iki çalışması mevcuttur (1981).  

Romanya Türkleriyle ilgili diğer halk bilimi çalışmaları, komünizm döneminde 

azınlıkların tek yayın evi olan Kriterion Yayınevi’nde yayınlanmıştır. Boztorgay, Bozcıgıt, 

Tepegöz, Bülbül Sesi adlı kitaplar, Romanya Türklerinin folklor malzemesini bir araya getirmiş 

hem halk bilimi açısından hem de ağız özellikleri açısından referans kitap niteliğini 

korumuşlardır. Diğer son derece önemli bir çalışma Nedret ve Enver Mahmut’un 1997 yılında 

yayımladığı “Dobruca Halk Edebiyatı Metinleri” adlı kitaptır (1977). 



 

 

66 

Cornelia Calin ve Cornelia Moraru, Fonetica şi fonologie/Fonetik ve Fonoloji 

dergisinde, Türk ve Tatar ağızlarının fonogramik arşivinin oluşturulması ve Dobruca’da yapılan 

anketler hakkında, raporlarını yayınlarlar (1967). Raporda, Bükreş Dil Enstitüsünün Şark 

Dilleri bölümünün çalışmaları çerçevesinde Dobruca Türk ve Tatarların ağızları üzerine anket 

çalışmalarının 1964 yılında yön kazandığını, Dobruca’daki Tatar okullarına yönelik Tatarca 

ders kitapları hazırlamak amacıyla, diyalektolojik temelinin belirleme çalışmalarının 1956 

yılında başladığını yazmaktadır. Bu bağlamda Drimba’nın L’aphabet de la langue tatare parlee 

en Roumanie/Romanya’da konuşulan Tatar dilinin alfabesi (1957) çalışmasının da yer aldığını 

not etmektedirler. Yine 1957 yılında, Bükreş Üniversitesi’nde Tatar Dili Kürsüsü kurulur. Tatar 

dili ve Tatar ağızları konulu çalışmaların ve yayınların sayısı artarken, diğer Türk Oğuz ağızları 

daha çok halk bilimi çalışmaları çerçevesinde yer alır.  

Bu bağlamda, Vladimir Drimba’nın 1967 yılındaki çalışması hem kapsamlılığı 

açısından hem de inceleme metodu açısından Dobruca Türk ağızları konusunda referans bir 

çalışma olarak kabul edilebilir. 

Dobruca Türk Ağızlarının Dağılımı adlı çalışma, öncelikle 1966 yılında Ankara’da 

düzenlenen XI. Dil Bilim Kongresi’nde tebliğ olarak sunulmuştur. Daha sonra, 1967 yılında 

Studii şi Cercetări Lingvistice/Dil İncelemeleri ve Araştırmaları dergisinde Rumence 

yayınlanmış ve 1970 yılında “La répartition des parlers turcs de Dobroudja” adı altında 

Fransızca versiyonu yayınlanmıştır. 

Drimba’nın çalışmasından sonra, kendisinin tabiriyle Dobruca Türk Oğuz ağızları 

konulu çalışmalar durmuştur. 1967 yılında yayınladığı çalışmasından sonra Drimba, Codex 

Cumanicus üzerine çalışmalarına devam eder, Romanya Gagauzlarının Türkçesi üzerinde 

çalışır, Dobruca Tat ağzı çalışmasını yayınlar, Rumence’de bulunan Türkçe kelimeleri tespit 

edip inceler, ancak Dobruca Türk Oğuz ağızları konusu hakkında başka bir çalışma yayınlamaz.  

1989 yılında gerçekleşen siyasi değişimler sonucunda, Romanya Türk toplulukları 

birçok hak ve özgürlüklere sahip olmuşlardır. Bu bağlamda, bölgedeki Türk varlığının izleri 

hakkında çalışmaların sayısı artmıştır. Dil çalışmaları ise yine yetersiz kalmıştır. 

Son yıllarda Dobruca Türk Oğuz ağızları konusunda Özlem Demirel Dönmez ‘in 

2018’de yayınladığı Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızları ve 2019’da Romanya-

Babadağ Türk Ağızları Çerçevesinde Kadın Dilinin Kullanımı adlı çalışması önem 

taşımaktadır. 

Romanya Türk Edebiyatı. Kaynakça niteliğinde Romanya Türk Edebiyatı konusu 

birkaç çalışmada ele alınmıştır. En kapsamlı çalışma, Nedret Mahmut’un 2002 yılında 

yayınladığı “Romanya Türk-Tatar Edebiyatı” adlı çalışmadır (Mahmut 2002). Bir diğer 
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kapsamlı çalışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 1999 yılında yayınlan ve 

Osman Horata tarafından hazırlanan Romanya ve Gagavuz Türk Edebiyatı adlı çalışmadır. 

Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Antolojileri serisinin 12.cildinde yer 

alan Romanya Türk Edebiyatı kısmında, bölgenin edebiyatçıları ve eserleri hakkında bilgi 

verilmiş, eserlerinden örnek verilmiştir. Romanya Türk Edebiyatı hakkında bilgiler, Giriş 

kısmıyla birlikte, Romanya Sözlü Türk Edebiyatı, Romanya Yazılı Türk Edebiyatı, Diğer 

Temsilciler olarak dört bölüm içerisinde incelenmiştir.   

Yine genel değerlendirme niteliğinde, kayda değer çalışmalardan Jale İsmailova’nın iki 

makalesi, (2009, 2010) Mehmet Naci Önal’ın yayınladığı makalesini sayabiliriz. (1997). 

Komünizm döneminde ve sonrasında Romanya asıllı Türk edebiyatçıların eserlerinin 

çoğu Türk dilinde ve Tatar dilinde Eserler olarak Kriterion yayınevinin kataloğunda yer 

almaktadır. Bu yayınevinde yayınlanan Tatarca yazılmış son eserler 1997 yılında yayımlanan 

Yaşar Memedemin’in Anka ve Kalem Oyunları adlı iki şiir kitabı; Türkçe yayımlanmış son eser 

ise, 2003 yılında Emel Emin’in Hanımeli adlı şiir kitabıdır. 2000 yılından itibaren, Romanya 

Türk asıllı edebiyatçılarının eserlerinin çoğu, Türk topluluğunu resmi makamların karşısında 

temsil eden derneklerin maddi desteğiyle farklı yayınevlerinde ya da söz konusu derneklerin 

yayın organları olan Qaradeñĭz ve Hakses dergilerinde yayınlanmıştır. 

Ana dilinde yayınlanan son edebiyat eserleri 2017 yılında Nevzat Yusuf Sarıgöl’ün 

“Turna Yeri” adlı şiir kitabıdır. Türk asıllı olup Rumence yazan edebiyatçılardan ise, 2020 

yılında “Când merii înfloresc din nou” (Elma ağaçları tekrar çiçek açtığında) adlı romanıyla 

Selma Rashid Calil not edilebilir.  

Yayınlar. Türk toplumunun sosyal-kültürel hayatı ve tarihiyle ilgili yayımlanan çok 

değerli eserlerden Cemil Tahsin’in Tatarların Tarihi Mirası (2 cilt, 2010-2012), Dobruca’da 

Türk Kültürü Mirası (2013), XIV.-XVI. Yüzyıllar Arasında Rumenler ve Osmanlılar adlı eserleri 

sayabiliriz. Aynı konu, başka kitaplarda da ele alınmıştır: Karadeniz’de bir kader (Ed.Omer 

M., Cupcea,A.:2017), Romanya Müslüman Medresesi. Belge ve Hatıralar (Ed. Cupcea, A., 

Marin M., Omer M.: 2016), Romanya Tatarları.Tarih. Maneviyat. Kimlik. (İbram, N.:2017), 

Dobruca Türklerinde Tarih ve Kimlik (Ed. Cupcea A., Gyula K.: 2017), Dobruca’daki Türkler 

ve Tatarlar (Ed.Cupcea A.:2015). Yukarıda yer alan tüm kitapların dili Rumencedir. 

Bilimsel Dergi. Studia et Documenta Turcologica dergisi, bilimsel ve uluslararası 

hakemli bir dergidir. İlk sayısı 2013 yılında, son sayısı 2018 yılında yayımlanmıştır. 

Editörlüğünü Cemil Tasin’in üstlendiği dergide Türk Dünyasından ve Türk Dünyasına ilgisi 

olan çok değerli bilim adamlarının çalışmaları yer almaktadır. 



 

 

68 

Diğer Süreli Yayınlar konusunda, Türkçe yayın yapan birkaç gazete ve dergi 

mevcuttur. Resmi makamlar karşısında Romanya Türklerini temsil eden Romanya Demokrat 

Türk Birliği’nin yayın organı Hakses gazetesidir. 1995 yılından itibaren çıkan aylık gazetede, 

genelde derneğin düzenlediği eğitim ve kültürel etkinlikleri, topluluğun ileri gelen isimleriyle 

söyleyişleri, Türk mutfağından tarifler yer almaktadır. Bazı yazılar Türkçe, bazı yazılar 

Rumence, bazı yazılar her iki dildedir. 2001-2004 yılları arasında Tuna Mektupları adlı dergi, 

adı geçen derneğin himayesi altında Galati’da yayımlanmıştır. Yine derneğin maddi desteğiyle 

1996-2004 yılları arasında, Romanya Türk gençlerine yönelik Genç Nesil gazetesi 

yayımlanmıştır. Yukarıda adı geçen dergilerin dili de Hakses gazetesinde olduğu gibi, Rumence 

ve Türkçedir.  

Romanya’da yaşayan Tatar Türklerini resmi makamlar karşısında temsil eden dernek 

ise Romanya Demokrat Türk-Müslüman Tatarların Birliğidir. Derneğin resmi yayın organı 

Qaradeñĭz. Qadınlar Dünyası. Caş’tır. Temmuz 2014 sayısından önce gazetenin adı Karadeñĭz. 

Kadınlar Dünyası. Caş idi. İçerik açısından Hakses gazetesine yakındır. Yalnız yazı dili 

açısından, Türkçe ve Rumence’ye Kırım Tatarca’sı eklenmiştir. 2000 yılından sonra, yazıların 

çoğu bu ağzın özelliklerini taşır (Bu konuda bkz. Ali Aksu,2005:17-19). 

Romanya Türk-Tatar toplumuna hizmet vermeye yönelik birkaç dernek daha vardır. Bunların 

arasında devamlılığını koruyan tek dernek 2007 yılında kurulan Romanya Tatar Birliği’dir. 

Derneğin yayını organı olan Revista Dobrogeana (Dobruca Dergisi) adlı dergide, Rumence, 

Tatarca, Türkçe ve İngilizce’nin yanında Rusça ve alfabeleri Kiril alfabesi olan Orta Asya Türk 

Cumhuriyetleri’nden gönderilen yazılar da yer almaktadır. 

Türk toplumuna yönelik düzenlenen kültür ve eğitim etkinlikleri hakkındaki bilgiler 

Azınlıkları Sorunlarını Araştırma Enstitüsü’nün 2013 yılında yayımladığı Cronologia 

minorităţilor naţionale din România. Vol. II Macedoneni, polonezi, ruşi lipoveni, ruteni, sârbi, 

tătari şi turci (Romanya Milli Azınlıklarının Kronolojisi. 2.cilt: Makedonlar, Lehler, Rus-

Lipovenler, Rutenler, Sırplar, Tatarlar ve Türkler) (Garlan,A.M.: 2013) adlı kitapta yer 

almaktadır. Bazen kitabı yazanın yorumuyla birlikte, Türkçe gazetelerinde ve Romanya 

basınında yer alan Türk toplumuyla ilgili haberler bir araya getirilmiştir. 1989 yılından sonra 

ortaya çıkan olaylar, düzenlenen etkinlikler hakkında özetle bilgi verilmiş; toplum içerisinde 

gerçekleşen gelişmeler özenle belirtilmiştir.  

1990 yılından sonra topluma yönelik düzenlenen etkinliklerin çoğu yukarıda da 

bahsettiğimiz Türk ve Tatar dernekleri tarafından gerçekleştirmiştir. Türkleri temsil eden 

derneğin (Romanya Demokrat Türk Birliği) düzenlediği en kapsamlı son bilimsel-kültürel 

etkinliklerden biri Eylül 2021’de düzenlenen X. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını adlı 
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sempozyum; diğeri ise Köstence Ovidius Üniversitesi ve TİKA Bükreş Ofisiyle birlikte, son 

2018 yılında düzenlediği “IV. Uluslararası Kültürel Çokseslililik. Dünyada Türk Dili ve 

Medeniyeti” adlı konferanstır. Ayrıca, Radyo ve Televızyon Üst Kurulu’nun TİKA’nın 

desteğiyle düzenlediği Gelecekle İletişim Çalıştayı (Ekim 2017), Türk Halk Kültürü 

Araştırmaları Kurumu’nun düzenlediği Romanya’da Türk Kültürü İzleri Sempozyumları (2006, 

2007,2015) ve Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği’nin düzenlediği Babadağ-Sarı Saltuk 

Buluşmaları (8.cisi Ekim 2019 tarihinde) gibi sosyal ve bilimsel faaliyetler ayrı bir önem 

taşımaktadır. Çoğunlukla Dobruca bölgesinde düzenlenen diğer kültürel etkinliklerden 2016 

yılında III.“Geleneksel Türk Evi yarışması, 2019 yılında XIV. Türk Mutfağı Festivali, yine 

2019 yılında XV. Türk Akşamları kültürel etkinliklerinin yanında, şiir dinletileri (2016, 2017), 

şiir yarışmaları (2016) gerçekleştirilmiştir. 

Romanya’da Türkçe Eğitimi. Romanya’daki Türkçe Eğitimi konusu Romanyalı 

araştırmacılar ve Romanya dışındaki araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Genel 

değerlendirme açısından Mehmet Ali Ekrem’in Romanya Türklerinde Eğitim adlı makalesi 

(1992); Mehmet Naci Önal’ın Romanya Türklerine Bakış (1994) adlı makalesi, Erol Ülgen’in 

1990 sonrası Romanya Türkçe Eğitimi Üzerine Dr.Ali Leman ile Mulakat yazısı (2003); Giray 

Saynur Bozkurt, Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı (2008); Naci Cafer Ali ve 

Saim Osman Karahan’ın Romanya’da Türk Dilinde Eğitimin Tarihçesi ve Teklifler (2009)adlı 

makalesi, Sylagy Szilard’ın Romanya Türkleri ve Türkçe adlı çalışması (2015) gibi çalışmalar 

Romanya Türkleri ve özellikle Türkçe Eğitiminin gelişimi hakkında çok değerli bilgiler 

içermektedir. Son çalışmalardan biri de Günümüzde Romanya’da Türkçe Ana Dili Eğitimi adlı 

çalışmamızdır (2019). 

Sonuç. Her alanda başarının temelinde eğitim bulunmaktadır. Romanya’daki Türkçe 

eğitiminin, sağlam, güçlü, adımlarını sistemli ve kararlı biçimde atan, bilinçli ve bilgi sahibi 

olan bir eğitimci ekibe ihtiyacı vardır. Bunun kurulması ve çalışabilmesi için toplumun milli 

şuurunun canlan(-dırıl)ması, özellikle çocuk ve gençlerin kendi milli değerlerinin bilincinde 

olması şarttır.  
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REPERE CU PRIVIRE LA STUDIUL LIMBII MATERNE TURCE 

 

Conf.univ.dr.Neriman Hasan 

Universitatea „Ovidius” din Constanța 

 

Limba și cu atât mai mult limba maternă este poate cel mai important mod de auto-

identificare/identificare al unui individ și prin extensie al unei comunități; în acest context 

conceptul european alături de celălalt mai mult decât împreună cu celălalt vine în sprijinul 

unei nevoi de identificare și identitate tot mai vizibilă în societatea contemporană. 

Subiectul cercetării situației limbilor materne ale minorităților nu se poate spune că este 

un subiect dezvoltat în contextul cercetărilor cu privire la minoritățile naționale din România, 

nici în trecutul nu foarte îndepărtat și nici în prezent. De fapt, până la înființarea Institutului 

pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN) nu se poate vorbi de un cadru 

organizat, bine definit, de cercetare a modului în care au fost puse în practică drepturile și 

libertățile de care se bucură minoritățile naționale din România în domeniul educației, deși 

organizațiile minorităților naționale dispun atât de cadrul legislativ cât și de posibilități logistice 

și financiare pentru realizarea unor astfel de cercetări.  

Materialul de față își propune să prezinte un rezumat al cercetării de teren realizată în 

anul 2017, in cadrul unui proiect al ISPMN cu privire la comunitățile etnice ale Dobrogei9. 

Ca rezultate relativ pozitive, din perspectiva definirii și achiziției limbii materne este 

faptul că pentru mai mult de jumătate dintre elevii chestionați, limba maternă este prima limbă 

învățată (66,34%), în familie (68,26), de la părinți (74,03) cu care împărtășesc aceeași limbă 

maternă (76,92%, limbă maternă care le-a fost transmisă separat (36,53%), dar și odată cu limba 

română (51,92%).  

 Totuși pentru un număr relativ redus de elevi prima limbă învățată nu este limba 

maternă (42,30%), nu este limba pe care o cunosc cel mai bine (23,07%) și nici limba pe care 

o utilizează cel mai mult (18,26%). Ei au învățat-o de la școală (10,57%), prin limba română 

(11,53%).  

În ceea ce privește utilizarea limbii materne 37,50% o utilizează în conversații, cu 

interlocutori cu care împărtășesc limba maternă, ceilalți o folosesc simultan (35,57%,), 

alternativ (44,23%) sau în egală măsură (49,03) cu limba română. O bună parte din elevi 

                                                 
9 Pentru întregul material vezi:  https://ispmn.gov.ro/carte/preview/9786068377537  

https://ispmn.gov.ro/carte/preview/9786068377537
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(42,30%) folosesc limba maternă într-o zi nu mai mult de 0-4 ore, unde 64,42% dintre ei 

folosesc limba română un interval de 8-12 ore.   

Ca spațiu/mediu în care elevii folosesc foarte mult limba maternă este indicată geamia 

(41,34), familia (32,69%, și apoi rudele(25%). Foarte puțini dintre elevi (4,95%) folosesc foarte 

mult limba maternă la evenimentele sociale ale familiei/rudelor, acesta fiind categoria cu cele 

mai mari valori pentru opțiunea foarte mult.  

Pentru 48,04% dintre elevi utilizarea limbii depinde interlocutor, pentru 21,15% de 

subiect, pentru 19,23% de context și pentru 11,53% de durata conversației.  

Cu toate acestea, 95,18% dintre ei consideră utilizarea limbii materne ca importantă și 

foarte importantă.  

Pentru elevii aparținând atât mediului urban cât și celui rural, limba maternă se păstrează 

foarte mult la geamie (50,96%), apoi în ordine, cu rudele (39,42) și familia (34,61%).  

Dezvoltarea limbii materne se realizează ca și păstrarea  ei de altfel foarte mult, la 

geamie (39,42%), în familie (33,65%), la școală (31,73%) și cu rudele (30,76%).   

Cei mai mulți dintre ei (45,19%) acordă dezvoltării limbii materne un interval de 0-4 

ore, 36,53% dintre elevi un interval de 4-8 ore  și un procent de 18,26% de elevi acordă un 

interval de 8-12 ore.  

Din perspectiva competențelor lingvistice este clar că limba dominantă a elevilor 

chestionați  nu este limba maternă, unde valorile pentru opțiunea foarte bine sunt foarte mici 

pentru toate competențele. Astfel, dacă pentru  ascultare, pentru limba maternă (LM) foarte 

bine au optat 4, 80% dintre elevi pentru aceeași competență foarte bine  pentru limba română 

(LR) au optat  40,38% din elevi. Pentru citire foarte bine LM 9,61%, pentru LR 43,26%, 

competența interacțiune foarte bine LM 5,76%, pentru LR 37,5%, competența exprimare foarte 

bine  LM 12,5%, LR 41, 34%, competența  scriere foarte bine  LM 14, 42%, și LR 44, 25%.    

Avantajele cunoașterii/utilizării limbii materne sunt în primul rând culturale (35,57%), 

profesionale (27,88%), sociale (17,30%), materiale (15,38), iar pentru un procent mic dintre 

elevi (3,84%) cunoașterea /utilizarea limbii române nu oferă nici un avantaj.  

Din perspectiva studiului limbii materne însă, cei mai mulți dintre elevi o consideră 

foarte importantă (40,38%), importantă  (50%), de o importanță redusă (9,61%) și niciun elev 

nu consideră inutil studiul limbii materne în sistemul de învățământ.  

Din această perspectivă, se poate concluziona faptul că limba maternă rămâne un factor 

determinant al identității etnice, atât la nivel de individ cât și la nivel de comunitate. 
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O ASTFEL DE ABORDARE TREBUIE SUSȚINUTĂ 

 

                                                         Aledin Amet, 

                                                      Constanța 

 

Într-un context global al modernismului, cu valențe clare de uniformizare, chiar la nivel 

spiritual, promovarea conceptului de permanentizare a tradițiilor, în primul rând, lingvistice, 

devine o obligație a generațiilor tinere. Limba maternă trebuie gândită, visată, vorbită, pentru a 

nu dispărea în neantul istoriei. Etnia se bazează pe perioadele unei dezvoltări naturale, prielnice, 

posibile, așa cum menirea se bazeză pe membrii ei, pe dorința lor, pe eforturile lor, ca limba 

maternă să nu dispară.  

Ziua Internațională a Limbii Materne întregește, cu siguranță, zona în care apartenența 

la propriul crez domină orizontul numit soartă. Un astfel de eveniment face să fie conștientizată 

ideea de bucurie că aparții unui destin favorabil, dar și ideea sumbră că propria-ți limbă maternă 

se stinge, generațiile viitoare urmând doar să constate că a fost cândva... 

Fiind o manifestare desfășurată la nivel internațional, ecourile organizării sunt ample. 

Nu trebuie omise, însă, particularitățile specifice fiecărei zone. România, ca țară, inclusiv din 

perspectivă legislativă, reușeste să ofere spațiul necesar desfășurării identitare pentru fiecare 

cetățean al ei. Ne putem referi și la multitudinea de legi, în care limba maternă reprezintă 

elementul central. 

Iată de ce o astfel de abordare trebuie susținută, dincolo de efectul simbolic, într-un mod 

concret, dezvoltarea învățământului în limba maternă fiind, indiscutabil, necesară. 

Să ne bucurăm că ni se oferă ocazia ca valorile spirituale supreme ale unei etnii, ale unei 

națiuni să fie promovate și prin astfel de gesturi. 

 

 

     

      

 


