Samene - polsk

Saamowie

Saamowie to ludność rdzenna mieszkająca w Norwegii, Szwecji, Finlandii i
Rosji. Ludność rdzenna to ludzie, którzy pierwsi zasiedlili dany obszar.
Oznacza to, że zamieszkali na tym obszarze zanim ustalono granice państw.
Saamowie mają własne tereny, język , kulturę i historię.

Obecnie żyje około 60 000 – 70 000 Saamów. W Szwecji mieszka ich około
17 000, w Finlandii około 7500, a w Rosji około 2000. W Norwegii mieszka
około 40 000 Saamów, z czego większość na północ od Saltfjellet, lub w
dużych miastach, na przykład Oslo.
Wyścigi reniferów
Kto pierwszy dotrze do
mety?
Najszybsze renifery
biegną nawet 60 km/h!
Organizowane są
mistrzostwa Norwegii
w wyścigach reniferów
oraz mistrzostwa
krajów nordyckich w
tym sporcie.

Narodowy dzień Saamów

Saamowie obchodzą swoje święto narodowe 6 lutego. Dzień ten jest
wspólnym świętem dla wszystkich Saamów w Norwegii, Szwecji, Finlandii i
Rosji. Święto Saamów ma upamiętnić ich pierwszy kongres, który odbył się
6 lutego 1917 w Trondheim. Tego dnia po raz pierwszy spotkali się
Saamowie z Norwegii i Szwecji, aby współpracować na rzecz spraw
ważnych dla ich społeczności.
Hymn narodowy Saamów to Sámi soga lávlla, co znaczy Pieśń ludu Saami.
Narodowy dzień Saamów jest świętem państwowym i wywiesza się wtedy
flagę Saamów oraz norweską. Dzień ten obchodzi się w wielu miejscach w
Norwegii. W Tromsø świętuje się przez cały tydzień na przykład
uczestnicząc w koncertach i wyścigach reniferów.
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Flaga Saamów

Saamowie mieszkający w Norwegii,
Szwecji, Finlandii i Rosji mają tę samą
flagę. Wywodzi się ona z tradycji ludowej.
Saamowie są według tej tradycji synami i
córkami Słońca. Kółko na fladze to symbol
Słońca i Księżyca.
Parlament Saamów (Sametinget) określa
zasady dotyczące użycia flagi.
Języki Saamów

Języki Saamów to grupa jedenastu różnych
języków. Są one spokrewnione z językiem
fińskim, estońskim i węgierskim.
Najwięcej ludzi posługuje się północną
odmianą języka. Używają jej Saamowie z
terenów Norwegii, Szwecji i Finlandii.
Południowa odmiana jest rzadko używana w
życiu codziennym. Odmiana lule jest bardziej
popularna i wiele dzieci uczy się jej w szkole.

Skaller, czyli tradycyjne
zimowe obuwie Samów
uszyte ze skóry renifera z
futrem na wierzchu.

Ubrany w tradycyjny kaftan mężczyzna łapie
renifera na lasso. W głębi widać lavvo, tradycyjny
namiot.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Shutterstock
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Bures znaczy „Cześć” w
języku północnych Saamów
Lavvo i pulk to słowa z
języka Saamów używane w
norweskim
6.lutego mówimy:
Lihku beivviin! Oznacza to
«Wszystkiego
najlepszego»!

Kobieta na skuterze śnieżnym,
ubrana w pesk, czyli tradycyjny
kaftan ze skór.

