
Dumnezeul tău Avrame

Doamne, fii a mea scăpare

Ce să facă de nevoie?

N-avea unde să se ducă

Înspre streşină la fugă

Către fund în pod apucă

Ajungând în fund deodată

De nevoie şi de frică

Pune mâinile şi rupe

Şi-n sus streşina ridică

Rupt-ai zapiţul pierzării

Şi pe strămoşi i-ai slobozit

Pe Faraon în drum

oprindu-l

În valuri oaste i-a perit

Şi făcându-şi loc în grabă

Pe sub streşina din dos

Făra a sta prea mult pe

gânduri

Se-arunca din pod drept jos

Coborâtu-te-ai Hristoase

Întru cele de desupt

Şi-al păcatului de veacuri

Lanţul cel de fier l-ai rupt

Dar văzând că după dânsul

Jos din pod şi omul sare

La picior mi-o ia deodată

Şi porneşte-n fuga mare

Îndeseşte-mi Doamne paşii
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RODICA-CRISTINA ŢURCANU

Donauschwäbische Lebensformen an der
mittleren Donau.

Interethnisches Zusammenleben und
Perspektiven.

Editura N. G. Elwert, Marburg 2003, ISBN 3-7708-
1228-X (330 pagini din care 

7 pagini hărţi şi 8 pagini ilustraţii alb-negru)

Lucrarea Forme de viaţă a şvabilor dunăreni de pe cursul
mijlociu al Dunării. Convieţuire interetnică şi perspective a apărut
în seria de scrieri a Comisiei pentru etnografie germană şi est-
europeană a Societăţii Germane pentru etnografie org. înreg.,
editată de HEIKE MÜNS, ca al 85-lea volum şi a fost tipărită cu
sprijinul însărcinatului guvernului federal german cu probleme de
cultură şi media. Deutsche Bibliothek menţionează această
publicaţie în Bibliografia Naţională Germană, date bibliografice
detaliate sunt accesibile în Internet la http://dnb.ddb.de .

Lucrarea răspunde la un complex de întrebări: cine sunt
şvabii dunăreni, de unde vin, ce obiceiuri şi elemente culturale din
patria de origine – din ţinuturi diferite ale acesteia - au adus cu ei,
cum s-au păstrat şi/sau transformat acestea în cursul secolelor, în
condiţiile locale diferite şi în perpetuă schimbare din ţinuturile
sud-est europene în care s-au aşezat, determinate pe de o parte de
interferarea acestora şi pe de altă parte de contactul cu
comunităţile etno-lingvistice locale, grupul etno-lingvistic al
şvabilor dunăreni devenind astfel, în patria opţională, donator şi
receptor totodată de elemente culturale şi lingvistice. Pe lângă
acestea, autorul îşi propune să analizeze modul în care în spaţiul
de limbă şi cultură comun cu cel al altor grupuri etno-lingvistice,
convieţuirea alături de acestea s-a reflectat şi se reflectă până azi
în cultura şvabilor dunăreni şi cum a avut loc integrarea acestora.

În capitolul Introducere HANS GEHL dezvăluie ţelul
demersului său astfel: Descrierea formelor de viaţă a şvabilor
dunăreni va include trăsăturile esenţiale ale acestora, larg corelate
spaţial şi temporal în circuitul ştiinţific şi le va fixa atât pentru
generaţiile cărora acestea le sunt specifice cât şi pentru cercetări
viitoare (pag. 9). Autorul subliniază rolul etnologiei pentru memoria
spirituală a umanităţii în general, pentru cunoaşterea evoluţiei
individuale a diferitelor grupuri etno-lingvistice dar mai cu seamă



Tu eşti pacea şi odihna

Că m-ajunge Doamne

acuma

Omul ăsta cu slănina

Dar când omul dă cu

lemnul

După cantor şi-l loveşte

Mîinile pe cap îşi pune

Şi-încă o dată glăsuieşte

Unsa-i capul meu cu

miruri

Şi cu untdelemn de

bucurie

Însă acesta mi-a spart

capul

Fire-ar al dracului să fie.

Inf. Perhaiţă Aurel, 80 ani,

Libotin
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în contextul larg al vecinăţăţilor din spaţii de comunicare largi şi
menţionează contribuţii la cercetarea acestei problematici într-un timp
mai îndepărtat şi mai apropiat, mai cu seamă a obiectului de studiu
reprezentat de şvabii dunăreni.

Sinteza istoriei şvabilor dunăreni, urmărită din ţinuturile de
origine, de-a lungul procesului colonizării şi începuturilor edificării
unei culturi specifice în patria adoptivă începând cu primii ani ai sec.
al 18-lea, a evoluţiei ecnomice până în anul 1918, apoi în condiţii
modificate în perioada interbelică şi din nou modificate după 1945
(pag.14 – 34), pregăteşte cititorul în mod temeinic pentru a face
cunoştinţă cu toate aspectele socio-culturale ale domeniilor vieţii
sociale a comunităţii, a membrilor săi, comunicării lingvistice şi
culturale.

În continuare conţinutul şi structura lucrării – capitole
organizate pe domenii ale vieţii sociale dar şi ca demers tematic
descriptiv şi analitic privitor la: Alimentaţie, Obiceiuri agrare,
Medicină populară, Credinţe şi superstiţii, Comunitatea sătească şi
stratificarea socială, Forme ale costumului tradiţional (cel original
dar şi elementele preluate prin contact de convieţuire de la „vecini“),
Tradiţii, obiceiuri şi sărbători în cursul anului, Carnavalul (Fărşang),
Obiceiuri de Paşte, Rusalii şi Hram, Postul Crăciunului (Advent) şi
Crăciunul, punctele culminante în viaţa pământească a omului şi
ritualurile de trecere, şezătoarea ca eveniment de socializare, precum
şi obiceiurile citadine, oferă pe lângă informaţie şi cunoaştere
profundă a unui univers uman, cu elementele şi regulile sale, şi o
imagine mai mult decât cinematografică asupra acestuia. Adăugând
severei rigori ştiinţifice, caracteristică lucrării, profunda omenie şi
onestitate a autorului, ce o traversează de la început şi până la sfârşit,
cunoaştem oameni care au fost şi încă sunt, a căror existenţă, al căror
aspect, ale căror preocupări, visuri, ţeluri şi realizări personale şi de
grup, nu pot fi trecute cu vederea şi în nici un caz uitate, în al căror
viitor, cu siguranţă, va crede şi cititorul, alături de autor, şi nu numai
de el. (pag. 37 – 254). 

Delimitarea naţională a grupurilor de şvabi dunăreni situate
azi în state diferite - Ungaria, România, Serbia, Croaţia şi schimburile
interetnice în interiorul graniţelor de stat, identitatea şi alteritatea,
perspectivele şvabilor dunăreni, integrarea după aşezarea lor, cei ce s-
au întors în patria de origine, cei ce au rămas în patria adoptivă,
viitorul acestora reprezintă teme analizate cu multă atenţie şi fineţe
în lucrarea lui Hans Gehl. (pag. 259 – 283). 

Convieţuirea şvabilor dunăreni cu vecinii lor din Europa
Centrală de Răsărit este un model pentru ideea europeană şi pentru
relaţiile dintre oameni. După război aceste relaţii nu au fost bune
întotdeauna, totuşi există până astăzi o comuniune, ideea de a fi
împreună, în Ungaria, România şi Iugoslavia, care slujeşte



CÂNTECUL RITUAL
AL CUNUNII LA

SECERIŞ

ANEXA 1

139

Dimineaţa ne-am sculat 
Pe obraz că ne-am spălat
Secera-n mână am luat
Şi la hold’ am plecat
Mândră hold’ am secerat
Holda ca peretile
Secerat-o fetile.
De la vârful Arşiţii 
Vine fruntea cununii,
De la vârful muntelui 
Vine fruntea grâului.
Ş’aşe-i rându fetilor 
Ca şi rândul merilor:
Până-s mere mărunţele
Şed pe crengi înşirăţele, 
Dacă prind a se mări 
Ele prind a se rări.
Ieşiţi feciori cu apa
Şi ne udaţi cununa.
Ieşiţi, feciori de la râu
Ca să ne udaţi grâu.
Mătură-ţi, gazdă, podu
Mătură-l de grâu de vară
C’amu-ţ vine din iaz-vară.  

Informator Belbe Ion
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contactelor transfrontaliere şi a dus la colaborări de succes cu
universităţi şi instituţii de cercetare din Europa Centrală de Răsărit
– citează Hans Gehl dintr-un comunicat de presă al Ministerului de
Interne al landului Baden-Württemberg (unul din ţinuturile de
origine al şvabilor din România), din 28.08.01. (p. 286)

În condiţii de pace se naşte imaginea prietenului din rândul
vecinilor de altă etnie şi confesiune. Reversul acesteia este imaginea
duşmanului, care cel mai adesea este rodul influenţei forţei
guvernante şi a mediilor asupra oamenilor obişnuiţi şi îngreunează
convieţuirea paşnică – spune HANS GEHL.

Vechea imagine pozitivă a germanului-prieten se impune
tot mereu la români, în ciuda tuturor împrejurărilor potrivnice în
cursul convieţuirii lor. În imaginea românilor despre germani pare
a se aduna între timp ceva, ce s-ar putea numi «dor de ţară după
cum a fost cândva». Nu arareori românii regretă emigrarea
cunoscuţilor şi prietenilor lor germani în Germania şi constată:
«Germanii părăsesc ţara şi duc cu sine bogăţia ţării în mâinile lor
goale» - (citează Hans Gehl, la pag. 286, dintr-o lucrare a lui HANS

DIPLICH apărută în 1975).
În ultimul timp în România se traduc cu succes lucrări din
moştenirea culturală germană a Banatului – spre exemplu versuri
de PETER JUNG – care sunt considerate moştenire culturală comună,
împreună cu lucrări ale pictorului şvab STEFAN JÄGER şi
compozitorului JOSEF LINSTER din generaţia bănăţeană
contemporană, apreciaţi alături de reprezentanţi ai vieţii culturale
româneşti. Aceasta este un aspect al efectului moştenirii şvabilor
dunăreni ce nu trebuie subapreciat - menţionează Hans Gehl în
încheierea subcapitolului privitor la viitorul şvabilor dunăreni.

În sprijinul localizării şvabilor dunăreni de către cititor în
spaţiul de viaţă, cultură şi comunicare şi al neuitării, vin hărţile şi
ilustraţiile foto (pag. 312 –330). Lista bibliografică cu cele aprox.
350 titluri dezvăluie cu prisosinţă temeinicia studiului teoretic
întreprins de autor.

HANS GEHL oferă prin Donauschwäbische Lebensformen an der
mittleren Donau. Intereth nisches Zusammenleben und
Perspektiven o carte de etnografie model, o lucrare întemeiată pe
studiul teoriilor şi rezultatelor cercetării etnologice până în
momentul actual, pe cercetarea de teren şi cunoaşterea profundă a
oamenilor, contextelor istorice, sociale şi politice trecute şi
contemporane, dar pe lângă acestea, oferă o lectură captivantă,
despre oameni şi locuri din Europa Centrală de Est, inclusiv din
România, care în mod firesc ne interesează pe toţi, sau dacă încă
nu, interesul ne va fi stârnit, cu siguranţă, citind această carte.


