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EDITORIAL 

 

Cunoaştem cu toţii, graţie experienţei noastre culturale şi sociale, că termenul de 

multilingvism se integrează unui discurs al modernităţii care prezintă, interpretează şi reevaluează 

strategiile social-politice privitoare la libertatea personală şi la pluralitatea valorilor. 

Dezvoltarea şi promovarea integrării sociale şi lingvistice în contextul actual, al 

multiculturalității europene, influenţează metodologic şi legal acest proces în fiecare ţară a U.E. În 

acest sens, politica U.E. în materie de multilingvism are trei direcţii majore de acţiune: 

1. să le garanteze cetăţenilor accesul la legislaţia, procedurile şi informaţiile comunitare în 

limba maternă;  

2. să pună în evidenţă rolul major pe care limbile şi multilingvismul îl joacă în cadrul 

economiei europene şi să găsească noi modalităţi de a-l consolida;  

3. să încurajeze cetăţenii europeni să înveţe şi să vorbească mai multe limbi străine pentru a 

contribui la ameliorarea înţelegerii reciproce şi a comunicării.  

Promovarea multilingvismului este o cale excelentă de a-i apropia pe cetăţenii U.E., de a le 

asigura accesul la informaţie şi de a le oferi posibilitatea de a-şi exprima părerile. 

Ca cetăţeni europeni, avem obligaţia de a proteja şi de a promova moştenirea socială şi 

lingvistică din toate ţările membre, în sensul constituirii unui nou model de societate, bazată pe un 

model pluralist ce tinde la formarea unei culturi europene comune. 

În România, promovarea multilingvismului nu este numai o ţintă de atins a idealului 

comunitar, este, mai mult decât atât, un factor de conştientizat având în vedere importanţa sa pentru 

educaţie iniţială, învăţarea pe tot parcursul vieţii, ocuparea forţei de muncă, justiţie, libertate şi 

securitate. Principiul de bază în relaţiile interetnice este egalitatea deplină în drepturi şi şanse egale 

de afirmare a identităţii. 

În acord cu politicile educaţionale şi de promovare a multiligvismului, Casa Corpului 

Didactic Constanţa, ca furnizor de formare, implementează, derulează şi monitorizează ofertele de 

formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare, într-un cadru flexibil, adaptat nevoilor 

sociale, metodologice şi educaţionale ale acestora. De asemenea, Casa Corpului Didactic iniţiază 

și derulează proiecte, programe şi parteneriate cu furnizori de educaţie locali, naţionali şi 
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internaţionali, concentrându-se pe valorificarea şi valorizarea valenţelor formative ale personalului 

didactic preuniversitar. 

 Prin programele de formare derulate, dar şi prin proiectele şi parteneriatele încheiate, 

C.C.D. susţine şi promovează multilingvismul şi multiculturalitatea, un exemplu demn de amintit 

fiind inclusiv activitățile metodico-științifice și culturale organizate anual de instituția noastră cu 

prilejul sărbătoririi, la data de 21 februarie, a Zilei Internaționale a Limbii Materne. 

 Le mulțumim, ca de fiecare dată, colaboratorilor noștri pentru implicare și pentru interesul 

acordat acestor manifestări, adăugând că toate materialele trimise de membrii comunității 

multilingvistice constănțene, deopotrivă cadre didactice și elevi, își găsesc locul în acest număr al 

Revistei Dynamis. 

 

 

La mulți ani! 

 

 

Director Casa Corpului Didactic Constanța, 

Prof. dr. Andreea-Mihaela ARTAGEA 
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21 FEBRUARIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A LIMBII MATERNE 

 

 

Într-un context amplu, al promovării identității etnice, cu siguranță, limba maternă 

reprezintă dimensiunea esențială a existenței perpetue. Data de 21 februarie definește rolul 

desăvârșit pe care îl are specificul lingvistic, cadrul internațional, în care este prezentat, oferindu-

i autenticitatea meritată. 

România a clădit, în ultimii ani, un sistem favorabil demersurilor și înfăptuirilor practice, 

în zona promovării limbii materne. Dezvoltarea sistemului de învățământ, preocuparea în 

domeniul cultural, mai mult decât conservarea tradițiilor, au pus bazele continuității. 

Au avut loc, în acest sens, reușite legislative, accentuarea valorii limbii materne fiind 

consacrată la nivelul tuturor comunităților etnice din țara noastră. Iată de ce, astfel de demersuri, 

precum cele exemplificate, dar și cele concretizate prin manifestări anuale, contribuie, hotărâtor, 

la statornicirea valorii spirituale supreme, limba maternă. 

La mulți ani!      

 

                                                             

                                                           Aledin AMET,  

Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice 
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ANA DİLİM GÜZEL TÜRKÇEM 

Autor(i): 

Zafer Öztürkan, 

Elev – clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială nr. 1 Lumina, com. Lumina 

Coordonatori(i): 

Elif Süsli  

Profesor, Școala Gimnazială nr. 1 Lumina, com. Lumina 

 

Kaynaklarımızda  Türkce dilimizin Anadoluya göç  eden Oğuzların 11.yüzyıldan sonra 

yazı dili ile başladığı ifade  edilmektedir.Cumhuriyet  döneminde dil konusunda  önem veren 

Atatürk Türk Dil Kurumunu 12 Temmuz 1932 de kurmuştur..15 asırlık geçmişe sahip olan dilimize 

sahip çıkmalıyız. 

Milleti oluşturan unsurların tümü  birleştiricisi temeli * Ana Dil * diye adlandırılır. 

Topluluğumuzun  Ana Dili  resmi dil diye ifade edilir.. Resmi dilimiz güzel Türkçemiz  etnik ve 

kültürel  farklılığımızın bir diğer adıdır.. Okuma, yazma ,konuşma dinleme öğretilerimizin kaynağı 

,bütünüdür. Milletlerin arası kültürü  aktaran ,insanlar arasında anlaşma sağlayan en doğal araç 

Ana dilimizdir.Dil bir milletin ortaya çıktığı andan itibaren varlığını göstermeye başlar. Dilini 

kaybetmeye başlaması o milletin ve topluluğun kaybolması demektir.Dilimiz aynı zamanda bir 

canlıdır.Doğarlar, gelişirler ama kullanmadıkca kaybolur yok olurlar.Geçmiş zamandaki diller ve 

yazılar zamanla kaybolmuşlardır.Türk dilinin çok eskiye dayanan bir  tarihçesi vardır.Dilimiz 

güzel türkçemiz en zengin ve en kolay öğrenilen dildir. İnsanlığa ve kültürümüze değer 

vermektedir.Kültürümüzün ve örf ve adetlerimizin  ilerlemesinde büyük rolü vardır.Türk 

dili  şairlerimize ,sanatçılarımıza,kültürümüze kaybolmayan büyük öncülük yaparak ilham kaynağı 

olmuştur.   

Ana Dilimiz her kesimdeki toplum icin sarsılmaz sevgi ve birlik meydana getirir. Milleti 

insanlığı  oluşturan ana faktördür. Anadilimiz anne ve baba yakın aile bireyleri tarafından öğrenilen 

dildir.. Anne dili aile ve çevreyi  anlatırken, Ana dili bütün bu değerlerin yanı sıra 

genelini  simgeler.. 

Dilimiz hayatımızla kurulan ilişkinin aynası olduğundan yaşamımıza gösterdiğimiz özen 

kadar,dilimizde bizim icin çok kıymetlidir.. Kullanabildiğimiz kadar düşünüyor ,yaşıyor,korumaya 

çalışıyoruz.  
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Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. 

Türk dilinde, bütün kavramları anlatma yeteneği mevcuttur. Güzel dilimle okur ,,yazar konusur 

anlaşırız, yeterince bilmezsek amacımıza nasıl ulaşırız. 

Türkçe cümleler kuralım, hem dilimiz hem kimliğimiz yaşasın.. Bu yazımı güzel bir şiirle 

taçlandırmak isterim.. 

 

Canım özüm güzel dilim                         Sensiz ,bilgisiz çaresizim 

Benim dilim güzel türkçem                      Ruhu boş viraneyim, 

Ecdadımdan hediyedir                            Bakar görmez bir haldeyim 

Özüm sözüm güzel  türkçem                   Özüm sözüm güzel türkçem 

 

Evim köyüm toprağımsın                          Tarihimsin ,kültürümsün 

Canım ruhum sen dalımsın                       Medeniyetim, irfanımsın 

Gökyüzündeki  bayrağımsın                     Asırlardır yoldaşımsın 

Özüm sözüm güzel türkçem                     Özüm sözüm güzel türkçem 

 

TRADUCERE: 

 

LIMBA MEA MATERNĂ ESTE FRUMOASĂ – LIMBA TURCĂ 

 

Din sursele noastre, se afirmă că limba turcă a început cu limba scrisă a poporului Oghuz 

care a migrat în Anatolia după secolul 11. Atatürk, care a acordat importanță limbii în perioada 

republicană, a înființat instituția pentru limba turcă la 12 iulie 1932 - Trebuie să ne protejăm limba, 

care are o istorie de 15 secole.  

Baza unificatoare a tuturor elementelor care alcătuiesc națiunea se numește * Limba 

maternă *. Limba maternă a comunității noastre este exprimată ca limbă oficială. Frumoasa noastră 

limba turca este un alt mod de a sublinia diferențele noastre etnice și culturale Este sursa și întregul 

învățăturilor noastre de citire, scriere, vorbire și ascultare. Limba noastră maternă este cel mai 

natural mijloc de a transfera cultura între națiuni și de a face un acord între oameni. Limba începe 

să-și arate existența din momentul în care apare o națiune. Pierderea limbii sale înseamnă dispariția 
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națiunii și a comunității respective. Limba noastră este, de asemenea, o viață o ființă. Care se naște, 

se dezvoltă iar dacă nu este vorbită dispare. Limbile și scrierile din trecut au dispărut de-a lungul 

timpului.  

Limba turcă are o istorie foarte veche. Turca noastră frumoasă este cea mai bogată și mai 

ușor de învățat limba. Prețuiește umanitatea și cultura noastră. Are un rol important în avansarea 

culturii și obiceiurilor noastre. Limba turcă este redată de poeții și artiștii noștri. Aceștia ne-au 

inspirat cultura conducând pe cei mai mari eroi. Limba noastră maternă creează dragoste și unitate 

de nezdruncinat pentru societatea tuturor segmentelor. Națiunea este principalul factor care 

constituie umanitatea. Limba noastră maternă este limba învățată de membrii apropiați ai familiei 

mamei și tatălui. Aceasta descrie familia și mediul, de asemenea, simbolizează toate aceste valori, 

precum și limbajul uzual. Deoarece limbajul nostru este oglinda relației stabilite cu viețile noastre, 

limbajul nostru este foarte prețios pentru noi atât cât ne pasă de viața noastră. Gândim, trăim și 

încercăm să îl protejăm cât putem.  

Limba turcă este inima și mintea națiunii turce. Legătura dintre emoția națională și limbă 

este foarte puternică. Limba turcă are capacitatea de a explica toate conceptele. Dacă nu o 

cunoaștem suficient nu ne vom putea atinge scopul. Să facem propoziții în turcă, să lăsăm să 

trăiască limba și identitatea noastră. 

Aș dori să închei cu această frumoasă poezie:  

 

Draga mea eu, limba mea frumoasă  

Limba mea este frumoasă, turca mea  

Este un cadou de la strămoșul meu  

Esența mea este frumoasa mea turcă. 

 

Fără tine, fără cunoștințe  

Sunt distrus cu sufletul gol,  

Sunt într-o stare de îndată ce mă uit  

Esența mea este frumoasa mea turcă. 

 

Casa mea, satul meu, tu ești pământul meu  

Dragul meu suflet, tu ești scufundarea  
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Tu ești steagul meu pe cer  

Esența mea este frumoasa mea turcă. 

 

Tu ești istoria mea, tu ești cultura mea  

Civilizația mea, tu ești înțelepciunea mea,  

Ești tovarășul meu de secole  

Esența mea este frumoasa mea turcă. 
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PIRMITUSERI… 
 

Autor(i): 

Mioara Gospodin, 

Profesor învățământ primar,  

Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” 

Constanţa 

 

          Adzâ vini maia la noi. Şi-aşi cumu adarâ daima, dupâ ţi şidzu di zbor cu mana, vini la mini 

s-mi hârseascâ. Îńi lo caplu tu poala ľei şi-ahurhi s-pirmituseascâ. 

          Oh, câtâ mirachi aveamu ta s-ľi-ascultu boatsea caldâ ş-tińisitâ! Şidzu niheamâ pi 

minduiari…ş-ahurhi… Zboarâli curau pi-aghalea şi-ocľii-ľi-anghiliceau. Pitu boaţea ľei ducheamu 

ńiurizma lilicilor dit vâloagâ, ţi-şi arâdeau cu soarli, avdzamu şupuirea tińisitâ a izvurlui dit pâduri, 

cânticlu ascuturatu a puilor zugrâfsiţâ, clopatlu-a oilor ţi pâşteau hârcoapi pi dzeanâ, ducheamu 

liva di vimtu ţi s-agiuca pitu lumăchili verdzâ. Ama naima multu avdzamu cânticlu jilos di fluiarâ 

a picurarlui ţi-şi câfta vruta ş-nu putea su-aflâ. 

          De-adunu cu maia, videamu muşatili armâni ţi cântau ş-giucau lişor ca ţiva dzâni şi 

sumarâslu caldu a giońilor ţi li mutreau di-aynanghea. S-cutrimbura loclu di haraua a lor! Cânticu 

şi-gioc! Gioc şi-cânticu! Câtâ muşuteaţâ! 

          Diunâoarâ maia tâcu. Mutrescu câtâ năsa. Lăcrâńi greali curâ pi faţa ľei albâ ca  

 Stâ-Mâria. Mi mutreaşti-n tru-ocľi ş-mi cutreamburu! Îi duchescu tutâ anvirinarea dit suflit! Cu 

boaţea astinsâ şi-câpâitâ-ńi dzâţi: 

           -S-nu-agârşeşţâ vârâ oarâ!... 

 

 

TRADUCERE: 

 

POVESTIRI… 

          Astăzi a venit bunica la noi. Şi aşa cum face mereu, după ce a stat de vorbă cu mama, a venit 

la mine să mă dezmiardă. Mi-a luat capul în poala ei şi a început să-mi povestească… 

          O, câtă bucurie aveam ca să-i ascult vocea ei caldă şi liniştită! A stat puţin pe gânduri.. apoi 

a început… Cuvintele curgeau lin şi ochii îi străluceau. Prin glasul ei simţeam parfumul florilor din 
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poiană, ce râdeau la soare, auzeam susurul izvorului din pădure, cântecul vioi al puilor zugrăviţi 

parcă, clopotul oilor ce păşteau vesele pe culme, simţeam adierea vântului ce se juca printre 

ramurile verzi. Dar cel mai mult auzeam cântecul de jale al păstorului ce-şi căuta aleasa şi nu putea 

să o găsească.   

          Împreună cu bunica vedeam frumoasele armâne care cântau şi dansau uşor ca nişte zâne şi 

surâsul cald al tinerilor care le priveau de departe. Se cutremura pământul de bucuria lor! Cântec 

şi joc! Joc şi cântec! Câtă frumuseţe!  

          Deodată, bunica tăcu. Privesc către dânsa. Lacrimi grele îi curg pe faţa ei albă precum  icoana 

Sfintei Marii. Mă priveşte adânc şi mă cutremur! Îi simt toată durerea din suflet! Cu vocea stinsă 

şi obosită mi-a zis: 

          - Să nu uiţi niciodată!... 

 

 

            Bătrânele armâne au purtat cu tristeţe în suflet amintirile locurilor din Balcani, acolo unde 

s-au născut, au copilărit, au simţit  primii fiori ai  iubirii, acolo unde s-au bucurat de  peisajele de 

vis ale munţilor, ale satelor şi târgurilor pline de viaţă odinioară.  
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Şi-au adus ca zestre (dhoarâ/pricâ): credinţa (pistea), crucea (cruţea) tatuată pe frunte, limba 

(zborlu), bunul simţ (tińia), hărnicia (cilâstâsearea), priceperea (duchearea), ospitalitatea 

(filipsearea), tradiţiile (adeţli), seriozitatea (mintinimia), nobleţea (puristolu) şi generozitatea 

(filutińia). 

            Rugăciunea (rigeaua) în taină, sprijinul (ndruparea) necondiţionat, încurajarea 

(mbârbâtarea) continuă, încrederea (thârâsearea) câştigată, dragostea (vrearea), neîmpărtăşită de 

multe ori, tradiţiile (adeţli) străvechi, bunătatea (buneaţa) sufletului, dezmierdarea (hârsearea) 

copiilor, liniştea (isihia, agapea) familiei şi a neamului au fost principiile pe care le-au urmat toată 

viaţa. 

           Deşi au întâmpinat numeroase obstacole în cale, ele înseamnă  îndrumare pentru generaţiile 

tinere. Impun şi primesc respectul cuvenit prin simpla lor prezenţă, dar şi prin „tainele” împărtăşite 

copiilor şi nepoţilor. 

            Bătrânele armâne trăiesc până în ultima clipă cu speranţa că vor mai revedea pentru o ultimă 

dată  acele locuri din Balcani, pe care le-au călcat cândva cu piciorul sau vor merge pe drumul spre 

biserica veche, pentru o ultimă rugăciune. 
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”FARȘANG”,  EVENIMENT TRADIȚIONAL MAGHIAR 

 

Autor(i): 

Zsanett Bănică Orosz, 

Liceul Teoretic „Decebal” Constanța, 

Coordonatori(i): 

Mirela Jurubiță, 

Profesor învățământ primar, Liceul Teoretic „Decebal” Constanța 

 

 

Mă numesc Bănică Orosz Zsanett şi sunt elevă în clasa a II – a la Școala Gimnazială Nr. 36 

”Dimitrie Știubei”. Locuiesc în Constanța, pe Aleea Nalbei și am 9 ani. M-am născut în județul 

Covasna, orașul Covasna. Limba mea maternă este limba maghiară. 

Limba maghiară este formată din 44 de litere, din care 14 sunt vocale și 30 consoane. Limba 

maghiară face parte din familia limbilor uralice, o subfamilie a limbilor fino-ugrice. 

Ȋn cele ce urmează o să descriu pe scurt un obicei tradițional din zona mea de proveniență. 

”Farșang”, sărbătoarea/ bucuria venirii primăverii 

Durata și ziua de încheiere ale acestui eveniment sunt diferite în fiecare an. Data de început 

este identică, pe 6 ianuarie de Bobotează, în schimb ziua de încheiere este legată de ziua de început 

a postului dinainte de Paște, mai exact de lăsata secului. (Calculul exact al zilei se face numărând 

înapoi 47 de zile de la ziua de Paște. Astfel, în acest an – 2021, ziua de lăsata secului va fi în data 

de 17 februarie). 

Specific acestei perioade este organizarea de nunți, dansuri distractive, baluri. Totodată se 

organizează diferite activități, jocuri pentru tineri (ex. pentru fete participarea la șezătoare, pentru 

băieți diverse probe de forță sau îndemânare). 

Ȋn ultima zi în multe locuri se organizează procesiuni de mascați (cu diverse măști ex: 

mireasă, ginere, cerșetori, haiduc etc.) și ziua se încheie cu festivități. Aceasta este ultima zi în care 

se consumă carne înainte de postul Paștelui. 

Ȋn același timp este și sărbătoarea venirii primăverii, a ”îngropării” iernii. Acest fapt este 

prezentat prin arderea unei păpuși din paie sau cârpă, nu înainte de a fi purtată și bocită prin tot 

satul. 
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Farsang, a tavaszvárás örömünnepe 

Hossza és zárónapja minden évben más és más. Kezdete mindig ugyanaz, vízkeresztkor 

január 6-án van, visszont a zárónapja a húsvéti nagybőjt kezdetét jelentő hamvazószerdához (vagy 

húshagyókeddhez) van kötve. (A pontos nap meghatározása az adott húsvéti dátumból visszafelé 

számítva történik, a húsvét előtti 47-ik nap. Így például ebben az évben – 2021 – a farsang lezárását 

jelző hamvazószerda február 17-re esik). 

Ez időszak jellegzetessége az esküvők, táncos vigadalmi napok, bálok rendezése. 

Ugyanakkor szerveztek különböző tevékenységeket, játékokat a fiatalok számára (pl. a lányok 

fónóba jártak, a legények számára ügyességi és erőprobák voltak). 

A zárónapon sok helyen maszkos felvonulásokat tartottak (pl menyasszonny, vőlegény, 

koldus, betyár stb jelmezekbe öltözve) és ünnepséggel zárult a nap. Ez volt az utolsó nap (innen 

ered a név = húshagyókedd) amikor húst szabadott fogyasztani a húsvéti nagybőjt elött. 

Ugyanakkor a farsang funkciója még a télbúcsúztatás, téltemetés is. Ezt egy szalmabábúnak 

vagy rongybábúnak a faluban való végighurcolása , tréfás siratása és elégetése jelképezte. 
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IMPORTANȚA LIMBII MATERNE 

 

Autor(i): 

Ghiulduren Ali, 

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23 August, jud. Constanța, 

Coordonatori(i): 

Molagean-Mustafa Dilec, 

Profesor, Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23 August, jud. Constanța 

 

 

Limba maternă  este cea mai puternică legătură pe care un individ o poate avea cu el însuși 

și cu poporul său. Turcii au ajuns în Dobrogea între secolele XIII-XIV, din vremea domniei lui 

Osman I, întemeietorul Dinastiei și al Imperiului Otoman. Din această pricină există mituri cum că 

ne-am trage dintr-o ramură a turcilor oghuzi.  

De atunci și până acum, mare parte din noi nu ne-am uitat limba, religia și tradițiile ce încă 

se transmit și se vor transmite din generație în generație cu sprijinul nostru. 

       De-a lungul timpului, poporul nostru s-a dezvoltat și și-a extins cultura în mai multe regiuni 

ale României, dar cea dominantă fiind Dobrogea.  

Au fost realizate construcții destinate celebrării cultului musulman numite geamii, iar în 

școli, copiii de origine turcă învață despre istoria poporului său, religia și limba sa. 

        Nu ne putem uita identitatea, nu putem uita cine suntem! Trebuie să ne transmitem tradițiile 

din generație în generație pentru a ne dezvolta în continuare poporul și pe noi ca persoane. Limba 

noastră maternă este motivul pentru care strămoșii noștri au luptat.   

În opinia mea, cea a unui cetățean român de etnie turcă: copiii care vorbesc o altă limbă 

decât română intră în școlile din România cu abilități și talente similare cu cele ale copiilor nativi 

de limbă română. În plus, acești copii au capacitatea de a vorbi o altă limbă care, dacă este îngrijită 

corespunzător, îi va aduce beneficii pe tot parcursul vieții. În școală, copiii care vorbesc alte limbi 

vor învăța să vorbească, să citească și să scrie în limba română. Cu toate acestea, cu excepția cazului 

în care părinții și profesorii încurajează activ menținerea limbii materne, copilul este în pericol să 

o piardă și, cu această pierdere, beneficiile bilingvismului. Menținerea limbii materne contează din 

următoarele motive: 
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Personal: 

Primul limbaj al copilului este esențial pentru identitatea sa. Menținerea acestui limbaj îl 

ajută pe copil să-și prețuiască cultura și moștenirea, ceea ce contribuie la un concept pozitiv de 

sine. 

Social: 

Atunci când limba maternă nu este menținută, se pot pierde legături importante cu familia 

și cu alți membri ai comunității. Încurajând utilizarea limbii materne, părinții pot pregăti copilul să 

interacționeze cu comunitatea de limbi materne, atât în România, cât și în străinătate. 

Intelectual: 

Elevii au nevoie de dezvoltare intelectuală neîntreruptă. Când studenții care nu cunosc încă 

limba țării în care trăiesc și trec la utilizarea doar a acestei limbi, aceștia funcționează la un nivel 

intelectual sub vârsta lor. Întreruperea dezvoltării intelectuale în acest mod poate duce la eșec 

academic. Cu toate acestea, atunci când părinții și copiii vorbesc limba pe care o cunosc cel mai 

bine între ei, ambii lucrează la nivelul lor real de maturitate intelectuală. 

Educațional: 

Studenții care învață limba română și continuă să-și dezvolte limba maternă au realizări 

academice mai mari în ultimii ani decât studenții care învață limba română în detrimentul primei 

limbi. 

Economic: 

Oportunități mai bune de angajare în această țară și peste hotare sunt disponibile pentru 

persoanele care vorbesc fluent mai multe limbi. 

 

Limba noastră maternă este o comoară!  

Ana dilimiz bir armağandır! 
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OBICEIURI LA AROMÂNI 

 

Autor(i): 

Mariana Juguleanu, 

Elena Ciubuc, 

Profesori, Liceul de Marină, Constanța 

 

Tradiţiile şi obiceiurile sunt un ansamblu de concepţii, de datini şi credinţe care se 

statornicesc istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi care se transmit prin viu grai 

din generaţie în generaţie constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. Obiceiurile 

străvechi au încărcături valorice şi semnificaţii profunde privind viaţa omului, a relaţiilor lui cu 

natura şi lumea înconjurătoare şi diverse aspecte ale rânduielii ei. 

Logodna (Isuseari/Isozmâta) 

Dintotdeauna la aromâni cel mai important moment al vieţii este acela când se întemeiază 

o nouă familie. Tradiţional este peţitul. Peţitorul, al cărui demers era încununat de succes primeşte 

în dar o pereche de pantofi. După ce ambele familii s-au pus de acord are loc logodna mica (semnlu 

njicu, bâşearea). Astfel părintele flăcăului se duce la casa fetei împreună cu peţitorul şi cu băiatul 

unde beau ţuica şi fata sărută mâna viitorului socru iar acesta îi dă un ban. Din acel moment fata 

era logodită. În perioada următoare se stabilesc, data logodnei şi data nunţii. Familiile şi rudele se 

pregătesc pentru acest eveniment. La logodnă (isozmâta) în casa fetei vin încă o dată la peţit dar în 

număr mai mare cu cadouri şi cu "semnulu", un ban de aur sau o bijuterie cusută pe un batic alb 

sau roşu împăturit în patru. Numărul persoanelor care vin din partea flăcaului trebuie să fie fără 

soţ. Se bea ţuică cu braţele încrucişate după care tatăl băiatului îi dă tatălui fetei semnul cu care se 

pecetluieşte voinţa tinerilor de a fi împreună şi din acel moment sunt cuscri şi fac parte din familia 

lărgită a celor doi tineri. Urmează petrecerea.La toate aceste evenimente se cântă anumite cântece 

specifice. 

După logodnă se obişnuieşte ca la ambele familii rudele şi apropiaţii să meargă acasă să-i 

felicite. Cu ocazia sărbătorilor religioase dinaintea datei nunţii, rudele apropiate ale băiatului 

obişnuiesc să meargă în vizită la ,,isusita,, pentru a se cunoaşte. Cu această ocazie logodnica 

primeşte cadouri şi multe dulciuri în semn de bucurie. 
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Nunta 

La nuntă ambele familii îşi 

pregătesc evenimentul.  

La fată acasă se aranjează 

zestrea şi vineri seara 

rudele sunt aşteptate să 

vină să o vadă. Soacra 

mică, cu o duminică 

înainte de nuntă, invită 

"suratele", domnişoarele 

de onoare, la nuntă cu un 

măr roşu în care a înfipt o monedă. Suratele sunt rude apropiate ale miresei şi sunt în număr impar. 

Sâmbătă seara la casa mirelui se desfăşoară obiceiurile. Suratele "aprnidu aluatlu"(aprind aluatul) 

timp în care se cântă şi după care toţi participanţii aruncă un ban în vasul cu făină. Banii se împart 

între surate. Urmează ca fârtaţii, sau cavalerii de onoare, să bărbierească mirele. În acest timp se 

cântă după care în prosop se pun bani de la participanţii la 

eveniment. Soacra mare are pregătită pânza albă frumos 

împodobită iar nașul mare aduce un băţ cu semnul crucii în vârf. 

Naşul mare coase hlambura după care pune trei mere în vârful ei. 

Din acel moment naşul conduce nunta. Se cântă anumite cântece 

specifice. Naşul este adus la casa mirelui cu alai condus de mire, 

de cavalerii de onoare şi muzică. Urmează masa şi petrecerea.                                       

Duminică dimineaţa se pregăteşte alaiul ce merge acasă la mireasă 

pentru a fi adusă la casa mirelui. Se aduce naşul cu alai şi muzică 

şi se porneşte spre casa miresei. Cuscrii, ajunşi la mireasă sunt 

întâmpinaţi de mireasă şi unul câte unul sunt poftiţi în casă şi ea 

sărută mâna persoanelor în varstă şi primeşte un ban. Mirele şi cavalerii de onoare sunt aşezaţi  la 

o masă aproape de intrare. La acea masă sunt aşezate un colac, orez dulce cu stafide, multe dulciuri 

şi „plâţinta hrambolui”, o plăcintă făcută special pentru mire. Mirelui şi cavalerilor de onoare 

soacra mare le pune câte o lingură de metal la piept lângă floare. În tot acest timp la masa unde 

stau socrii şi naşii se cântă. 
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După aceea, soacra mică aşează la masa lor o sticlă de tărie frumos împodobită cu flori şi 

funde lângă o altă sticlă de tărie la fel de frumos împodobită adusă de soacra mare. Din ele se toarnă 

în două ceşti noi, se face schimb de băutură şi se bea din aceste ceşti de către cei doi socri cu braţele 

încrucişate. Înainte, fiecare se orientează spre răsărit şi face semnul crucii. După aceea socrul mare 

scoate „arâvoana” care este tot un ban sau o bijuterie din metale preţioase cusute pe un batic 

împăturit în patru. Acesta este primit de tatăl fetei, se atinge uşor de bărbie şi de frunte, acelaşi gest 

este făcut de încă câteva persoane după care soacra mică îl preia şi de obicei îl pune miresei la gât. 

După servirea mesei, mireasa este adusă  lângă mire şi se porneşte hora. 

Dar naşul poate avea o surpriză. Se obişnuieşte ca un copil dintre rudele miresei să fure 

hlambura şi să o ascundă. Nunta fără hlambură nu se poate, de aceea naşul o cere plătind în 

schimbul ei o sumă de bani negociată. Cuscrii au venit pregătiţi să ia şi zestrea. Socrul mare trebuie 

să-l plătească pe un băieţel care, în mod simbolic se opune. Se face o horă mare şi mireasa dansează 

în frunte urmată de familie şi rudele apropiate. După aceea intră în scenă naşul şi cuscrii împreună 

cu rudele miresei şi hora mai continuă câteva ture. 

Mai apoi mireasa este dusă în casă şi pe o „anflucată”(cergă) 

albă stă în picioare la fel şi mirele care este însoţit tot timpul de doi 

cavaleri de onoare. Are loc „hirtisearea”, un moment emoţionant 

pentru familia miresei: pe rând părinţii şi rudele apropiate îşi iau 

rămas bun de la mireasă şi o încredinţează mirelui. Soacra mare şi 

mătuşile fac cadouri ginerelui, de obicei un prosop. Se cântă 

cântece de rămas bun. Când iese din casa părintească mireasa îşi 

face crucea de trei ori cu faţa către răsărit, este însoţită de două 

persoane tinere, fraţi, veri şi soacra le aşează pe umeri celor doi un 

cadou. Cu piciorul drept mireasa păşeşte afară din casă. Mireasa 

este dusă lângă mire, care este pregătit de plecare. 

Soacra mică are grijă să verse apă înaintea miresei şi după, pe drumul ce-l străbate până la 

ieşirea din curtea părintească. Acesta constituie un ritual de purificare a noului drum pe care păşeşte 

mireasa în viaţă alături de mire. Se obişnuieşte ca un grup de tineri să ţină calea mirelui. El plăteşte 

şi pot pleca la biserică pentru cununia religioasă. Mireasa este dusă la casa mirelui şi este aşteptată 

cu multă dragoste. Se aşterne peste prag o ţesătură de lână albă. La intrare primii care ajung la casa 
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mirelui iau din colacul pregătit dinainte, peste care este un caer de lână albă din care rupe câte puţin 

şi se pune la ureche. 

Primul lucru pe care îl face mireasa, când intră în curtea mirelui este de a săruta un băieţel. 

După aceea socrul mare îi dă miresei un măr roşu în care sunt înfipte monezi și pe care îl aruncă 

peste cap, cine-l prinde îl taie felii şi îl împarte celor din jur. În pragul casei stă soacra mare care 

este pregătită să primească mirii. Ea trebuie să aibă pe umeri ceva alb, are pregătită puţină untură, 

o pâine, o cană cu apă şi un prosop mare alb. Mireasa după ce face semnul crucii de trei ori, face 

şi semnul crucii cu untură pe tocul uşii. Soacra îi dă miresei cana de apă în mână dreaptă şi îi 

cupride pe cei doi miri cu prosopul şi-i trage în acelaşi timp pe amândoi peste prag, păşind cu 

dreptul. În casa mirelui mireasa este însoţită tot timpul de o mătuşă care are cu ea dulciuri. Urmează 

petrecerea de „masa mare” care este începută de naş şi toţi participanţii cântă şi dansează până în 

zori. 

Luni dimineaţa mireasa le toarnă celor din casă apă să se spele pe faţă. Se pregătesc pentru 

vizita naşilor şi a „buigeadzilor”(rudele miresei). Naşul şi cavalerii de onoare aduc dulciuri şi le 

servesc celor prezenţi. Se pune masa şi se petrece. Spre seară se duce mireasa la râu. Are loc un 

ritual de purificare de această dată facut de cei doi tineri căsătoriţi. Mirele umple o cană de apă 

dintr-o găleată şi o dă miresei şi ea o varsă. Se procedează aşa de trei ori, după aceea mireasa umple 

cana tot de trei ori şi o dă mirelui pentru a o vărsa. În jurul lor sunt cei apropiaţi şi unii încearcă să-

l stropească pe mire cu apă din găleată. 

Nunta se termină după ce naşul descoase hlambura, pânza o predă soacrei mari iar cele trei 

mere de pe hlambură sunt tăiate şi împărţite celor prezenţi. Nașul  crestează în două locuri partea 

inferioară a hlamburei după care mireasa va rupe cu genunchiul  cele douã bucăţi mici de la partea 

inferioară a hlamburei și le va arunca peste casă. Cu partea rămasă, mirele simulează că o loveşte 

pe mireasă, astfel încearcă să-i fie recunoscută autoritatea. Bucata rămasă se păstrează în casă. Pe 

vremuri se folosea ca furcă de tors lâna. Nunta se termină cu o bucurie şi o împlinire deosebită, 

tinerii căsătoriţi pornesc împreună în viaţă pe acelaşi drum. 
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CUVINTE CHEIE: ”LIMBĂ MATERNĂ” 

 

Autor(i): 

Molagean Arun, 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol, jud. Constanța, 

Coordonatori(i): 

Molagean-Mustafa Dilec, 

Profesor, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol, jud. Constanța 

 

Pentru a satisface nevoia socială a omului de o comunicare mai eficientă, a fost creat 

limbajul. Codul extrem de complex sau versatil, adică limbajul, este folosit pentru a ne exprima 

gândurile și experiențele altor oameni. Acest lucru face ca limbajul să fie un fenomen natural care 

este învățat de un om la o vârstă fragedă pentru dorința de a se exprima altora. 

Limba maternă este un aspect esențial în creșterea cuiva, deoarece modelează modul în care 

percep lumea și modul în care cineva se exprimă față de ceilalți. Bebelușii tind să imite ceea ce văd 

sau aud. Copiii învață rapid, deoarece își dobândesc limba maternă imitându-și părinții. Copiilor le 

este mai ușor să învețe limbi în anii lor de creștere decât în comparație cu adulții care învață o 

limbă nouă. 

Deținerea puternică a limbii materne ajută, de asemenea, la crearea unei baze solide pentru 

învățarea unor limbi suplimentare. Copiii sunt capabili să învețe alte limbi decât limba lor maternă 

în timp ce sunt tineri, transferând structura diferită a unei limbi în alte limbi. Dacă un copil învață 

bine gramatica limbii sale materne, atunci va fi capabil să ghicească cu ușurință sensul cuvintelor 

în diferite limbi. 

Deoarece oamenii din diferite regiuni au limbi materne diferite, de aceea multe instituții și 

părinți predau o a doua limbă copiilor, astfel încât să poată comunica cu mai mulți oameni, fără 

bariere lingvistice. O persoană ar putea discuta în mai multe limbi, dar dacă i se vorbește în limba 

maternă, atunci predomină sentimentul de familiaritate. 

Limba maternă este un instrument foarte puternic care ajută la avansarea abilităților de 

învățare la oameni. Copiii dezvoltă abilitatea de a comunica prin conversația cu părinții în limba 

lor maternă. Și această abilitate de comunicare devine primordială în cadrul școlar sau instituțional 
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la nivel de participare la clasă. Învățarea în școală joacă un rol important în accentuarea utilizării 

limbii materne. 

În mod similar, atunci când părinții petrec timp comunicând în limba maternă pentru a 

discuta probleme și a spune povești copiilor, acest lucru ajută la dezvoltarea terminologiei și 

conceptelor lor. Astfel, copiii sunt capabili să urmeze instrucțiunile și pot învăța fără efort, 

rezultând un succes educațional. 

Limba maternă începe să modeleze gândurile și emoțiile unei persoane la scurt timp după 

ce s-a născut în subconștientul său, deoarece o persoană o aude mai întâi în pântecele său. 

Identitatea personală și culturală a unui individ se dezvoltă datorită limbii sale materne. Prin 

înțelegerea de sine, a împrejurimilor și a istoriei lor, se poate construi identitatea personală. 

Este trist să vedem că limba maternă își pierde importanța în comparație cu unele limbi 

folosite popular, cum ar fi engleza. Deoarece în educație, precum și în afaceri internaționale, se 

folosește engleza, de aceea oamenii sunt mai încurajați să o învețe din cauza concurenței existente. 

Cu toate acestea, limba maternă rămâne o parte inseparabilă a existenței cuiva, deoarece se spune 

că este adevăratul vehicul al spiritului. Pentru a păstra țesătura culturală, oamenii trebuie să se 

străduiască întotdeauna să își păstreze limba maternă cu orice preț. 

10 noțiuni la care ne gândim când pronunțăm cuvintele cheie ”limba maternă”: 

1. „Limba maternă” este limba pe care o persoană o învață încă din copilărie. 

2. Este prima limbă pe care o persoană o învață, astfel încât să se poată angaja social cu părinții și 

alte rude. 

3. Limbajul nu este folosit doar pentru a comunica, ci și într-o măsură imensă; este folosit pentru a 

păstra cultura și rafinamentul rasei lor. 

4. În zilele noastre, limba maternă își pierde importanța față de alte limbi. 

5. Deși engleza este incomparabilă cu orice alte limbi, aceasta provoacă moartea unora dintre limbi. 

6. Partea inseparabilă a personalității cuiva care nu ar trebui niciodată pierdută este limba lor 

maternă. 

7. Pentru a păstra aspectul cultural bogat al existenței unei persoane, limba maternă ar trebui 

păstrată cu orice preț. 

8. Limba maternă este foarte importantă pentru a încadra gândirea și emoția cuiva. 

9. Învățarea limbii materne le conferă un sentiment de valoare de sine și cultivă încrederea în ele. 
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10. Pentru ca un copil să poată participa la propriile clase și să-și dezvolte abilitățile de comunicare, 

copilul trebuie să-și învețe limba maternă de la părinți. 
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GJUHA JONË – LIMBA NOASTRĂ 

                                                                       

Autor(i): 

Naim Frasheri, 

Asociația ”Iliria-alături de albanezi”, 

Traducere: 

Moșnianu Marsida 

 

 

Gjuha jonë sa e mirë 

Sa e ëmbël, sa e gjerë 

Sa e lehtë, sa e d’lirë 

Sa e bukur, sa e vlerë 

 

Limba noastră atât de bună 

Atât de dulce și bogată 

Atât de usoară, atât de pură 

Atât de frumoasă și valoroasă. 
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Autor(i): 

Bejko Redin, 

Universitatea Politehnica din București, 

Asociația ”Iliria-alături de albanezi” 

Titlul lucrării: 

”Frumusețea tinereții” 
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ELEMENTE TURCEŞTI INTRATE ÎN VORBIREA ROMÂNILOR DIN 

DOBROGEA 

 

Autor(i): 

Nejla Murat, 

Profesor, Liceul de Marină Constanța 

 

 

 Limba maternă este prima limbă pe care o învaţă copilul în primii săi ani de viaţă. 

Minorităţile sunt o dovadă a bilingvismului, fenomenul fiind observat mai ales în zona Dobrogei, 

considerată un adevărat ,,mozaic etnic”.   

   Lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze evoluţia cuvintelor împrumutate din limba turcă şi 

înrădăcinate în limba vorbitorilor de limba română din Dobrogea. Formată din cele două judeţe-

Constanţa şi Tulcea-Dobrogea constituie ”fereastra spre mare” a pământului românesc. 

 Dorind să-și consolideze puterea, autorităţile otomane populează Dobrogea, ca şi alte 

teritorii, cu populaţii neautohtone, în această zonă fiind aduşi turci din Anatolia.  

 În ceea ce priveşte populaţia turcică din Dobrogea, aceasta s-a dovedit a fi paşnică în 

decursul convieţuirii cu populaţia autohtonă. 

 Împrumuturile de cuvinte au avut loc atât în limba română, cât şi în limba turcă, populaţia 

turcică fiind interesată să-şi îmbogăţească limba şi cultura prin preluarea unor cuvinte şi obiceiuri 

necunoscute pentru ea, pentru a exprima realităţi noi. 

 Multe împrumuturi privesc viaţa materială: cioban, duşman, basma, cântar, dulap, geam. 

Astfel, limba turcă a contribuit la dezvoltarea vocabularului limbii române, prin termeni care 

denumesc materiale şi unelte (bidinea, boia, burghiu, canat, cazma, chenar), termeni din cadrul 

florei şi faunei (arpagic, bame, yenibahar, fistic, lalea, zambilă, bursuc, catâr), termeni abstracţi 

(berechet, chiul, dandana, hal),termeni din bucătăria românească (sarmale, ciorbă, chiftea, 

ciulama, ghiveci, iahnie, pilaf, şerbet), adverbe (abitir, barem, başca, buluc, doldora, get-

beget) şi interjecţii (aferim! aman! bre! halal!). 

 Pe lângă termenii moşteniţi sau împrumutaţi, limba română şi-a creat prin derivare, 

compunere sau schimbarea clasei gramaticale alte numeroase cuvinte: 

- cafea, cafeluţă, cafegioaică 

- duşman, duşmancă, duşmănie, duşmănos, duşmănit 
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- ursuz, ursuzenie 

- turc, turcesc, turceşte, turcime, turcism.  

 Datorită împrumuturilor numeroase din limba turcă, limba română a preluat anumite sufixe 

turceşti, utilizate în special pentru derivarea numelor de agent, numelor de acţiune și numelor 

abstracte. 

-giu, -ciu - folosite în cazul substantivelor care denumesc profesia, ocupaţia (cafegiu, geamgiu, 

boiangiu) sau în cazul adjectivelor care denumesc însuşiri psihice (haramgiu, zurbagiu). Pe baza 

acestor modele s-au creat pe teren românesc cuvinte precum: barcagiu, pomanagiu, scandalagiu. 

- iu - formează adjective care indică asemănarea de culoare - conabiu, fistichiu; prin analogie au 

fost create cafeniu, liliachiu. 

-liu - formează adjective care exprimă posedarea unei calităţi - chefliu, nurliu, durduliu, hazliu 

-lâc, lic - formează substantive abstracte care exprimă o însuşire (de obicei negativă) - 

caraghoislâc, o colectivitate - calabalâc, geamlâc; formate prin analogie – avocatlâc, savantlâc, 

sanatorlâc. 

-man - sufix abstract - duşman; folosit prin analogie, a devenit augmentativ ironic sau glumeţ - 

gogoman, hoţoman. 

 La nivelul expresiilor idiomatice sau a sensurilor calchiate, menţionăm: a bea tutun, a 

mânca bătaie, a sta locului. 

 Calcul lingvistic rezultă din bilingvism. De exemplu, un vorbitor de limbă de limbă turcă şi 

română, transpune din turcă în română procedee specifice de expresie, având ca punct de plecare 

coincidenţa de sens a termenilor din limbile respective. Însă prin bilingvism nu se înţelege doar 

utilizarea a două limbi de către aceeaşi persoană. 

 Dacă a doua limbă este învăţată o dată cu limba maternă, influenţele celor două limbi se 

încadrează în capitolul interferenţelor lingvistice-adică a două sisteme care se influenţează 

reciproc. 

 Bilingvismul presupune învăţarea în acelaşi timp a două limbi. Putem afirma pe bună 

dreptate că în Dobrogea se poate vorbi despre bilingvism, având în vedere exemplele anterioare. 

 Venind în contact datorită împrejurărilor istorico-politice, indiferent de natura relaţiilor 

dintre ele, popoarele s-au influenţat reciproc în felul de viaţă, în diversele manifestări sociale. 

 Pentru că limba este un fenomen social, limbile popoarelor venite în contact au înregistrat 

aceste influenţe. 
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ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА  

 

 

Autor(i): 

Chiriac Laura (clasa a VII-a), 

Școala Gimnazială Nr. 2 2 Mai 

Coordonatori(i): 

Cloșcă Rodica 

Profesor, Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu 

 

Сочинение на тему: Творчество Александра Сергеевича Пушкина 

Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799. Всем, от мала до велика, 

знакомо Творчество великого русского классика. Кто в детстве не слушал знаменитые 

сказки о царе Салтане, о золотом петушке, о мертвой царевне, о рыбаке и рыбке. Все они 

красивые, добрые и наполненные огромным смыслом. Как говорится “сказка ложь, да в ней 

намек”. Пушкинские сказки учат нас вере в лучшее. Что не волшебством или богатством 

достигается счастье. Что чистота души, верность данному слову трудолюбие и доброта 

будут вознаграждены. 

Александр Сергеевич – основоположник русской реалистической литературы. Его 

произведения заставляют верить в любовь, дружбу, верность и честь, и в то, что зло будет 

наказано. Произведения проникнуты высокой человечностью и гуманизмом, народностью, 

огромным идейным богатством и одновременно предстают перед нами в совершенной 

художественной форме. 

Стихотворения Пушкина отражение красоты и эстетики. Они переполнены 

сопереживанием с героями, нежностью и искренностью. Они волнуют душу трепетными 

словами, полны любви и благоговения, света и спокойствия. 

Мое любимое стихотворение у великого Александра Сергеевича – “Я васлюбил…”. 

Это стихотворение гениально и просто. В спокойной и грациозной форме автор передал нам 

чистоту любовного переживания. 

Читая произведения Пушкина, можно забыть обо всем на свете. Его слова увлекают 

за собой в мир благородных героев, искренних чувств и самопожертвования. Пушкин в 

своих произведениях также воспевал природу. Стихотворения проникнуты любовью к 
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родной природе. Простые и доступные образы делают лирику поэта незабываемой. Они то 

навевают грусть, то радость и оптимизм. В каждой строчке поэта контраст и гармония 

одновременно. 

Вклад великого классика в мировую культуру огромен. Одновременно он с 

поразительной художественной глубиной выражает национальные особенности российской 

культуры. Существенную роль в Творчестве поэта занимает свобода. Пушкин был 

декабристом. Александра Сергеевича Пушкина постоянно волновала тема свободы и судьба 

Родины. О судьбе России Пушкин писал в оде “Вольность”. 

Пушкинские герои свободолюбивы. Но свобода в Творчестве поэта одновременно 

возвышенный идеал и трагическая проблема. Любовь к Родине и свобода заняли достойное 

место в многостороннем творчестве поэта. 
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TRADUCEREA 

 

Eseu pe tema: Creativitatea lui Alexandru Sergeevich Pușkin 

 

Alexandru Sergeevich Pușkin s-a născut la 6 iunie 1799. Toată lumea, tânără și bătrână, 

este familiarizată cu opera marelui clasic rus. Cine în copilărie nu a citit faimoasele basme despre 

țarul Sultan, despre cocoșul de aur, despre prințesa moartă, despre pescar și peștișorul de aur. Toate 

sunt frumoase, interesante și pline de farmec, cu o mare semnificație. După cum se spune, „un 

basm este o minciună, dar există un adevăr în el”. Basmele lui Pușkin ne învață să credem în tot ce 

este mai bun, că fericirea nu se realizează prin magie sau bogăție. Că puritatea sufletului, loialitatea 

față de cuvântul dat, sârguința și bunătatea vor fi răsplătite. 

Alexandru Sergeevich este fondatorul literaturii realiste rusești. Lucrările sale îl face pe 

cititor să creadă în dragoste, prietenie, loialitate și onoare și că răul va fi pedepsit. Lucrările sunt 

impregnate de înaltă umanitate și umanism, naționalitate, enormă bogăție ideologică și în același 

timp apar în fața noastră într-o formă artistică perfectă. 

Poeziile lui Pușkin sunt o reflectare a frumuseții și esteticii. Sunt pline de empatie cu 

personajele, de tandrețe și sinceritate. Ele mângăie sufletul cu cuvinte tremurătoare, pline de 

dragoste și de uimire, lumină și liniște. 

Poemul meu preferat al marelui Alexandru Sergheievici este „Te-am iubit ...”. Acest poem 

este ingenios și simplu. Într-o formă calmă și grațioasă, autorul ne-a transmis puritatea experienței 

de dragoste. 

Citind operele lui Pușkin, puteți uita de tot ce există în lume. Cuvintele sale îl duc în lumea 

eroilor nobili, a sentimentelor sincere și a sacrificiului de sine. Pușkin a glorificat și natura în 

lucrările sale. Poeziile sunt impregnate de dragoste pentru natura lor natală. Imaginile simple și 

accesibile fac ca versurile poetului să fie de neuitat. Ele evocă tristețe, apoi bucurie și optimism. În 

același timp, în fiecare vers al poetului, găsim contrastul și armonia. 

Contribuția marelui clasic în cultura mondială este enormă. În același timp, el exprimă 

caracteristicile naționale ale culturii rusești cu o profunzime artistică uimitoare. Libertatea joacă un 

rol esențial în creativitatea poetului. Pușkin era decembrist. Alexander Sergeevich Pushkin a fost 

în mod constant îngrijorat de subiectul libertății și de soarta Patriei. Pușkin a scris despre soarta 

Rusiei în oda sa „Libertatea”. 
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Eroii lui Pușkin sunt iubitori de libertate. Dar libertatea în creativitatea poetului este atât un 

ideal ridicat, cât și o problemă tragică. Dragostea pentru Patria Mamă și libertatea au ocupat un loc 

demn în operele multiple ale poetului. 
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GÎNDURI DESPRE GRAIUL AROMÂNILOR (MACEDOROMÂNILOR) 

       

Autor(i): 

Antonia Pitu, 

Vanghele Nicolas Gula 

 (clasa a X-a C), 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

Coordonatori(i): 

Prof. Marina Cușa, 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

 

 

 Ce poate fi mai prețios decât limba maternă? Limba bunicilor, a străbunicilor și chiar a 

părinților, care ne transmite primele idei despre neamul, istoria și unicitatea noastră?! 

 Pentru mulți dobrogeni, limba maternă este dialectul aromân, care poate fi auzit astăzi atât 

în România, cât și în majoritatea țărilor balcanice, unde trăiește un număr important de 

macedoromâni. 

 Primele cuvinte învățate de un copil îi vin prin intermediul acestui grai cu sonorități calde, 

ale cărui ecouri par să se piardă în adâncul timpurilor. 

 Însă azi, într-un mod aproape de neînțeles, mulți autori de articole din presa scrisă sau de 

pe rețele sociale, au început să-l numească limbă și chiar o limbă diferită de română. Se pare că 

acești semidocți au sărit peste paginile manualelor de limba română, unde se spune clar că aromâna 

este unul din cele patru dialecte ale limbii române, alături de dialectele dacoromân, aflat pe 

teritoriul României, meglenoromân, din provincia Meglenia de la nord de Salonic și istroromân, în 

peninsula Istria de la Marea Adriatică. 

 Dovada că aromâna este un dialect al limbii române și nu o limbă diferită o reprezintă faptul 

că orice român, din indiferent ce regiune a țării, poate înțelege sensul unui text scris ori vorbit, 

chiar dacă unele cuvinte îi sunt necunoscute. Un dialog, o poezie sau un cântec din folclorul atât 

de bogat al românilor macedoneni  merg ușor la inimile tuturor românilor, așa cum se vede din 

nenumăratele postări de pe internet ale celor care apreciază producțiile culturale ale fraților sudici. 

 De fapt, macedoromâna este varianta cea mai arhaică a limbii noastre, foarte apropiată de 

acea română comună, cel mai vechi stadiu al limbii române, din secolele7-9, când din cauza 
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migrației slavilor, masa românității de la nord și sud de Dunăre a fost dislocată, începând 

fragmentarea dialectală. Ne putem face o imagine asupra românei comune/protoromânei, 

observând dialectul aromân, unde în locul influențelor maghiară, germană, rusă, a influențelor 

neologice, apar cuvinte grecești, albaneze, sârbe, turcești, bulgare, de la populațiile balcanice 

alături de care au conviețuit. 

 Caracterul arhaic al dialectului aromân se poate demonstra la mai multe nivele. 

 La cel fonetic se observă păstrarea lui u final în cuvintele de origine latină, de exemplu 

capu, meru, vintu, pronunțat ca un u scurt și conservat până la cronicari în dacoromână. Alte sunete 

arhaice sunt dz: dzîc din latinescu dico, urdzîcî din urdica, ori sunetul ă în loc de î, acolo unde în 

latină era a: lănă, mănă. 

 La nivel gramatical, de asemenea, sunt evidente fenomene arhaice, cum ar fi perfectul 

simplu ca timp curent al trecutului, superlativul absolut cu mult: multu bunu, multu mușat, 

acuzativul fără pe: U vidzuși Maria? 

 Confuzia dintre dialect și limbă care se face cu privire la vorbirea aromânilor este de 

condamnat, deoarece arată lipsă de cunoștințe. Fiecare om este dator să-și cunoască trecutul, istoria, 

tradițiile și limba, deoarece toate acestea fac parte din sine. Ziua Limbii Materne poate fi un prilej 

de neuitare și de cunoaștere, de întoarcere spre trecutul fără de care nu există viitor. Poetul 

Constantin Belimace atrage atenția asupra importanței limbii unei nații, scriind Părinteasca 

dimăndare, (Mustrarea / Blestemarea părintească), adevărat imn al românilor macedoneni, care 

ar trebui cunoscut de toată lumea: ,,Părintească blestemare/ Poruncește cu foc mare/ Frați de-o 

mumă și de-un tată/ Noi, armâni din vremea toată,/ De sub lespezi de morminte/ Strigă ai noștri 

buni părinți: /,, Blestem mare să aibă-n casă/ Care de limba lui se lasă,/ Care își lasă limba lui/ 

Arză-l para focului,/ Chinui-s-ar de viu pe locu,/ Frige-i-s-ar limba în focu,/ El în vatră părintească/ 

De copii să nu se fericească,/ De familie cununi să nu sărute,/ Prunc în leagăn să nu înfașe;/ Care 

fuge de a lui mumă/ Și de părintescul nume,/ Fugi-i-ar dorul Domnului/ Și dulceața somnului.” 
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LIMBA MATERNĂ 

 

Autor(i): 

Vicențio-Mario Stoian, 

 (clasa a XII-a F), 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

Coordonatori(i): 

Prof. Marina Cușa, 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

 

 

      Limba maternă! Când mă gândesc la limba maternă, mă gândesc la prima limbă auzită, 

înțeleasă și mai apoi vorbită. Eu sunt un cetățean român de etnie rromă, prima limbă auzită, 

înțeleasă și vorbită de mine a fost, bineînțeles, limba rromani, primul meu cuvânt rostit a fost tata, 

în limba maternă dade. Limba maternă este foarte importantă și foarte valoroasă, mai ales pentru 

vorbitorii nativi care nu au o țară-mamă care să-i recunoască și să le apere libertatea de a-și vorbi 

propriul grai. 

     Limba rromani sau iromanićhib este limba vorbită de rromi. Face parte din grupul indic, 

ramura indo-ariană a limbilor indo-europene. Cu circa 5-6 milioane de vorbitori, excluzând faptul 

că există și rromi care și-au pierdut limba, dar și rromi care nu se declară rromi. Limba este similară 

cu alte limbi din Nordul Indiei (în special cele din regiunea Punjob, regiunea de unde se presupune 

că provin rromii). 

      Limba mea maternă, rromani, s-a modificat în timp. Datorită migrării am împrumutat 

cuvinte din țările prin care am trecut, de exemplu: avem din limba sanscrită cuvăntul Devla ușor 

modificat de-a lungul timpului, cuvântul originar Deva însemnând Dumnezeu.Plecând de pe 

țărmurile indiene către cele persane, multe cuvinte am împrumutat și de aici, de exemplu cuvântul 

baht care înseamnă noroc și mai apoi românii l-au împrumutat de la noi și așa a luat naștere 

cuvântul baftă. Din Indiana Punjabi avem extrem de multe cuvinte, de exemplu: panni - apă, me-

eu, Kallo-negru, latușo(lolo)-roșu, ek (jek)-unul etc. Plecând din Persia și ajungând în Imperiul 

Otoman, am împrumutat absolut toate cuvintele turcești care există și în vocabularul românesc, 

pentru că și rromii, la fel ca turcii, au contribuit la transmiterea cuvintelor turcești pe teritoriul 

românesc. Rromii au împrumutat și dansurile orientale de aici, rețete culinare, cuvinte precum 
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bokce (bagaj făcut dintr-un cearceaf), la noi mai există un dans numit gebek (dans din 

buric)/Khälimoc Xoraxano (Khălimos Horahano-dans turcesc) cuvântul Baba (bunică) l-am 

împrumutat tot de la ei, Baba anne. Grație Imperiului Otoman, am ajuns și pe tritoriul european, 

mai exact în Grecia. De la greci am preluat încă ceva fundamental limbii noastre, cuvinte păstrate 

și în ziua de azi, care sunt foarte puțin modificate. 

Numerele grecești încă există în vocabularul Rromani de exemplu: tria-trïn (trin/trîn), efta-

șapte, octo-opt, eneia-îia/enia-nouă, tranda-treizeci, saranda-patruzeci, penida(piinda)-cincizeci, 

dar și unele zile din săptămână sunt grecești de exemplu: miercuri-Τετάρτη (Tetardi)-la noi 

Tetraghine, Vineri-Παρασκευή (paraschevi)-la noi Paraśtvj/Paraștui/Sf. Vineri, Σάββατο, 

sâmbăta-la noi Savatone și Kyriaki, Duminică-Kurko-os, riza-la noi rez-viță-de-vie. 

      Și din limba slavă am împrumutat, mai exact din chehă: mus /murś-bărbat și zena, la noi 

ziuvili-femeie, și din rusă: zeleno-verde, Dobret- bună dimineața, bună ziua. 

      Limba rromani a jucat un rol important și în vocabularul limbii române, de exemplu: 

barosan-mare, mișto-bine, bășcălie/băștele-stai jos, călău/Kalo-negru (rromii în Evul Mediu pe 

teritoriul Țării Românești erau călăi) baftă-noroc, a ciordi-a fura, san dilio-ești nebun, gagiu-străin, 

ne-rrom. 

     Pentru mine este o mândrie să vorbesc limba maternă, ce poate fi mai frumos pe această 

lume în afară de a vorbi limba ta, mai ales când are o istorie foarte bogată și complexă! 

      Este uimitor faptul că noi, rromii, în ciuda încercărilor altor popoare, de a ne face să nu ne 

mai vorbim limba, tot am continuat să o vorbim, erau cazuri când roomilor li se tăia limba, dar ei 

tot au vorbit și eu țin să le mulțumesc din suflet strămoșilor mei că nu au lăsat să moară o astfel de 

limbă, care s-a înrudit cu toate limbile statelor în care trăiesc comunități de rromi. 

     Am întâlnit rromi din Ungaria, Rusia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Albania, Slovacia, Polonia, 

Turcia, Franța, Anglia și Spania, care au vorbit cu mine într-o rromani pură, cu extrem de mici 

diferențe față de a rromilor din Dobrogea și am rămas plăcut surprins, pentru că eventual am crezut 

că ei sunt din România, dar când am aflat că sunt din țările menționate mai sus, nu mi-a venit să 

cred.  

    La noi există un proverb: „Sângele, apă nu se face”; așa și cu noi, sângele nostru este sortit 

să curgă la fel, indiferent de distanță. 

      Motivul pentru care rromii învață o limbă nouă foarte repede este că noi facem legătura 

imediat între limbile știute și limba noastră și mai avem acel talent de a transforma cuvintele străine 
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în cuvinte rromane într-un timp foarte scurt, comparativ cu alte popoare, care o fac într-un timp 

mult mai lung. 

       Pentru a nepăstra identitatea ca etnie, noi trebuie să ne păstrăm limba, pentru că limba este 

principalul simbol al identității oricărei nații, o amprentă unică ce nu poate dispărea ușor, este 

certificatul tău de naștere spirituală, cel mai frumos lucru al existenței omului. 
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                                             TATAR TĬLĬ,  TATLI  TĬLĬM 

                           Autor(i):  

                                                                                                                                     Meral Gemil, 

                                                                                           Profesor, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tuzla  

                                                                                                        

                Köp tĭllĭlĭk sözĭn kelĭşĭnde, ana tĭllerĭn yaqşı üyretĭmĭn temelĭdĭr. 

Tarih, destan tolı cennet topragĭman, Dobrocamız, qorımamız kerekken kültür zengĭnlĭgĭmen, köp 

kültürlĭk ornegĭdĭr. Er tĭl çeşĭtlĭgĭ zengĭnleştĭrgen balaban bĭr medeniy mirastır. Ana tĭlden qıymetlı 

başqa bĭrşiy yoqtır. Ana tĭlĭn onemĭ, qalqımızıñ tarihĭnde, quwanıșlarıñda, dertlerĭnde, 

qazanuwlarıñda em de qayıp etkenlerĭnde körĭnmektedĭr. 

               Ana tĭlĭnde öz geşmĭşĭn hatırası, tuwğandan berĭ atalarıñ mirası em de tamırları tabıladır. 

Yuzyıllardan berĭ, başqa etnik grubların qatında, Romanya Tatarlarları Dobroca topraqlarında 

yașaylar. Onlar, Tatarlığın öz tĭllerĭmen yaşatalar. Tĭlmen, adetlermen, Tatarlarĭn barlığına, renk, 

zengĭnlĭk em yaqșılıq qoșar. Bĭrĭncĭ Tatar millet kĭmlĭgĭn işaretĭ ana tĭlĭnĭ canlı tutmaqtır. 

Tĭlĭmĭz anadan, babadan, qartbabaylardan qalğan mirastır. Umĭtlerĭmĭzĭn tĭlĭ, balalıq beșĭgĭmĭzdĭr. 

Can cürekten, süyıp qonışamız. Ana tĭlĭnde qonışmaq sawaptır. Ana tĭlĭmĭz, bĭzge elaldır. Ay neniy 

men yuqlatqan, aniyden masal sesletken tĭl. 

    “Ana tĭlĭ 

Menĭm sönmez küneșĭmsĭn, 

Ișĭk bergen qandĭlĭmsĭn. 

Baz geșĭlmez bĭr eșĭmsĭn 

Anamdan tuwğan tĭlĭmsĭn. 

 

Tĭlĭmsĭn sen yapraq gibĭ tazesĭn, 

Topraqtay berĭmlĭsĭn. 

Bayraqtay șereflĭsĭn, 

Anamdan tuwgan tĭlĭmsĭn.” 

      

“Limba mea maternă 

Eşti soare 

Candelă lucitoare 
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Prietenă eternă 

Ești limba mea maternă. 

Păstrată cu sfințenie 

Ești plină de istorie 

Mă-nclin smerit în fața 

Frumuseții tale.” 

           Neriman Ibraim – Din lirica tătară 

       Aniylerĭmĭzden qalğan Tatar yemeklerĭn tariflerĭn nesĭlden nesĭlge dewam etmektedĭr. 

Aniylerĭn azĭrlegen lezetlĭ așları, em de pĭtĭn aylemen bĭrlĭkte sıprağa otırması, Tatarlar ușın adet 

yasamasıdır. 

 

                Tatar tĭlĭ em kültürĭ, awız awızdan üyrenĭle. Er sözĭn duyğusal onemĭ bardır, süygĭlĭ 

anılar taşır. Genelde yazılı bĭr tĭl tuwıldır, ama nesĭlden nesĭlge atasözler, tapmașalar, șıñlar, 

maneler, destanlar, masallar man yașay.  Tĭlĭmĭznĭ qullanmaq, ayle ĭșĭnde quwetlĭ bĭr bağlantı ete. 

Bo șekĭlde, eskĭ adletlerĭmĭzmen bağ yasala. Tĭlĭmĭznĭ adetlerĭmĭzmen, bala cırlarıman da 

yașatamız. 

               Nawrez bayramı, canı sene men baharnı mujderegen eskĭ adettır. Bo adet yuz seneler 

ewelĭ ortalıqqa șıqqan. Tuzla köyĭnde, Nawrez bayramı dewamlı qutlana. Er sene, üyden-üyge 

barıp, ballar alemge bahar kelgenĭn qayırlaylar. Toplaşıp, terek dalından bĭr bayraq azırliyler.  

Onı bahar șeșeklermen suslep, Nawrez cırın șalıp cüreler köyĭn ĭșĭnde. 

 

“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (Iată Noul An a sosit) 
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Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (Ne dați ori nu ne dați) 

Cennet bolsın cerĭnĭz, (De rai parte să aveți) 

A za, Nawrezĭm mubarek!” (Primăvară fericită!) 

(…) 

    Alem olarğa tatlılar em cemıșler bereler, bĭrde bayraqqa cawlıq, șember, șewre baylaylar. 

 

 

              Sade ana tĭlĭmĭznĭ cașlarımızğa tanıtıp, desteklep, kelecek Tatar qalqımızğa 

qaldıracaqmız. 

              Milletĭmĭzĭn kĭmlĭgĭnĭ qorımaq ușın ana tĭlĭmĭznĭ tırı tutmaq lazım. Tĭlĭmĭzge dayma 

qıymet bermek, süymek, sayğılamaq, erkezĭn borjıdır. Ismail Gaspiralı bey sözlerĭnde aytqanınday, 

“Tĭlde, Fĭkĭrde, Işte, Bĭrlĭk” bolıp kelecekte de bar bolacaqmız. 

                                       

TRADUCERE: 

 

 LIMBA TĂTARĂ,  DULCE GRAI 

                             

              Într-o abordare multilingvistică, limbile materne sunt componente esențiale ale unei 

educații de calitate. Dobrogea noastră, colț de țară încărcat de istorie și legende, reprezintă un 

exemplu al diversității multietnice și bogăției culturale pe care trebuie să le conservăm, fiind 

apreciată ca un standard în ceea ce privește armonia dintre diversele etnii care conviețuiesc. 
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          Fiecare limbă poartă cu ea un patrimoniu cultural enorm care îmbogățește diversitatea. 

Nimic nu este mai important pentru un popor decât graiul matern. Calitatea de neprețuit a limbii se 

explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie, cu toate bucuriile și tristețile ei, victoriile și 

înfrângerile trăite. În limba maternă se ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea străbunilor, a 

originilor cu care suntem înfrățiți încă de la naștere. Alături de celelalte etnii, comunitatea tătară  

din România conviețuiește de secole pe acest pământ ospitalier, Dobrogea. Tătarii supraviețuiesc 

prin limbă, își trag esența din ea. Limba, alături de obiceiuri și tradiții, a dat culoare, sensibilitate, 

bogăție și frumusețe trăirii existențiale ale tătarilor, de multe ori nu foarte ușoară.  Limba maternă 

tătară, prin cultivarea și practicarea ei, e primul semn al identității naționale. 

          Limba este cea pe care am moștenit-o de la persoanele cele mai iubite din viața noastră. Este 

limba viselor noastre, leagănul copilăriei. Ne este dragă, o vorbim și o iubim. Pentru că e limba 

mamei, e a noastră și este sfântă. Este limba în care mama ne spunea cântece de leagăn, iar bunica 

povești. 

        

     “Ana tĭlĭ 

Menĭm sönmez küneșĭmsĭn, 

Ișĭk bergen qandĭlĭmsĭn. 

Baz geșĭlmez bĭr eșĭmsĭn 

Anamdan tuwğan tĭlĭmsĭn. 

 

Tĭlĭmsĭn sen yapraq gibĭ tazesĭn, 

Topraqtay berĭmlĭsĭn. 

Bayraqtay șereflĭsĭn, 

Anamdan tuwgan tĭlĭmsĭn.” 

 

     “Limba mea maternă 

Eşti soare 

Candelă lucitoare 

Prietenă eternă 

Ești limba mea maternă. 

Păstrată cu sfințenie 
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Ești plină de istorie 

Mă-nclin smerit în fața 

Frumuseții tale.” 

           Neriman Ibraim – Din lirica tătară 

 

              Rețetele culinare tătărești, care erau respectate cu strictețe de către bunicile noastre la 

prepararea  bucatelor, sunt transmise generațiilor viitoare. Preparatele delicioase ale bunicii și o 

simplă chemare la masa luată cu toată familia, înseamnă pentru tătari un nou prilej de a-și propăși 

limba și tradițiile. 

   Limba și cultura tătară se transmite pe cale orală. Fiecare cuvânt are o însemnătate 

sentimentală, evocă nostalgie și amintiri dragi. În general, nu este o limbă scrisă, dar e transmisă 

oral din generație în generație, prin expresii, proverbe și ghicitori, cântece și povești. Folosirea 

limbii crează o legătură puternică în familie. Aceasta realizează și o legătură cu tradițiile culturale 

importante. Este păstrată și prin colindele copiilor cu ocazia sărbătorilor etnice și religioase. 

      Nawrez-ul este una dintre sărbătorile ce dau ocazia copiilor să colinde. Aceasta este o 

sărbătoare milenară, ce reprezintă sosirea primăverii și a Noului An. Este o sărbătoare păgână, ce 

datează din perioada pre-islamică a tătarilor.  

În localitatea Tuzla, această tradiție este practicată în continuare. În perioada echinocțiului 

de primăvară (20 martie), copiii împodobesc cu flori de primăvară o ramură de copac, cu care merg 

din poartă în poartă pentru a vesti sosirea primăverii, spunând colindul specific.  

 

“Nawrez keldĭ körĭnĭz, (Iată Noul An a sosit) 

Körĭmnĭgĭn berĭnĭz, (Ne dați ori nu ne dați) 

Cennet bolsın cerĭnĭz, (De rai parte să aveți) 

A za, Nawrezĭm mubarek!” (Primăvară fericită!) 

(…) 

     

Colindătorii sunt răsplătiți de către gazde cu dulciuri și fructe. 

      Doar încurajând și promovând limba maternă în rândurile noii generații vom reuși să ne 

păstrăm comunitatea ca etnie trainică. Limba tătară este una exotică în spațiul românesc, unicitatea 

ei fiind subliniată prin faptul că își are rădăcinile în îndepărtata Asie. 
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     Limba tătară face parte din familia limbilor altaice, care este vorbită în cea mai mare parte 

în Asia şi în mică măsură în Europa. Cuprinde câteva zeci de limbi, grupate în două ramuri 

principale: occidentală sau turcică şi orientală - cuprinzând, la rândul ei, grupurile mongol şi 

tungus şi unele limbi izolate. Din această familie se vorbesc în state incluse în Europa limbile 

turcă şi tătară. Limba tătară vorbită în România este limba tătară crimeeană. Limba tătară 

crimeeană este limba maternă a unei populații răspândite în state precum Ucraina, Turcia, 

Bulgaria, Polonia sau Lituania, dar și în țările turcice din Asia Centrală. Conform unui studiu 

organizat de UNESCO, limba tătară vorbită în România este considerată un dialect pe cale de 

dispariție.  

                                                                

      

     Concluzionând, limba maternă e șansa fiecărui popor la existență continuă. Este dovada cea mai 

de preț a apartenenței la o identitate națională. Să ne prețuim, să ne iubim, să ne respectăm limba, 

să o vorbim, deoarece e datoria fiecăruia dintre noi. Așa cum marele om de cultură tătar, Ismail 

Gaspirali, spunea prin dictonul “Tĭlde, Fĭkĭrde, Işte, Bĭrlĭk”, doar uniți prin limbă, fapte și muncă 

vom dăinui peste veacuri. 
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ANA TĬLĬM – TATAR TĬLĬMDĬR 

 

Autor(i): 

Kiyaseddin Uteu, 

Profesor limba tătară-limba română 

 

14 Aralıq 2010 tarihĭnde, Romanya Parlamentosı, Nr. 256 qanun qararı man, Romanya' da 

yașağan Tatarların “Tatar Tĭlĭn qutlanğan künĭ” qanunın qayıt ettĭ. 

Tuwğan Tĭl, “Ana Tĭl” anağa ayıt, balanı tuwdırğan, balağa can bergen, anağa baylı bolğan, 

anlașma ușın kerekken bĭr șare, bĭr coldır. Tuwğan Tĭl, anadan ve babadan, balalıqta sıptı közĭn 

așıp, en yaqın kĭșĭlerden üyrenĭlgen tĭldĭr. Tuwğan Tĭl, milletĭmĭznĭn zengĭnlĭgĭdĭr. Tuwğan Tĭl, 

nesĭl nesĭlden, dedelerden, qart-ana, qart-babalarımızdan, coytılmadan, denĭșmeden, saqlanıp 

qalğan, qıymetlĭ bĭr mirastır. Tuwğan Tĭl, soyımıznın, ĭrkĭmĭznĭn maneviy bĭr barlığıdır. Bo 

barlıqnı, vücüdĭmĭzge qanımız ağıp pĭtmegeșĭ, közlerĭmĭznĭn carığınday, keșe-kündĭz, er waqıt 

qorımamız ve sayıp șıqmamız kerektĭr. 

Tuwğan Tĭl, bĭr insanın kĭmlĭgĭdĭr ve onıñ qolında tabılğañ, mukemmel bĭr alettĭr. Bo 

aletnĭn yardımıman, insanlar, duyğuların, sen ve bahtiyar vaziyetlerĭn, esin, dertĭn, süygĭsĭn, 

zorlıqların, acınıqların ve pıtıñ hĭslerĭne güzel bĭr șekil berĭp, qarșısında tabılğan bĭr kĭșĭge bolsın, 

yada cemaatĭne bolsın, oğa bergen qaberın aletĭdĭr. Tuwğan Tĭl, milletĭmĭzĭn cüregĭ ve közĭdĭr. 

Bek aruw bĭlesĭnĭz, Qırım Tatar Tĭlĭ, bĭzĭm Romanya' da qonıșılğan Tatar tĭlĭ. 

Tatar Tĭlĭ, qadimiy tĭllerden bĭrsĭ bolğan bĭr tĭl, coytĭlsa, o bĭzĭm soyımız, milletĭmĭz ușıñ 

olımdır. II-cĭ Papa Inocentiu, 1256 senesĭnde, Fransa' da, Sorbona Üniversitesĭnde, Tatar Tĭlĭ – 

Imperator Tĭl dep, Arap tĭlĭn qatında oqılsın dep șübe așqandır. Ana Tĭlnĭ qonıșmamaq, bĭlmemek, 

öz milletĭn qalqın tamırından uzaqlașmaq, kesĭlmek demektĭr.  

Eger bĭzler, cașlarımızğa, tarihĭmĭznĭ, adetlerĭmĭznĭ, dinĭmĭznĭ, tĭlĭmĭznĭ yaqșı, güzel ve 

mulayım sözlermen tanıtmasaq, bĭldĭrmesek “Ecelĭ cetken, ecel töșegĭnde qasta bolıp catqan bĭr 

azınlıqmız, bĭr milletmĭz” bonı inșallah, Allah bĭzge köstermez! 

Gayet istidatlı, haysisietlĭ, namuslı ve nezaketlĭ Tatar ewlatlarımız bar, bonlar doğrılıqqa, 

aruwlĭkke tabınğanlardır, aynı zamanda haqsızlıqqa, yaramazlıqqa, yalan-dolancılıqqa nefret 

etkenlerdĭr. Tatar aylesĭnden yani Tatar anasından, hanımından tuwıp, nenesĭn qonıșqan “Ana Tĭl” 
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tüşünıp qonıșıp, yazıp ösken, yaşağan bĭr ewlat, I-ĭncĭden, ana-babasına sayğı-süygĭ kösterĭr, sonra 

milletĭne, soyına balaban bĭr gururlı hürmet kösterĭr. 

     Bĭz bĭr medeniy azınlıqmız. Bĭr milletĭn sebatqarlığın ayaqta tutqan ve yaşatqan 3 söz bardır: 

     a. Tarih 

     b. Yaşagan cerĭ, vatanı 

     c. Kültür 

a. Neday șanlı tarihımız bar. Asırlarca basqı astında tutqan milletler bar. Dünya çapında, en balaban 

islahatcılardan bĭrĭsĭ, önemlĭ Mustafa Kemal Atatürk' nĭn sözlerĭn, qatırlamaq ĭstiymen: “Öz tarihĭn 

üyrenmek, örnek almaq ve sahip şıqmaq, milliy bĭr vazipedĭr. Milliy hasretlernĭ ayaqta tutqan, tarih 

șuwurudır!”. 

b. Yaşağan cerımız, vatan, Romanya' da yaşaymız, lakin “Ana-Vatan, Ana-Topraq” Qırımdır. 

c. Kültür: Qırım'da, qanların zamanında başlağan bolsa, Romanya' da 1900-1910 senelerĭnden 

bașlay. Mehmet Niyazi, Ismail Ziyaeddin vb. Bazı milletler maqtanalar: “Bĭz șair tuwamız”. Bo 

anadan tuwma hassasiyetlĭk bĭzĭm milletĭmĭzde de bar. Ne güzel deren anlayıșlı maneler, șınlar, 

destanlar, masallar, șiirler ve bek zengĭn fölklörĭmĭz bar. 

Bek müteber ve münever cemaatım, netice bolaraq, mutlaq bĭr qaș soz aymaq ĭstiymen: 

Moynımıznın borjı ve mesüliyetĭ. Caşlarımıznın maneviy boşlıqların totırmaq, Tatarlıq, milletçĭlĭk 

fĭkĭrlerĭn, öz soyın, öz ĭrkĭn süyecek hislerĭn așlamaqtır! Sĭzge, mendiy etĭp bek aruw bĭlesĭnĭz: 

”Bĭr milletnĭ, millet etĭp köstergen, oğa şahsiyet sayıbı bergen, en qıymetlĭ șiy, milliy kültürĭdĭr. 

Milliy kültürnĭn șoqrağı ise; o milletĭn tarihĭ, tĭlĭ, dinĭ, ahlaqı, sanatı ne nesĭl nesĭlden saqlanıp 

qalğan adetlerĭdĭr, örflerĭdĭr. Milliy ruhumıznı, milliy işanımıznı, ve yüksek milliy duyğularımıznı 

tarih boyunca, qalqımıznın aqları uşın, șalıșqanlarğa, küreșkenlerge, fĭkĭr qurbanları bolğanlarğa, 

türklık dunyasında, acınıqlı destanların șehitlerĭ sayılğanlarğa ve onların mübarek emellerĭne, 

sayğı, süygĭ köstermek, onlarğa dayır şah eserler yazmaq, cümlemĭznĭn borjıdır! 

           

TRADUCERE: 

          

LIMBA MATERNĂ – LIMBA MEA TĂTARĂ 

 

În data de 14 septembrie 2010, a fost adoptată legea nr. 256 prin care ziua de 5 mai a fost 

declarată “Ziua Limbii Tătare”. Limba noastră nativă, limba maternă, limba mamei, în strânsă 
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legătură cu cea care dă viață, este calea de comunicare între noi. Limba noastră nativă, a părinților, 

de când am deschis ochii în copilărie, e limba pe care o învățăm de la cei mai apropiați. Este bogăția 

poporului nostru. E prețioasa moștenire transmisă din generație în generație, de la bunici și 

străbunici, păstrată fără a se pierde sau modifica. Limba noastră este avuția neamului nostru. 

Această avuție trebuie să o protejăm și să o păstrăm zi și noapte, ca pe lumina ochilor atât timp cât 

sângele ne curge în vene.  

Limba noastră nativă, este un minunat instrument al identității naționale aflat la îndemâna 

fiecărei persoane. Cu ajutorul acestuia ne exprimăm într-un mod frumos persoanei de lângă noi sau 

comunității bucuria, fericirea, frământările, iubirea, greutățile, tristețile și toate trăirile. Limba este 

inima și privirea noastră. După cum bine știți, limba tătară crimeeană este limba pe care o vorbim 

în România.  

Limba tătară este una dintre limbile foarte vechi, dacă s-ar pierde, ar pierii și comunitatea 

noastră. În anul 1256, în Franța, Papa Inocentiu al II-lea, afirmând că limba tătară este una 

imperială, a deschis o secție la Universitatea Sorbona, pentru a se studia alături de limba arabă. 

A nu-ți cunoaște limba, a nu o vorbi, înseamnă a te îndepărta și a te rupe de rădăcinile neamului 

tău. Dacă fiecare dintre noi, nu am face cunoscut tinerilor prin învățături frumoase istoria, tradițiile, 

religia, limba, vom fi o minoritate în agonie sortită pieirii. Să sperăm ca Allah să ne ferească de așa 

ceva! 

     Avem copii tineri talentați, demni, cinstiți, respectuoți, închinându-se la dreptate, bunătate, în 

acelați timp ținându-se departe de minciună și nedreptate. Cel născut în familie de tătari, crescând, 

vorbind în limba maternă, gândind, scriind, arată respect familiei, dar face cinste și mândrie 

neamului său.  

Noi suntem o etnie civilizată. Ceea ce duce mai departe, ține în picioare și în viață un popor 

sunt: 

a. Istoria 

b. Țara, spațiul în care trăiește 

c. Cultura 

a. Ce istorie vastă avem! Am dominat deasupra unor popoare timp de sute de ani. Aș vrea să 

amintesc cuvintele unuia dintre cei mai mari reformatori la nivel mondial, Mustafa Kemal 

Ataturk: “ Este o datorie națională de a lua exemplu, a învăța, și de a proteja propria istorie. 
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Popoarele care își uită propria istorie, vor dispărea din scena istorică. Își uită poporul și pot face 

rău. Ceea ce ține naționalismul în viață, este cunoașterea istoriei!” 

b. Locul unde ne-am născut este România, dar Patria Mamă este Crimeea. 

c. Dacă cultura noastră a început în Crimeea în perioada hanilor, în România a început între anii 

1900-1910, prin personalități precum Mehmet Niyazi, Ismail Ziyaeddin etc. 

Unele popoare se mândresc, “Ne naştem poeți”. Aceasta este o sensibilitate genetic maternă 

care se întâlnește și la noi. Ce frumoase, profunde și expresive sunt cântecele, catrenele populare, 

legendele, poveștile, poeziile, și ce folclor bogat avem ! 

      În concluzie, aș dori să vă spun câteva cuvinte: Este datoria şi responsabilitatea noastră sfântă 

să insuflăm tinerilor spiritul de naționalism. Știți la fel de bine ca mine, că cel mai valoros lucru al 

unui popor reprezentând identitatea acestuia este cultura națională. Sursa culturii naționale fiind 

istoria, limba, religia, arta, tradițiile și obiceiurile, transmise din generație în generație. Pentru 

sufletul națiunii, mândria și sentimentul naționalist de-a lungul istoriei; care au muncit, au luptat 

pentru drepturile acestui neam, și care s-au jertfit, și care se numără printre eroii legendelor din 

lumea turcică, și pentru veșnica pomenire; e datoria noastră a tuturor să le arătăm respect și 

dragoste! 

 

 

*Traducerea și tehnoredactarea – prof. Meral Gemil. 
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ESEU LIMBA ROMÂNĂ 

 

Autor(i): 

Geageac Andreea Lavinia, 

 (clasa a IX-a D), 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

Coordonatori(i): 

Prof. Marina Cușa, 

Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța 

 

 

Limba Română - Graiul matern este cea mai mare comoară a unui popor. Este oglinda 

neamului care reflectă victoriile, bucuriile, înfrângerile și visele noastre. Avem cea mai frumoasă 

limbă, de o muzicalitate aparte, cu o expresivitate, bogată în sensuri și cuvinte, păcat că nu toți știu 

să o prețuiască cu adevărat.  

Limba română este limba noastră, limba părinților, bunicilor și a strămoșilor noștri. Este 

limba care mă leagă de copilărie, limba în care mă rog și cu care mă mândresc. Limba română este 

viitorul nostru. Este limba în care sper, visez, în care plâng și regret. Este limba care îmi dă liniște 

și încredere.  

Mă simt acasă când o aud. „Limba română la sine acasă e o împărăteasă bogată, căreia 

multe popoare i-au plătit banii în aur. A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de 

1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasă cerșetoare...” (Mihai Eminescu).  

Îmi pare rău că nu toți au învățat să respecte această limbă. Oamenii folosesc cuvinte 

vulgare, vocabulare barbare fără plăcerea de a vorbi. Limba în care vorbim devine, pas cu pas, 

săracă în termeni, plină de elemente paraverbale, minimalistă și incorectă. Din punctul meu de 

vedere, toate acestea s-au întâmplat din cauza lipsei de preocupare pentru limba noastră.  

Faptul că ne iubim limba nu e suficient. Trebuie să o respectăm. Trebuie să vorbim și să 

scriem corect gramatical. Dacă privim în istoria limbii noastre vom descoperi diversitatea, farmecul 

și complexitatea ei. Dar cum putem privi în istoria limbii noastre dacă nu citind?  

Cititul este cea mai bună cale prin care ne putem îmbogăți vocabularul. Părerea mea este că 

un om care citește își iubește cu adevărat limba și o respectă. Mulți oameni spun că nu au timp să 

citească, că este o prostie să ne pierdem timpul citind. Nu este adevărat. Citind ne cunoaștem 
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originile, strămoșii și redescoperim frumoasa noastră limba română. „Limba noastră-i o comoară,/ 

Eu zic să o păzim flăcăi,/ Că astăzi pe diverse căi/ Vin unii și o ... omoară!” (David Boia)  
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LIMBA MATERNĂ, CĂLCÂIUL LUI AHILE SAU CHEIA DE BOLTĂ A 

CONSTRUCȚIEI IDENTITARE INDIVIDUALE? 

Autor(i): 

dr. Veronica-Diana Hagi 

Profesor de limba franceză, Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Constanța 

 

  

 Nicăieri în lume și, cu atât mai mult, într-o regiune multietnică și multilingvă precum 

Dobrogea românească, întrebarea „Care este limba ta maternă?” adresată unui tânăr de 13-14 ani 

nu este deloc una ușoară. Limba este parte a identității culturale a fiecăruia și cea care sporește 

sentimentul de apartenență la un grup etnic. Realitatea educativă dobrogeană, observată in situ sau 

cunoscută din mărturii, scrieri diverse ori statistici, arată faptul că orice clasă din această regiune 

are membri din cel puțin două grupuri etnolingvistice. Am identificat patru tipuri de clase în funcție 

de elementul etnic predominant: clase cu elevi daco-români majoritari, clase cu elevi turci / tătari 

majoritari, clase cu elevi rromi majoritari și clase cu elevi ruși-lipoveni majoritari. Această 

diversitate, departe de a fi conștientizată ca bogăție culturală ori ca sursă de dezvoltare a 

competenței plurilingve, nu este exploatată în sistemul de învățământ, ceea ce face dificilă pentru 

elevi întrebarea de la care am pornit. Ne-am gândit să stimulăm copiii ajunși în pragul adolescenței 

spre a se identifica cu limba grupului etnic căruia îi aparțin. Este posibil ca elevii să își asume 

conștient, cu mândrie și dragoste, limba moșilor și a strămoșilor lor?  

 Am observat, de-a lungul timpului, că în fața întrebării „Care este limba ta maternă?”, 

etnicii minoritari prezintă dificultăți de asumare a limbii moștenite din bătrâni, din cauze obiective: 

presiunea limbii române - limbă națională și vehiculară unică pe teritoriul României, preferința de 

a se identifica cu limba socotită mai prestigioasă - româna ori, de ce nu, engleza, dorința de a se 

cufunda într-o baie de securitate lingvistică dată de vorbirea aceleiași limbi pe care o vorbesc cei 

majoritari, care îi pune la adăpost de a fi excluși ori ridiculizați. Aceste probleme le au, în general, 

elevii aparținând minorităților etnice recunoscute de statul român, dar în egală măsură le au și 

aromânii, un grup asimilat prin recensământul populației din 2011 etnicilor (daco-)români și care 

nu sunt recunoscuți, deci, ca minoritate conlocuitoare. Controversată este, prin urmare, problema 

aromânei, care este socotită de unii lingviști un dialect al limbii române, așa cum este și daco-

româna, în timp ce alții, precum Matilda Caragiu-Marioțeanu,  o consideră o limbă aparte. Înșiși 
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aromânii sunt împărțiți, unii considerând că vorbesc o limbă cu identitate proprie, iar alții, un 

dialect al românei. Prin urmare, ce va răspunde un elev aromân la întrebarea de mai sus? 

 Ca profesor de limba franceză de peste douăzeci de ani, nu ne-am adresat niciodată unor 

clase monoetnice și am fost preocupată în ultimii ani, în special, de poziționarea lingvistică a 

elevilor noștri, realitate pe care am cercetat-o și în teza de doctorat finalizată în 2020 și intitulată: 

„De la repertoriul lingvistic spre reprezentările lingvistice prin scrierea autoreflexivă. Propunere 

de analiză pentru contextul unei școli gimnaziale din România”. Pornind de la premisa că niciun 

elev nu este monolingv și că poziționarea identitară a unui preadolescent poate fi problematică, am 

realizat în luna mai, 2018, un atelier de scriere autoreflexivă cu elevii unei clase a VII-a a Școlii 

Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, activitate pe care am intitulat-o „Eu, locutor 

plurilingv”. De-a lungul a 15 ore, am realizat patru activități principale, denumite transparent: 

„Sunt locutor plurilingv fără să o știu?”, „Limba mea maternă”, „Limbile în viitorul meu” și 

„Biografia mea lingvistică”. Obiectivul general a fost acela de a le facilita tinerilor o reflecție 

asupra locului pe care îl ocupă limbile în viața lor prezentă și viitoare, respectiv în procesul de 

construcție identitară. Am folosit diferite mijloace de lucru desprinse din didactica 

plurilingvismului, precum: pașaportul lingvistic, repertoriul lingvistic, biografia lingvistică, dar și 

dezbaterea ori problematizarea. De fapt, prin acest atelier situat temporal între două repere 

autoreflexive - scrierea biografiei lingvistice de către elevi și rescrierea acesteia, la câteva luni 

distanță, după intervenția didactică din cadrul atelierului de plurilingvism -, am încercat să îi 

determin pe copii să își amelioreze raportul cu propria limbă maternă.  

 Pentru a ilustra ameliorarea de la o etapă la alta a raportului individului cu propria limbă, 

voi prezenta în cele ce urmează, sub protecția anonimatului, mărturiile a doi elevi. Voi începe cu 

cazul unui subiect de etnie tătară (M.H., 13 ani), care scria în prima versiune a biografiei sale 

lingvistice: 

„Principala limbă pe care o vorbesc acasă este româna, iar rareori vorbesc tătara. Cu rudele 

vorbesc mai multă tătară decât română. Limba tătară nu o vorbesc prea bine.”  

După trei ore de zbatere a conceptului de limbă maternă, a avantajelor diversității lingvistice și 

etnice a Dobrogei, același elev scrie într-o notă mai caldă și mai personală despre limba tătară, 

asumându-și astfel identitatea lingvistică: 
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„Limba mea maternă este tătara, iar când o vorbesc mă face să mă simt special deoarece este o 

limbă foarte veche, pe care puțini oameni o vorbesc. Eu o vorbesc acasă cu părinții mei și uneori 

cu rudele. Niciodată nu m-am simțit nesigur când vorbeam tătara.”  

 Când își rescrie însă biografia lingvistică, apare o situație echivocă, aceea că el posedă două 

limbi materne, una fiind tătara, iar cealaltă, româna, socotită mai prestigioasă, în calitatea ei de 

limbă oficială a României, și mai ușoară decât tătara, ceea ce dovedește că un demers izolat în 

ansamblul procesului educativ nu este uneori suficient pentru a (re)pune pe axă o poziționare 

lingvistică problematică: 

„De la o vârstă foarte fragedă am început să vorbesc limba tătară. Părinții mei m-au învățat 

română și tătară, dar prima limbă pe care am vorbit-o a fost tătara. Tătara este o limbă foarte 

veche care nu a evoluat prea mult deoarece semenii noștri nu prea o vorbesc. Între timp, am uitat 

puțin din ea. Ea este prima mea limbă maternă. Româna este a doua limbă maternă a mea și limba 

oficială a țării în care locuiesc; este mai ușoară decât tătara.” 

 Pentru a continua ilustrarea demersului nostru, vom lua cazul unui subiect aromân, C.E., 13 

ani, care scrie în prima sa biografie lingvistică:  

„Eu sunt aromâncă, dar consider că limba mea maternă este română; de când sunt mică, părinții 

și rudele mele vorbesc armânește, dar eu le răspund în română, căci mi se pare că e cam urâțică 

limba; de cele mai multe ori vorbesc în aromână doar când mă enervez.” 

 După discuția sinceră și reflecția dirijată din cadrul atelierului de scriere autoreflexivă, același 

subiect își schimbă mărturisirea: 

„Eu consider că limba mea maternă este cea în care am rostit primele cuvinte și în care vorbesc 

cu familia mea, adică aromâna. Până la vârsta de 4 ani, am vorbit aromâna, dar, după ce am mers 

la grădiniță, unde toți copiii vorbeau română, am ajuns să vorbesc și cu părinții, bunicii, 

verișoarele română. Am crescut și am început să merg la bunici, la țară, unde vin mulți copii, doar 

atunci mai am șansa să vorbesc aromână, dat fiind că vorbim toți. Multe persoane din familie mă 

întreabă de ce nu vorbesc aromână. Îmi place limba, dar m-am obișnuit cu româna și consider că 

ea este a doua limbă maternă pentru mine.” 

 În final, când își rescrie biografia lingvistică la finalul atelierului, subiectul tranșează problema 

limbii materne în propria construcție identitară astfel:  

„Limba mea maternă și, de asemenea, prima limbă cu care am avut contact și pe care am învățat-

o, este aromâna. Limba de suflet a bunicilor, părinților și, de asemenea, a mea. Limbă pe care nu 
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o voi uita niciodată, pe care o voi folosi de câte ori am posibilitatea. Am învățat această limbă de 

când eram mică. Vorbesc fluent de la 2 ani și jumătate. Limba oficială a țării în care locuiesc este 

româna, a doua cea mai importantă pentru mine, pe ea o folosesc la școală. O consider limba cea 

mai importantă, am învățat-o la grădiniță și, ca urmare, a ajuns limba pe care o folosesc cel mai 

mult. Majoritatea prietenilor mei sunt români, deci am ocazia să vorbesc aromâna doar la țară, 

unde toți suntem aromâni și ne gândim că nu o să râdă nimeni de limbă.”  

 Această situație este una care dovedește că o intervenție didactică bine ghidată poate duce 

la ameliorarea raportului individului cu limbile din repertoriul său lingvistic, în special cu 

limba/dialectul matern(ă). În general, prin astfel de intervenții didactice, unii elevi scapă de 

îndoieli, de un anumit sentiment de rușine, de teama de a nu fi exclus ori luat în batjocură din cauza 

apartenenței etnice ori a limbii materne, căci apare validarea externă din partea unui profesor și, 

mai ales, din partea grupului de colegi cu care își petrece o bună parte din viață. Orice limbă din 

repertoriul lingvistic personal este o comoară, un avantaj, o oportunitate, o parte dintr-o competență 

complexă, competența plurilingvă. Elevii trebuie să se simtă valorizați prin limba maternă pe care 

o posedă și pe care trebuie învățați să o asume cu mândrie și curaj.  

 Considerăm că acest tip de demers didactic este necesar în școlile românești, aspectele 

vizând conștientizarea avantajelor diversității etnice și lingvistice fiind încă neglijate. Pentru 

cultivarea limbii materne nu trebuie să lupte doar membrii fiecărei comunități etnolingvistice în 

parte, ci este nevoie de intervenții  continue, coerente, întreprinse de cadre didactice conștiente că 

o modalitate de creștere a respectului de sine al fiecărui elev, de stimulare a motivației pentru 

învățare, de integrare activă în grupul clasei este tocmai asumarea unei conștiințe identitare clare 

și deschise, în același timp, către diversitate.  
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DOBROGEA, AMPRENTA TIMPULUI ȘI A OMULUI - LIMBA MATERNĂ 

            Autor(i):                                                                                                                 

Oprea Georgeta 

Bibliotecar/documentarist, Liceul Agricol Poarta Albă 

 

Motto:” Cine nu gândește în limba maternă și-a uitat drumul spre casă.’’ 

 

”Dobrogea! Dobrogea! Pe fata aceasta ciudată, fiică de rege get şi de dansatoare tătăroaică, 

eu am iubit-o de pe vremea când umbla cu picioarele goale în ţărână”, scria Geo Bogza în opera sa 

„Privelişti și sentimente”.  

Dobrogea, tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră, este un conglomerat etnic, în care trăiesc 

laolaltă: români, aromâni, bulgari, turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, lipoveni, ucraineni, 

găgăuzi, germani, italieni, albanezi, sârbi, unguri. De-a lungul  veacurilor, Dobrogea a devenit un 

spațiu al înțelegerii și cooperării între etnii, un adevărat caleidoscop intercultural, un model de 

conviețuire interetnică. 

  În evoluția sa milenară, societatea umană a cunoscut o traiectorie sinuoasă, trecând nu o 

dată de la un parcurs lin, uniform, la salturi ce au marcat transformări revoluționare iar Limba și 

dezvoltarea sa spectaculoasă a fost unul dintre ele. 

„La început a fost cuvântul” rostește și Cartea Sfântă, Biblia, căci prin puterea 

cuvântului, Creatorul a creat lumea, inclusiv, creatura (oamenii). 

LIMBA, este „un sistem abstract, complex, de comunicare verbală între oameni, sistem 

închegat de semne (cuvinte) și de reguli gramaticale stabilite social-istoric, în raport cu individul; 

ea este un dat obiectiv, persoanele care vorbesc aceeași limbă formând o comunitate lingvistică.” 

Limba nu se rezumă doar la aceasta; ea este, în același timp, și un mijloc de gândire, fiind 

binecunoscut faptul că gândirea nu se prezintă ca un conglomerat amorf și confuz de imagini, ci se 

realizează tot prin cuvinte. Omul își gândește textul prin cuvinte, înainte de a-l exprima, și anume 

prin cuvintele limbii materne. Vorbitorii de mai multe limbi, de fapt, gândesc într-o singură limbă, 

care le și deconspiră apartenența la o anume comunitate lingvistică, acea limbă fiind chiar limba 

maternă. 

A avea o limbă a ta, pe care s-o stăpânești cu dibăcie e ca și cum ai avea o comoară. Limba 

maternă e limba viselor fiecăruia dintre noi, e leagănul copilăriei, e istoria neamului din care faci 
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parte ; ea e veșnic aducătoare de mângâiere și pace. Limba maternă a fost și va rămâne port drapelul 

identității individului care aparține unei comunități lingvistice. 

Mi-e dragă, o vorbesc și o iubesc. Pentru că e limba bunicilor mei, a  mamei, e a mea și e 

sfântă. Mă leagă de originile mele, de cine sunt eu cu adevărat, de istoria neamului nostru,  de 

locurile unde am copilărit și am crescut și eu odată cu visele și idealurile mele. 

Mă simt mândră că vorbesc limba română, o vorbesc cu drag, iar când o aud în jurul meu, 

îmi mângâie inima și mă simt ca acasă. O simt în mine, și-a creat rădăcini adânci în sufletul meu, 

pentru că și eu la rându-mi, am izvorât ca un fir de apă din curățenia și puritatea limbii mele.  

Sentimentele mele și tot ceea ce exprim nu ar avea aceeași semnificație dacă le-aș exprima într-o 

altă limbă decât a mea. Gândesc în limba mea, zâmbesc în limba mea, râd în limba mea și plâng 

tot în aceeași limbă a străbunilor. 

  E limba în care mama îmi cânta să adorm, în care bunica îmi spunea povești; în care copil 

fiind, spuneam poezii și cântam melodii despre broscuțe, pisicuțe și despre soare, un soare cald ce 

mă încălzea și pe mine, și pe limba mea cea frumoasă și pe tot neamul meu la un loc. 

Îmi amintesc cu drag că atunci când eram mică, aveam impresia că toate limbile lumii se 

traduc în limba mea, că nu există limbă pe lume mai clară și mai frumoasă ca limba mea, ca limba 

noastră cea română. Pentru fiecare dintre noi, limba maternă nu are pereche în lume, ea este 

tăinuită în memoria cuvintelor rostite pentru prima dată - mamă, dor, jale, pâine, tată, patrie etc. 

Nichita Stănescu, poetul „Necuvintelor”, face o impresionantă afirmație, rămasă cu 

valoare de aserțiune: „Limba română este patria mea!” și continuă: „Ce patrie minunată este 

această limbă! Ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are! 

Să vorbesc în limba străbunilor mei este ca o hrană sufletească. Cu ea călătoresc 

pretutindeni, știu că ea nu mă va trăda niciodată.  

Limba maternă este o bogăție inestimabilă, în culori și nuanțe de idei, trăiri, sentimente. 

De aceea se spune, poate, că „traducerile trădează opera originală”; asta pentru că niciun 

corespondent nu poate exprima sensul perfect identic cu cel al cuvântului tradus. După cum 

afirma Constantin Noica (”Rostire și frumos . . .”): ”orice cuvânt are o anumită biografie într-

o anumită limbă și dobândește o încărcătură specifică de semnificații, din momentul nașterii 

(apariției) în limbă.” 
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Limba maternă este  o biografie unică, irepetabilă și netraductibilă a cuvântului. Limba 

maternă a fost un mijloc de supraviețuire și existență spirituală, de coeziune și păstrare a identității 

atât mentale, cât și materiale. 

          Este binecunoscut faptul că pierderea limbii materne este prima etapă a dispariției identității 

naționale și implicit, a credinței religioase, după care urmează stingerea neamului. 

          Limba maternă este cetatea fortificată a unei seminții. Dacă această cetate cade, declarațiile 

ulterioare de apartenență la acel neam nu mai pot dovedi nimic, nu mai au nicio valoare. 

 Fiecare grup etnic are ca scop nedezmințit să-și păstreze identitatea prin credință și limbă. Limba 

maternă este fundamentul moștenirii culturale a unui neam. Există valori care nu se pot exprima 

decât în limba maternă, căci fiecare limbă posedă comori de gândire și de simțire inexprimabile 

decât în limba colectivității care le-a creat. 

Învățarea limbii materne trebuie să constituie prioritatea numărul unu într-o lume 

globalizată. Școala, presa, tipăriturile în limba maternă – reviste, manuale, folclorul ori 

chiar gastronomia tradițională pot crea oportunități pentru însușirea și dezvoltarea limbajului – 

dacă nu academic – cel puțin, colocvial. 

Aceste aspecte nu trebuie nicidecum neglijate. Aceasta, desigur,  pentru a păstra amprenta 

specifică neamului, spre a întârzia, pe cât posibil, ori chiar a stagna disoluția acestuia, dizolvarea 

lui în cadrul populației majoritare. Limba noastră frumoasă și armonioasă, este o avuție națională, 

a tuturor: și a celor culți și a oamenilor simpli, și a bogaților și a săracilor; ea nu are caracter de 

clasă; e pentru toți.  

Limba este cea care aduce împreună oamenii. Când ei au în comun limba, atunci relațiile 

dintre ei evoluează. Atunci când vorbim limba noastră maternă nu ni se transmit doar informații 

lingvistice ci și sentimente profunde, trăiri și experiențe ale părinților noștri care le-au marcat 

copilăria și viața. 

 Prin transmiterea limbii materne, urmașii noștri vor reuși să ne cunoască la un nivel mult 

mai profund decât dacă am comunica în altă limbă. Asta se întâmplă când îi cânți copilului un 

cântec de leagăn pe care tu îl știi din copilărie sau bunicii le spun nepoților povești transmise pe 

cale orală de către bunii și străbunii lor. Pentru fiecare dintre noi, limba maternă nu are pereche în 

lume, ea este tăinuită în memoria neamurilor noastre. 

De ce este important să studiem, să învățăm în  limba maternă? La ce ne folosește? 
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Un răspuns posibil ar fi: pentru că încă mai există și apoi pentru că orice efort de 

cunoaștere este un exercițiu al minții, un sport al creierului, care, pe măsură ce se consumă, nu 

se epuizează, ci dimpotrivă, își intensifică potențialul de inteligență, capacitatea de a deschide noi 

perspective către adevăr și cunoaștere. 

Mă gândesc cu nostalgie dar și cu mândrie la limba mea maternă, limba română. Mă 

încearcă emoții, gândindu-mă prin câte a trecut, dar ea a rezistat, pentru că e o învingătoare și o 

curajoasă. 

Și așa îmi dau seama încă o dată că avem o limbă deosebit de frumoasă “ca un fagure de 

miere; că limba română e patria mea și că suntem și vom fi mereu legați de identitatea noastră 

prin limba maternă și prin credință.  

De aceea, azi mă simt recunoscătoare și mândră că o vorbesc, așa că, La mulți ani, Limbă 

română, oriunde în lume te-ai afla! 

Limba este unul dintre cele mai importante daruri pe care primești la naștere; este prima 

limbă în care înveți să spui mama; este prima legătură cu restul familiei, cu cultura şi comunitatea 

etnică. Este limba pe care o folosesc prima oară pentru a învăţa despre lumea care mă înconjoară. 

Părinții sunt primii profesori ai limbii materne pentru copii lor; tot ei realizează şi o legătură cu 

tradiţiile culturale importante, cu prietenii şi vecinii care vorbesc aceeaşi limbă. 

Folosirea limbii materne  te ajută să poți vorbi despre experienţe şi cuvinte noi,  să exersezi 

învăţarea literelor şi a cifrelor. Prin joc poți face ca limba  ta maternă să fie percepută ca amuzantă, 

citind cărţi, cântând cântece şi jucând jocuri în această limbă.  

Limba maternă este unul dintre bunurile noastre cele mai de preț. Și nu doar pentru că l-am 

moștenit de la persoanele cele mai iubite din viața noastră, părinții, ci și datorită faptului că limba 

maternă ne definește pe noi înșine, ne caracterizează și ne reprezintă. Doar vorbind-o și purtându-

i de grijă permanent ne putem simți întregi, egali cu noi înșine. 

Limba nu ne-o putem exila în mediul familial sau bisericesc, ea trebuie să poată fi folosită 

acolo unde vorbitorii ei trăiesc, lucrează, respiră. Acest principiu trebuie exercitat, deoarece limba 

suntem noi cei care o vorbim. 

Ce port în suflet îmi aparţine, este parte integrantă a culturii mele, am dreptul să o folosesc 

acolo unde trăiesc, aceasta este limba maternă. 

Aș vrea să închei pledoaria mea pentru limba maternă cu spusele a doi oameni ai culturii 

române: 
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Fănuș Neagu:  

“Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte suflet. 

Limba română e actul meu de naştere, eu sunt fiinţă sub măslinul ei, care rodeşte de două mii de 

ani, dreptul meu e să-i ţin dealul verde şi bătut de soare şi să stau în genunchi sub ploaia cântecelor 

ce ţâşnesc din ea.” 

Petre Țuțea: 

“Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual în 

om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba română are 

toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e posibil acest marş 

istoric. “ 

Ziua Internaţională a Limbii Materne  reprezintă de fapt recunoaşterea şi utilizarea limbilor 

materne din lume, în special a limbilor grupurilor minoritare și la protecţia şi revigorarea bogatei 

diversităţi culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacţiune şi înţelegere 

între popoare diferite.  

Fiecare dintre noi care aparținem unei comunități ligvistice avem datoria morală să păstrăm 

această moștenire – limba maternă. 
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DOBROCA TATARLARIN BAZI ESKĬ ZAMAN ADETLERĬN VE HAYATIN, NAILE ANAY 

ANLATA 

 

Autor(i): 

Ghiulşen Ismail-Iusuf 

Realizator Emisiunea Etniei Tătare, 

Radio Constanța  

 

 Naile Cheşpedin (24 mart 1919 - 10 Ağustos 2017). 1919 senesĭnde Dobroca’nıñ Qubadın 

köyĭnde, Absemet Omer oca ve Zeynep ailesĭnde dűnyaga kele. Babası, Qubadınıñ űrmetlĭ 

kĭşĭlerĭnden bĭrĭsĭ ve aytuwlı oca eken.Ekĭ kız bala ekenler, qardaşı Raime ve ozĭ Naile.  Naile 

anaynıñ ekĭ qızı ve bĭr ulı bola, balaban qızı, Gülşen, hemşire mektebĭn pĭtĭrgen sonra köp sene 

hastanede şalışa ve emeklĭ bola, yazar ve gazetecĭ Kerim Altay man üylene ve ekĭ balası bola, 

bĭrĭncĭsĭ ul Enver, Almanya’da doktor ve ekĭncĭsĭ kız, Leyla, ingilizce üyretmenĭ em de tatar 

dürkĭlerĭn güzel sesĭmen canladıra, ana annesĭ Naile’den ala, şalmaga ustalıqnı.  

Eskĭ zamanda, Naile anayın caşlıgında, delĭkanlılar caş qızlar arasında qarşılıklı qonışma adetĭ yapa 

ekenler.  

Cıyınlarda şıñlaşmak   

Eskĭden şıñlar Dobroca bölgesĭnde köylerĭnde tanıla eken. Şıñlarga delĭkanlılar başlay 

eken, artından qızlar şıñ man cevap bere ekenler. Komşı köyden kelgen caşlar köyĭn qızların 

tanımaq ĭstegende, bĭrbĭrlerĭne şıñ ayta edĭler.  “Kızlar, epĭmĭz bĭr odada otıra edĭk, nenemĭz, 

babamĭz pencĭrenĭn perdesĭn bĭle aştırmay edĭler bĭzge, üy sayıbı, bĭzge köbete em de koşap ikram 

ete edĭ”dep  

Naile anay bĭzge bĭr-ekĭ şıñ misalları berdĭ:  

Erkekler ayta ekenler:  

“Mına selam alekım, qız degen naz, 

Defterĭnĭñ şetĭne bĭznĭ de yaz.” 

Qızlar cevap bereler: “Qara kurma kestane kel aşayık, Bĭz eşĭkte, sĭz törde, şıñlaşayık. Gül bakşaga 

barayık, gül aşlayık, Lakırdını taşlayık, şıñ başlayık”,dep şıñga devam ete ekenler. 

 “Babam bek bĭr sert kĭşĭ edĭ, kızlar man toplaşıp cıyınga ketkende, at arabalarga katımızga 

kısımlardan bĭrĭn’de cıbere edĭ, gece, o ketĭrĭp taşlay edĭ üyĭmĭzge. Azır toplaşkanda, kızlar man 

“üyzĭk” ve “tawıknıñ kemĭgĭnden yapılgan yades” oyınları oynay edĭk.” 
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Ramazan ayın eskĭ adetlerĭ 

Ramazan ayında, köyĭn balları toplaşıp üy üyden curıp, “Şeremezan” ve “Sarı eşkĭ” ayta ekenler.  

“Temĭşke, nenem keşe turıp, bĭzge şibörek pĭşĭre edĭ. Köynĭñ dawılcısı, dawılga urıp, temĭş waktı 

keldĭ dep, cemaatke kaberdar edĭ. Akşam iptar zamanı yakınlaşkanda, ballar sokakka şıgıp<Akşam 

okıdı, şıberek kokıdı> dep seslene edĭk. Babam bĭznĭ şiberek ve ulkım man camıge cıbere edĭ. 

Akşam namazında tabılgan akaylar, üyge barmaz ewel iptarların camıde ete edĭler.” 

Naile anay bonday etĭp oküycĭlarĭmĭzga bazı eskĭ adetlerĭn anlattı. Ne yazıq ke! bo adetler 

yawaş-yawaş unutuldı, sadece qartlarımız aqıllarına ketĭrĭp anlatalar, çünkĭ onlar bo adetlerĭn 

yaşaganlar ve yaşatkanlar.  

Naile anay o sene 98 yaşında Rahmanına qawışa. Allah rahmet eylesın! 

 

TRADUCERE: 

Naile anay ne povestește despre unele obiceiuri și tradiții ale tătarilor din Dobrogea 

din trecut 

 

  Naile Cheşpedin (24 martie 1919 - 10 august 2017). Naile s-a născut în anul 1919 la 

Cobadin, în familia lui imamului Absemet Omer și Zeynep. Tatăl său era unul din cei mai respectați 

oameni din Cobadin.Naile mai avea o soră pe care o chema Raime. Naile are două fete și un băiat. 

Fata cea mare se numește Gülşen și era asistentă medicală, căsătorită cu renumitul scriitor, jurnalist 

si traducătorul Altay Kerim, unul dintre cei mai apreciați oameni de cultură a comunității tătare, 

împreună cu fiica sa Leyla au scris „Dicţionarul Tătar-Turc-Român”, apărut la Editura Kriterion în 

anul 1996. Împreună au doi copii: primul este băiatul Enver un apreciat medic în Germania și fata 

Leyla profesoară de limba engleză și solistă de muzică tătărescă, a scris cartea „Albumul literar 

gastornomic tătăresc” semnat de prof.Leila Kerim Wilson. Albumul cuprinde reţete de mâncăruri 

tradiţionale tătăreşti specifice Dobrogei. Gastronomia tătărească este prezentată în limba română, 

tradusă în limba engleză şi inserată cu expresii din literatura orală tătară. Vocea caldă și melodiosă 

este moștenită de la bunica Naile. În vremea tinereții doamnei Naile, tinerii (fete și băieți), pentru 

a-și exprima dragostea unul față de celălalt transmiteau aceste sentimente în versuri printr-un 

dialog, acestea în limba tătară se numesc Șıñ, cu ocazia unor evenimente cum ar fi nunta sau 

anumite petreceri. Tânărul își exprima dragostea față de fată prin versuri, la întalnirea dintre fete și 

băieți, aceștia din urmă începeau, dacă și fetei îi era pe plac băiatul, aceasta îi răspundea tot printr-
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un dialog în versuri. De obicei aceste versuri erau rostite de tinerii veniți din satul vecin. Doamna 

Naile povestește acest moment astfel: “Toate fetele stăteam într-o cameră, în vremea tinereții mele, 

părinții nu ne lăsau să ne uităm pe fereastră. Cu ocazia unor anumite petreceri, noi, fetele din sat 

ne adunam în casa gazdei, aceasta ne servea cu preparate pregătite în acest scop, kobete și qoșap 

(plăcintă cu carne tocată preparate cu foi și compot de fructe). Acum vă dau căteva exemple de 

şıñ:  

Tinerii spuneau:  

“Cu voia lui Dumnezeu am venit, te rog fată pretențioasă să îti ridici privirea și către mine.” 

Fetele răspundeau astfel: “Veniți fetelor să mâncăm castane și curmale, Noi la intrare, voi în 

mijlocul casei, haide-ți să ne spunem unul , altuia şıñ.”, și așa continuau până când fata îi răspundea 

tot prin versuri afirmativ, băiatului care o curta. 

 “Tata era un om foarte exigent, când mergeam cu fetele la o petrecere, ne trimitea 

întodeauna și pe unul dintre veri ca să ne păzească și să ne însoțească înapoi către casă. În acele 

vremuri ne deplasam cu căruța trasă de cai peste tot. Când ne întâlneam cu fetele ne jucat tot feluri 

de jocuri amuzante cum ar fi “üyzĭk (inelul)” și “yades(cu oscioare de găină).” 

Unele obiceiuri și tradiții de luna Ramazan (luna postului musulman) 

În vremea copilăriei mele, în luna postului de Ramazan mergeam îmreună cu copiii din sat 

să colindăm, “Şeremezan” și “Sarı eşkĭ”.  “În luna postului de Ramazan spre dimineață mama se 

trezea cu „noaptea în cap” să ne pregătească șuberek (vestita plăcintă tătărescă cu carne tocată 

și ceapă , prăjită în ulei)masa pentru o nouă zi de post (masa de Temiș era servită înainte de 

răsăritul soarelui). Aproape de ora pentru a servi „temıș„ daulgiul satului trecea pe la fiecare 

casă, pentru a-I trezi pe enoriași. Seara după asfințit, copii îmreunpă cu mine, strigam „S-a înserat 

, muezinul de la geamia a citit să ne deschidem postul, la casele din sat miroase a șuberek„, astfel 

anunțam că a venit timpul pentru a servi cina numita Iftar, din timpul postului. Tata ne trimitea 

seara la geamie ca să ducem șuberek și scovergi la geamie. Deoarece, oamenii veniți la geamie să 

se roage alături de imam, înainte să ajungă acasă să aibă ocazia de  a-și deschide postul măncând 

din bucatele aduse de noi.” 

Astfel, bătrâna doamnă Naile cu poveștile depre copilăria și tinereațea petrecute la sat, 

presărate deopotrivă cu obiceiuri și tradiții, unele din păcate nu se mai practică azi, cum ar fi „Șıň„. 

Bătrâna doamnă Naile ne-a părăsit pentru todeauna la 98 de ani, lăsând în urma ei poevești 

frumoase din viața trăită la țară, odinioră.  
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Secțiunea a II-a 

        -Fotografii și desene - 
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Autor(i): 

Stan Erika-Georgiana (clasa a V-a), 

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca” Constanța/ 

Structura - Școala Gimnazială ”Marin Sorescu” Constanța 

Coordonatori(i): 

Rădulescu Anamaria, 

Mediator școlar, Liceul Tehnologic ”Gheorghe Duca” Constanța/ 

Structura - Școala Gimnazială ”Marin Sorescu” Constanța 

 

 

„Festivalul Gastronomic, Prezentarea Portului Popular, Dezvoltarea și Promovarea 

Meșteșugurilor” 
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Reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu au anunțat pe pagina de Facebook evenimentul 

ce va avea loc în perioada 4 – 6 septembrie 2020 intitulat „Festivalul Gastronomic, Prezentarea 

Portului Popular, Dezvoltarea și Promovarea Meșteșugurilor”, organizat de Fundația Centrul 

European de Integrare al Romilor. 

 

 

Nuntã ţigãneascã 

Anişoara (18 ani) și Cezar (18 ani) se vor căsători sâmbătă în comuna Grajduri. Însă socrul 

mic promite că petrecerea va dura cel puţin până miercuri. „La ora 10.00 va fi gătită mireasa, iar 

apoi vom merge la biserică. Petrecerea va dura până miercuri la ora 10.00”, a explicat Ferdinand 

Stănescu, socrul mic. 

 /adevarul.ro/locale/iasi/update-nunta-tiganeasca-iasi-bulibasa-ferdinand-stanescu-isi-marita-fata-

foto-1_50ad89f67c42d5a66396fb43/index.html 

 

https://adevarul.ro/locale/iasi/update-nunta-tiganeasca-iasi-bulibasa-ferdinand-stanescu-isi-marita-fata-foto-1_50ad89f67c42d5a66396fb43/index.html
https://adevarul.ro/locale/iasi/update-nunta-tiganeasca-iasi-bulibasa-ferdinand-stanescu-isi-marita-fata-foto-1_50ad89f67c42d5a66396fb43/index.html
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„Festivalul Gastronomic, Prezentarea Portului Popular, Dezvoltarea și Promovarea 

Meșteșugurilor” 

 

 

Implicarea membrilor comunității rome ȋn propunerea şi inițierea proiectelor benefice 

lor;  Responsabilizarea față de comunitate și înțelegerea rolului pe care îl au la nivel individual 

membrii comunității dar și organizați într-un tot unitar al menținerii și promovării tradițiilor rome 

și a activității gastronomice; Realizarea unei acțiuni fără frontiere, multianuale, pentru promovarea 

tradițiilor rome. 
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PORTUL TRADIŢIONAL AL FEMEII RROME 

 

Romanca (ţiganca) tipicã poartã fustã lungã, din mai multe straturi şi bogat coloratã, cercei 

mari, pãrul lung, ȋmpletit şi uneori o floare ȋn pãr. Tradiţia romã spune cã picioarele unei femei nu 

trebuie sã se vadã. De altfel, ȋntreagã parte inferioarã a corpului unei femei este consideratã impura. 

Ĩncãlcarea acestui principiu este foarte gravã, deci fustele lungi trebuie purtate ȋntotdeauna. Ţiganii 

poartã deseori roşu, deoarece aceasta culoare este consideratã norocoasã (probabil datorita credinţei 

strãvechi ca sângele este sursa vieții şi vitalitãtii). Cu excepţia culorilor, o femeie nu are o garderoba 

prea variata. Tradiţia spune cã o femeie maritatã trebuie sã poarte un batic pe cap pentru a arata 

acest lucru. Femeile poartã de obicei bijuterii de mare valoare. Ĩn unele zone, femeile sunt 

binecunoscute pentru tradiţia lor de a purta bani de aur, ȋn pãr sau cusuţi pe haine. 

Ziua Internațională a Romilor (8 aprilie) este o zi pentru a sărbători cultura romani și de a 

crește gradul de conștientizare a problemelor cu care se confruntă romii. 

        Ziua a fost declarată oficial în 1990, în Serock, Polonia, la cel de-al patrulea Congres 

Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor (IRU), în onoarea primei mari întâlniri internaționale 

a reprezentanților romilor din 7-12 aprilie 1971 în Chelsfield , în apropiere de Londra. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/8_aprilie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serock
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chelsfield&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
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ÎN LOC DE ÎNCHEIERE ... 

 

”Încurajarea multilingvismului pentru incluziune în educație și societate” (”Fostering 

multilingualism for inclusion in education and society”) este sloganul U.N.E.S.C.O. sub care se 

derulează anul acesta Ziua Internațională a Limbii Materne.  

Prin Rezoluția 37 U.N.E.S.C.O. din noiembrie 1999, pe 21 februarie 2000 a fost sărbătorită 

pentru prima dată Ziua Internațională a Limbilor Materne. Un raport O.N.U. ne arată că 43% din 

cele 6000 de limbi vorbite în lume sunt pe cale de dispariție, câteva sute se folosesc în sistemul 

educațional, iar mai puțin de o sută în lumea digitală.  

Casa Corpului Didactic Constanța este un membru activ al vieții sociale dobrogene și este 

preocupată de aspecte identitare ale Constanței ca: limbă maternă, minorități naționale, diversitate 

etnică, multilingvism, Dobrogea europeană,  interculturalitate... 

Din punct de vedere lingvistic, Constanța este o zonă multietnică unde sunt prezente 18 

comunități naționale. Pentru a marca diversitatea culturală și pentru a pune în valoare fiecare limbă 

maternă, în fiecare an, pe 21 februarie, C.C.D. organizează diferite evenimente adresate elevilor, 

cadrelor didactice, părinților, publicului larg.  

”Educație de calitate prin abordare multilingvistică” (2016) a fost un seminar cu grup-țintă 

cadrele didactice care predau limba maternă în școli și centrele comunitare. 

În februarie 2017, a fost atelierul ”Limba Maternă și Interculturalitatea” adresat profesorilor 

participanți la cursurile noastre de Educație Interculturală. 

Dezbaterea ”Limbă și comunitate” (2018) desfășurată la Școala Nr. 6 ”Nicolae Titulescu” 

din Constanța a avut în centrul atenției educația copiilor imigranți și integrarea lor în comunitate. 

Limba Română a fost subiectul a două evenimente deosebite: un seminar al profesoarelor 

de diferite etnii care predau Limba și Literatura Română în sistemul de învățământ preuniversitar 

constănțean și un atelier de familiarizare a cadrelor didactice cu elemente ale cursului de ”Limbă, 

cultură și civilizație românească” dedicat elevilor din diaspora europeană.  

Pe 21 februarie 2020, împreună cu reprezentanți ai comunităților etnice și elevii Liceului 

Teoretic ”Ioan Cotovu” din Hârșova am învățat să spunem ”mamă” și ”pâine” în limbile maghiară, 

tătară, rusă, turcă, albaneză, greacă, aromână, armeană și am admirat minunate costume populare 

în cadrul proiectului ”Pe urmele costumului tradițional”.  
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21.02.2021 este data la care apare online numărul festiv al revistei C.C.D. ”Dynamis”, 

închinat acestei minunate sărbători, Ziua Internațională a Limbilor Materne.  

Vă mulțumim pentru participarea constantă la evenimentele noastre!  

Prof. Narciz AMZA, 

Metodist C.C.D. Constanța 

 

 


