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Nächst Klack (Nr. 238): Samschdes, den 3. Februar 2018
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„Branding“ am/um Buedem
Op e sëlleche Plazen am Land gëtt vu Spezialisten a Fräiwëllege-Begeeschterten no
eiser Vergaangenheet am Buedem gegruewen, zesoe „gekëddelt“. No all deem, wat
do ewell fonnt ginn ass (an nach ëmmer gëtt!), ass um Gebitt vum Grand-Duché
mengerwärreg keng Wüst gewiescht!
Mir hunn ewell als Kanner de réimescheMosaik zu Dikrech bewonnert. Den Tët-

telbierg am Eck vu Lamadeleine (Rolleng)/Nidderkuer ass en historesche „Site“ vu
rarer Qualitéit. Zu Duelem weist net nëmmen de réimeschen Adler op eng wichteg
Zäit ënnert de Réimer. Zu Mamer an zu Bartreng kann ee sech nëmme wonneren,
wat do „gelaf“ ass. Zu Kënzeg guff eent vun den intressanste Keltegriewer aus Nord-
europa fonnt … vu deenen Elementer an déi weltberiimt Ausstellung „I Celti“ zu
Venedeg eragehol guffen. Den immens attraktive Mosaik am Eck Feelen/Viich-
ten weist op eng „lieweg Réimerzäit“, grad ewéi déi formidabel Fresken uewen u
Schieren … an och, datt dem Sigfrid seng Proprietéit zu Feelen/„Viulna“ ewell 963
ural Wuerzele muss gehat hunn, iert hie se géint de Bockfiels getosch huet, fir seng
Buerg ze bauen … souzesoen alles „ënnerierdesche Branding“.
Wat „si“ all hei geschwat hunn? Do kann ee bal nëmme rondrëm tiermen. Sé-

cher gëtt et ower Ausdréck, déi uechter d’Land hänke bliwwe sinn, an zwar an ei-
sen zéngdausende Flouernimm/lieux-dits, wou mir bei Honnerte keng „riicht-
ewech“ Explikatioun hunn. Déi „Toponymen“ hu mir (mam Éierendirekter P. Schon-
ckert vum Kadaster) vru Joeren emol rëm zerguttst op Lëtzebuergesch „riicht-
gebéit“, well si am Ufank vum 19. Joerhonnert vun däitschsproochege Beamten, ze-
soe „Schëmmel a Bless“ vernannt gi waren. Hei hu mir et mat engem „Bran-
ding“ ze dinn, no deem Historiker zesumme mat Linguiste misste sichen. „An der
Uecht“ kann een z. B. nach kloermaachen; ower de „Brill“ op x Plazen, „Schack“ a
„Schock“ bei Kënzeg? Do stousse mir ower op e kelteschen oder vill méi fréie
Knuet. Dës Zort „Branding Brain Storming“ wier et dowäert, datt sech eng eege
spezifesch Associatioun dofir giff zesummefannen. Vun der „Toponymie“ hu mir am
„Institut grand-ducal“ bis elo rosewéineg matkritt; soll dat elo vläicht besser ginn?

Abeejo! Majo dann …
An der November-Nummer vun der KLACK hat dir matkritt, datt e klengt Buch ën-
nerwee ass, wou Honnerte vun Ausdréck a klenger Sätz mat typesch lëtzebuerge-
schem Gesiicht dra sinn. Den Titel weist ewell ganz bewosst op déi eegen Art vun ei-
ser Sprooch: Abeejo, majoo dann! ... Dat kann een zwar „iwwersetzen“, ower nëm-
men dem Sënn no; eis Ausdréck selwer sinn do ower net méi erëmzefannen; op eng-
lesch giff do vu „lost in translation“ rieds goen, wat iwwregens den Titel vun en-
gem däitsche Bichelchen ass, dat Beispiller aus 30 Sprooche bréngt … leider keent
aus dem Lëtzebuergeschen! Do wier ower yett gewiescht … dofir war dat den „Un-
zéckert“ (Mupp bei der Juegd)!
Deem Ëmstand gëtt da mat deem neie Buch opgehollef; dofir ass den Titel och be-

wosst ganz opfälleg, wuertwiertlech ONIWWERSETZBAR. Fir d’Saach vun deer
ganzer oder deelweiser Oniwwersetzbarkeet ze ënnersträichen, fënnt ee fir all Bei-
spill eng méiglech franséisch an däitsch Bedeitung vum lëtzebuergeschen „Idiom“.
D’Saach gëtt nach eng Grimmel méi „labber“ mat dem talentéierte Karikaturist
Carlo Schneider senge puer Dose lëschtege Biller; en etlech kleng Gedichter-
cher ronnen dat Ganzt dann of. An enger nächster KLACK gi mir méi däitlech …

Samstag und Sonntag, den 6./7. Januar 2018

Den 29. Februar 2048?
Wat huet deen Datum hei verluer? Mä et ass genee deen
Dag, wou d’MELUSINA déi nächst Masch vun hirem
Strack däerf strécken, fir aus dem Bockfiels eropze-
kommen. Jo, an? Maacht iech emol schlau, wéi dacks e Voll-
mound op de sougenannte „Schaltdag“ fält, an dann denkt
emol no, wéivill zeg-Dausende vu Joeren d’Melu bräicht, fir
de Strack fäerdegzekréien, mat deem d’Fësch-Schwanz-Meed-
chen aus der Déift vum Bockfiels erop geng kommen … eng
wonnerbar So, eng Legend, e Mythos, wéi mir en net besser
kënnte fannen; zwar net hei gewuess, mä zesoe „Welt-
Legende-Literatur“! Fir mäi laangt Melusina-Gedicht hat ech
mir de Käppchen zerbrach, wéi een dat vun den „all siwe Jo-
er“ nach esou kënnt verlängeren, datt d’Melu am Fong ni eraus giff kommen … well
dann trëllt d’Stad jo och an e Koup. Dann hu „mir“ jo nach laang Zäit. An engem Mäer-
chen ass jo bal alles erlaabt, gelldir … an „eis“ Melusina kann et roueg mat dem An-
dersen sengem „Miermeedchen“ ophuelen. Esouguer liichtfank vis-à-vis vun der welt-
berühmter „Mermaid“ vu Kopenhagen, déi de gudden Anderson aus der Le-
gend vun der „Undine“ gezunn huet: Eis Melu gëtt an hirer „Geschicht“ mam re-
elle Grof Sigfrid a Relatioun gesat … deemno geet si „legendär“ e Krack iwwer d’Mäer-
chen eraus a gëtt eng Zort „lieweg“ Legend mat deelweis historeschem Fong!

Déi ganz Gedankespillerei hei uewendrun huet ower och eng aner Ursaach, eng
vun haut a fir äis all: Wéi laang soll et nach daueren, bis déi verstan hunn,
déi et an hire Méiglechkeeten hätten, „eiser“ Melusina do eng zerguttst
Plaz ze ginn, wou d’Legend si histellt oder – setzt > ënnen um Fouss vum Bock-
fiels, matzen an der Uelzecht, op déi kleng Insel, déi dir op der Bréck fir eriwwer „bei
d’Malou“ kënnt kucken (souzesoe vum Malou bei d’Melu). Stellt iech dat „Fësch-
schwanzmeedchen“ emol an der Däischtert vun ënnen erop beliicht vir … an et wier
net manner berechtegt (touristesch ganz sécher eng Bommesaach!) wéi d’Mierjoffer
vu Kopenhagen, déi hir Existenz (*1913) dem begeeschterte Béierbrauer Carlsberg ver-
dankt. De Mäerchemonni H. C. Anderson hat seng „Mierfrächen“ iwwregens net op
Kopenhagen gesat; dat ass eng Tivoli-Geschicht, eng weltwäit bekannt At-
traktioun, déi knapps een zu Kopenhagen verpasst. Wéivill méi Berechtegung
hätt eng Melusina an der Uelzecht, well dës Seechen dach och nach mat der Exis-
tenz vu Lëtzebuerg zesummebruecht gëtt?! Jidfer Mythologie ass mat Statuen
a „vermënschten“ Déieren an der Wierklechkeet vertratt; de Romulus & Remus sinn
net onbedéngt méi intressant wéi d’Melu, an esou ass et mat Honnerte vu Konscht-
objekter uechter Europa an d‘Welt. Firwat net fir „eis Melu“? Si verdéngt méi ewéi
eng zesoe verstoppten 3D-Plastiks-Mausi hannerwands!

Soe mir „Melusina“, da gëtt gläich vum Nic. Greth sengem „Sagenschatz“ ge-
schwat (elo och vum Mil Goerens senge formidabele Bänn „Eiser Soen“); dat ass na-
tierlech an der Rei … mä stellt iech emol vir, de Greth hätt mam Dicks zesummege-
schafft, aplaz datt déi zwéin sech zerstridden hu wéi „Biischtebënner“. Dem Greth
seng Sammlung ass 1883 erauskomm; et steet ower fest, datt hien d’Melusina net ent-
deckt a scho guer net erfonnt huet! Ewell méi wéi 40 Joer virdrun huet en Of-
fizéier vun der preisescher Garnisoun, den Theodor von Cederstolpe, e Buch
erausginn, dat „Sagen von Luxemburg“ geheescht huet; den Ufank dovu wa-
re véier (däitsch) Gedichter iwwer … d’Melusina! Säi „Material“ dofir ass hei dach be-
stëmmt vill méi al, also … 1841 hat eise Greth just siwe Joer … mir däerfen deemno un-
huelen, datt „eis“ Melusina och esou ëm den Ufank vum 19. Joerhonnert bestan
huet; si huet also op d’mannst 200 Joer. Dat misst jo bal duergoen, fir si houfreg op
en „nationale Stack“ ze stellen, hallo „Luxembourg Branding“ … am neie Joer!

vum Lex Roth

Eis Sprooch an d'Gesetz
Dir wësst – vläicht och (nach) net – datt eis Sprooch 1984 ganz verstänneg ge-
setzlech verankert ginn ass; iwregens duerch eis AL an hirem President seng de-
mools direkt perséinlech Relatioun mam Här Staatsminister Pierre Werner; op deer Ba-
sis ass dunn d’Spezialcommissioun och entstan.
Zënter bal 20 Joer si mir (nach ëmmer) „dohannert“, datt d’Lëtzebuer-

gescht seng Plaz an eiser Constitutioun soll kréien. De Prinzip dovun ass vun
den Haapt-Parteien an deer kompetenter Chambercommissioun ewell laang ugeholl.
Jiddfer Deputéierten huet vun äis eng Brochure kritt, an deer kéipweis Ur-
saachen an Argumenter kloer auserneegedi sinn (iwwregens nach ëmmer bei äis ze
kréien). Duerch Ëmstänn, déi nëmme reng politesch sinn, an näischt mat eiser Sprooch
oder géint si ze dinn hunn, ass och eis Sprooch souzesoen an deen „zéie Bulli“
geroden, dee mir kennen, bis …
Donieft ass dann elo e Gesetz an der „Mautsch“, dat déi „administrativ“

bis organisatoresch Säit vum Lëtzebuergesche soll regulariséieren. Naja,
dat ass a sengem Fong eng gutt Saach. Mä et bleift ze hoffen, datt dat Këndchen
och matzäit aus der Wéi eraus an de „Juppla“ an zerguttst un d’Lafe kënnt!

Den englesche Guardian…
… huet dëslescht en intressanten Artikel iwwer d’Lëtzebuerger Sprooch-
situatioun bruecht. Och wann net alles stëmmt a yett „iwwergaange“ gëtt, hunn
do en etlech jonk Lëtzebuerger nawell guer net esou hoplala am „Interview“ reagéi-
ert; esouguer intressanterweis e Verglach vun eiser Sprooch mam Iwwergank vum
urale Sächsesch-Engleschen (vun no der Battle of Hastings, 1066) op dat „mo-
dernt“ vun hirer Literatur zënter dem W. Chaucer gemaach; am Fong deen éischten
engleschen Auteur, vun deem mir haut nach/emol e Saz verstin. Vun enger „Re-
naissance“ vum Lëtzebuergeschen ze schwätzen ass ower dolaanscht: Eis
Sprooch kann/brauch net nei gebuer ze ginn, si ass op d’mannst aus der „Kita“
eraus a geet zënter e puer Joerzéngten an déi „Grouss Schoul“.
De „Guardian“, an der Zäit „Manchester G.“, ass beileiwen net dat éischtbescht

Trottoirsblat, an dës Lëtzebuerg-Initiativ kann een als en zerguttst/gratist Stéck
„Branding“ fir eist Land kucken. Déi herrlech (erausgeviizt) „Photo“ vun der Stad ass
als Publicitéit net mat Geld ze bezuelen!

E Patt mat der ACTIOUN LËTZEBUERGESCH
D’Actioun Lëtzebuergesch – Eis Sprooch ass (administrativ) jo zënter en etle-

che Méint op Izeg „geplënnert“; d’genee Adress fannt dir hei uewen an der KLACK.
Do hu mir elo och d’Méiglechkeet, mat eise Membren a Frënn en „Neiooschpatt“
ze huelen an ze babbelen > an zwar Samschdes, den 13. Januar, um 15 Auer.
Dir kënnt Iech, wa méiglech, och op eisem „Mail“ umelden. Merci a bis dann!


