
Că vorbind din cele sfinte

Chiar de-ar prinde el de

veste

O să creadă că-i minune

Sau vreun sfânt cumva că

este

Cam această socoteală

Cantoru-şi făcu în sine

Drept la om acas’soseşte

Seară când se face bine

Ajungând la om acasă

Vrând în tindă a intra

Trage-n uşă cu piciorul

Şi intră zicând aşa:

„Biruind puterea morţii

Poarta Iadului-ai sfărmat

Şi intrarea în Rai

Hristoase

Celor drepţi ai arătat”

Pipăind apoi cu-ncetul

Pentru scară loc de pus

Şi apucând încet pe scară

Zice iar mergând în sus:

„Înălţatu-te-ai la ceruri

Doamne şi te-ai proslăvit

Şi pe noi din stricăciune

De păcat ne-ai mântuit”
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RODICA CRISTINA ŢURCANU

HANS GEHL: Wörterbuch der donauschwäbischen
Baugewerbe. Editura Jan Thorbecke Stuttgart,

2000, ISBN 3-7995-2507-6. (1009 pagini, cu index
de cuvinte–cheie, în anexă, 20 pagini; ilustraţii:

grafică manuală)

Lucrarea Dicţionar de limbaje profesionale ale şvabilor dunăreni în
domeniul meşteşugurilor din construcţii apare în seria de scrieri ale
Institutului pentru istoria şi etno-civilizaţia şvabilor dunăreni (Institut
für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde), în vol. 7 şi
reprezintă partea a doua a proiectului Donauschwäbische
Fachwortschätze (Limbaje profesionale ale şvabilor dunăreni). Prima
parte a apărut sub titlul Wörterbuch der donau schwäbischen
Bekleidungsgewerbe (vol. 6, Dicţionar de limbaje profesionale ale
şvabilor dunăreni în domeniul meşteşugurilor specifice producţiei
vestimentare, 2000), la aceeaşi editură. [Volumele 3 şi 4 au apărut în
continuare, în anii 2002 şi 2005]

Acest volum, al şaptelea, continuă seria dicţionarelor de
limbaje profesionale ale şvabilor dunăreni deschisă de Hans Gehl în
1997 şi cercetează terminologia din domeniul meşteşugu rilor
prelucrătoare ale pietrei, lemnului şi metalului. Corpusul cuprinde
525 transcrieri fone tice pe baza datelor culese prin înregistrări audio
realizate de autori, trimise de informatori de referinţă, dar şi a
numeroaselor lucrări de diplomă realizate de absolvenţi germanişti
din România şi Ungaria. În introducere autorul prezintă demersul de
alcătuire a unui dicţionar al limbii şvabilor dunăreni, trăsăturile
specifice lexicului meşteşugăresc, constitui rea şi subîmpărţirea
dialectelor şvăbeşti vorbite pe cursul Dunării şi le localizează prin
şapte hărţi ale ţinuturilor populate de vorbitorii lor. Cele 4000 de
articole de dicţionar conţin scurte informaţii gramaticale privitoare
la cuvântul tratat, variantele sale în transcrie re fonetică cu sigle
pentru identificarea localităţii, date privitoare la sens, exemplificări
contextuale din corpus, transpuse în limba literară şi în unele cazuri,
explicaţii lingvistice şi tehnice din domeniul căruia îi aparţine
termenul, precum şi trimiteri la articole de dicţionar înrudite, aflate
în interiorul volumului ori la menţiuni referitoare la acestea în alte
dicţionare de varietăţi dialectale. Volumul conţine referiri la spaţiul
de limbă germană în general şi la spaţiul mai restrâns al varietăţii



Ajungând în pod şi colo

Nefiind de loc lumină

Zice iar mergând cu-ncetul

Pîn’să dăie de slănină

Paşii mei îndreaptă-i

Doamne

Întru sfântă voia Ta

Şi ca orbu slavă Ţie

Glasul meu îţi va cânta

Îndreptează-mi Doamne

paşii

După sfântă voia Ta

Dumnezeul tău Avrame

Însă Tu nu mă lăsa

Dând apoi de coşul care

Şi ursoaica se mai zice

Şi-ajungând să ia slănină

Se opreşte acum aice

Şi-ncepând încet să cate

Cum slănina pusă este

Zice iar cu umilinţă

Vorbe sfinte ca de-aceste

Pipăind atunce Toma

Degetul în răni ţi-a pus

Şi-apoi Doamne slavă Ţie

Strig ţie întru cei de sus
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bavarez-austriece, la relaţii lingvistice şi culturale de interferenţă
şi schimb între grupurile etno-lingvistice din regiunea sud-est
europeană cerce tată. Astfel, publicaţia se adresează lingviştilor şi
germaniştilor, etnografilor şi sociologilor, istoricilor, geografilor şi
cititorilor care sunt interesaţi de problematica Europei Centrale de
Est. (traducere şi adaptare după textul de prezentare a volumului,
pe coperta a doua)

În introducerea sa la dicţionar, HANS GEHL prezintă
cititorului, în sinteză, istoria populaţiei germane numite de vecini
şvabi, care provine însă doar în parte din landul Baden-
Württemberg, ţinutul şvabilor, majoritatea fiind de origine din alte
zone ale Germaniei de vest şi sud-vest, dar şi din Alsacia şi Lorena.
Printre motivele utilizării etnonimului şvabi şi pentru alte sub-
grupuri etno-lingvistice germane, se numără faptul că aceşti
colonişti, ori de unde ar fi fost, s-au îmbarcat la Ulm, acolo unde
Dunărea devine navigabilă, în aşa numitele «Ulmer Schachteln»,
vase fluviale de forme asemănătoare celor unor lăzi, pornind mai
departe spre răsărit, pe calea apei. Etnonimul compus cu un atribut
geonim, şvabi dunăreni (suabi danubiani), a fost utilizat pentru
prima dată în 1922 de către geograful Robert Sieger din Graz şi
HERMANN RÜDIGER, editorul ziarului «Das Auslandsdeutsche»
(Limba germană din străinătate), şi s-a impus în anii treizeci, în
dauna denumirilor bavarezi de pe Dunăre (pentru coloniştii din
Bavaria) şi germani de pe Dunăre (pentru toţi coloniştii germani).
Autorul men ţionează dificultăţile actuale de a găsi informatori de
referinţă în ceea ce priveşte limbajele profesionale meşteşugăreşti
din motive obiective: acestea sunt pe cale de dispariţie odată cu
transformările majore din sfera producţiei materiale şi totodată prin
dispariţia generaţiilor ce le-au utilizat şi nu în ultimul rând prin
împuţinarea numărului de vorbitori de varietăţi ale limbii germane
din Europa Centrală şi de Est, de pe cursul Dunării, prin părăsirea
acestor locuri şi emigrarea din ţara de origine a antecesorilor lor.

Autorul, care vorbeşte el însuşi o varietate bănăţeană a
limbii germane din Frankonia de Sud (zonă geografică situată între
Karlsruhe, Heidelberg şi Pforzheim), a condus acest proiect la
Institutul de istorie şi etnocivilizaţie a suabilor dunăreni
dinTübingen începând cu anul 1987, iar corpusul (cu peste 100 de
interviuri pe 750 de casete audio şi discuri CD a luat naştere în
principal prin cercetare pe teren, iar unde nu a mai fost posibil, prin
înregistrări de etnodiscurs la vorbitori de dialect din Germania,
căutându-se aceia, care părăsiseră de curând patria adoptivă, iar
numărul lucrărilor de diplomă cercetate, ale absolvenţilor germanişti
din Ungaria şi România (Timişoara, Szeged, Pecs şi Budapesta), nu



Apucând din brâu cuţitul

Bucuros c-a nimerit

Dă să taie la slănină

Cuvântând încet grăbit

Pironitu-te-au pe tine

Cel de minte nepătruns

Iară din ostaşi atuncea

Unul coasta Ţi-a împuns

Şi catapeteasma Doamne,

În două s-a despicat

Şi-ntunericul deodată

Tot pământu-a-nconjurat

Şi când trage cu cuţitul

În slănina spânzurată

Nimeri şi taie aţa

Buf, slănina cade-odată

Şi cum dă pe pod slănina

Rupe podul di-ntâmplare

Cad bucăţi pe vatră-n casă

De pe pat, românul sare

Şi apucând un lemn în

mână

Drept pe scară în pod

apucă

Iară cantorul de acolo

Cată unde să se ducă

Ridicatu-s-au asupră-mi

Limbile cu ceartă mare
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este mai mic de 500.
HANS GEHL descrie în detaliu, modul de alcătuire a

dicţionarului şi structura articolelor. Fiecare articol, este o scurtă
«poveste», povestea unui cuvânt cu structura sa fonetică, grafematică,
mediul său funcţional relevat prin exemple de context de utilizare. În
afară de aceasta, cititorul este familiarizat cu noţiunea de limbaje
profesionale în contextul evoluţiei diacronice a domeniului
meşteşugurilor în Ungaria de azi şi în România, în ţinutul Sătmarului
şi Banat şi obiectului de cercetare reprezentat de comunităţile şvabilor
dunăreni. Apoi cititorul face cunoştinţă cu naşterea şi evoluţia
varietăţilor limbii germane vorbite de şvabii dunăreni, şi anume
varietăţi dialectale originare din Bavaria, Suabia şi Alemannia,
germane medii, altele din regiunea Renano-Palatină (Rheinpfalz), ori
de pe cursul Moselei, sau varietăţi din Frankonia superioară. Această
secvenţă istorică şi lingvistică este însoţită de un index al localităţilor
întemeiate de şvabi, sau în care aceştia au trăit sau/şi trăiesc , cu
denumirile lor în limba germană şi în limba statului pe teritoriul căruia
se află în zilele noastre, ceea ce îl orientează pe cititor în spaţiul
geografic, dar oferă şi informaţii cu privire la varietatea lingvistică
(dialect, subdialect, combinaţii dintre acestea) vorbite în fiecare
localitate menţionată şi prezentată pe hărţile regiunilor locuite de
şvabii dunăreni.

Cele în jur de 360 titluri bibliografice şi periodice citate, alte
surse menţionate, lista de abrevieri, indexul de cuvinte-cheie, hărţile
şi orientarea pe hartă, lipsită de dificultate, datorită menţionării în
index a poziţiei localităţilor în careul de pe hartă, însoţesc corpul
dicţionarului în sine, conferă Dicţionarului de limbaje profesionale
ale şvabilor dunăreni în domeniul meşteşugurilor din construcţii,
odată în plus calităţile unei lucrări de referinţă şi de încredere.


