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Romština má osm pádů. Koda čačo!".
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Co by nám měl Mezinárodní den
romskěho jazyka připomenout?

Nejen nám, ale všem národům by měla být romština
připomenuta jako jazyk svébytné národnostní menšiny,
který je součástí kulturního
dědíctvíRomů.

k češtině přirovnávala velmi
obtížně. Romština třeba používá přídechy a má osm pádů.
Existuje nějaký český výraz,
který je do romštiny nepřeložitelný?
.

ezinárodní
den rom, ského jazyka, který přiČeských výrazů, které'
nelze do romštiny přeložit, je
padá na dnešní datum, by měl
vzbudit zájem o tento jazyk .K jakému jazyku byste romštinu
velmi mnoho. Základ romnejen mezi veřejností, ale rov- přirovnala?
ského jazykaje orientován na
něž mezi samotnými Romy,
Autorky učebnice Romaňi
základní oblasti života
"Je potřeba romštinu udržet a Chíri hovoří o slovenské
a všechny novotvary - stejně
romštině (cožje neipoužioajsem vždy ráda, když mohu
jako v i dalších jazycích - se
našim studentům její základy . nější dialekt romštiny, kterým
velmi obtížně překládají. Ropředávat," vysvětluje absol- hovoří přibližně 85procent
mové si pomáhají připojením
romské koncovky k původníRomů - pozn. red.) jako o noventka speciální pedagogiky
voindickém indoevropském
Lada
Červeňáková,
která
mu slovu například z českého
romský jazyk vyučuje na jazyku. Vzhledem k fonetice
jazyka a tento přejatý termín
Střední škole prof. Zdeňka
, se pak velmi rychle začne UŽí· LADA ČERVEŇAKOV A.
a lexikálním odlišnostem
vat. Pokračooánina straně tů ' Foto: archiv Lady Červeňákové
Matějčka v Ostravě-Porubě.
romského jazyka bych ho

Romština má osm pádů.Koda ...~':
Pokračování ze strany 1
Podle statistik jé romský jazyk
a zájem o něj v dlouhodobém
úpadku. Užívají ho alespoň samotní Romové?

r

Střední generace slovenských Romů dosud užívá
romštinu aktivně a romský
jazyk je jejich rodným jazykem. Kvalita užívaného jazyka je velmi dobrá a v rámci komunity se stále udržuje.
Jiná situace je u dětí a mlá-

deže, Tam je romština užívána především pasivně.
U olašských Romů je romštína v tradiční, nezměněné
podobě a jazyk je užíván aktivně všemi generacemi;
Umí jej oni sami používat
v psané podobě, či funguje jen·
jakási ústní slovesnost?

Velmi málo Romů píše
romsky. Mnoho vzdělaných
Romů proto usiluje o zachování jazyka, angažují se ve

vydávání romských periodik
nebo pořádají soutěže na.
podporu a zachování jazyka.
Pro Romy bylo přirozené
,
předávat si vědomosti i kulturní dědictví ústně. Stále se
v komunitě hodně vypravuje
a .mnoho lidí neví, že tolik
kritizované postávání na
Ulicích ve skupinách je pro '
Romy zcela přirozený způsob
komunikace.
. (* Koda čačo. - To je 'prtuxia.)
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Slovníček
Lačho D' ives!
I:.ačhi r-at!
T aves Bachfalo!
. Kosa ěaěo,
Pro sas ipen!
lIlajhat(hefhi
na
mangav
palikerav
Bachtalo tiro droml
Džan Devlehai
Ačhen Devleha!

Dobrý den!
Dobreu noe!
Měj se dobře!
To je pravda.
Na zdravi!
an0
ne
prosím
děkrnji
Šťastnou cestu!
Nashledanou! ťříká, kdo zůstávM
Nasbledanou! (říká ten, kdo odcházO

