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ALEEDUNG

Ugefaangen huet et mat enger Rei vu Konferenzen, déi vum Institut de langue  
et de littératures luxembourgeoises vun der Uni Lëtzebuerg tëscht Februar a Mee 
2018 ënnert dem Titel „Kulturgeschicht Lëtzebuerg“ organiséiert gouf. Doraus ass 
dunn eng Websäit mat deem selwechten Numm entstanen. Si gouf fir d’Schüler  
aus dem Secondaire classique a général entwéckelt. 

Op der Websäit www.kulturgeschicht.lu fannt Dir momentan ënnerschiddlech 
Kapitelen iwwer verschidden Aspekter vun der Lëtzebuerger Kulturgeschicht, déi 
am Kader vum Optiounscours Lëtzebuerger Kultur a Literatur kënne beliicht ginn. 
D’Websäit gëtt nach duerch weider Kapitelen ergänzt. Hei en Iwwerbléck iwwer  
déi Deeler, déi schonn zur Verfügung stinn.

D'Iechternacher Sprangpressessioun, Foto vum Erny Schmit, Archives nationales de Luxembourg,  
ICO-3-1-04823 (CC 4.0 BY-NC-ND)
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ZESUMMEFAASSUNG

D'IMMATERIELLT WELTKULTURIERWEN 
IECHTERNACHER SPRANGPRESSESSIOUN
All Joer op Päischtdënschdeg zitt d'Sprangpressessioun zu 
Iechternach zu Éiere vum hellege Willibrord Pilger aus der 
Ëmgéigend un – net nëmmen aus Lëtzebuerg, mee och aus 
Däitschland, der Belsch, Frankräich an Holland. Den Hellegen, 
en angelsächsesche Benediktinermënch, kënnt 690 als 
Evangeliséierer op de Kontinent a gëllt als Begrënner vun der 
Abtei vun Iechternach, wou hie 739 stierft. Dem Hellege ginn 
eng Rei vu Wonner zougeschriwwen, besonnesch wonnersam 
Heelungen. De Willibrordus Bauveräin geet vu ronn 20.000 Leit 
aus, déi an de leschte Joren op d’Sprangpressessioun koumen, 
wouvun d'Hallschent just kucke kënnt. D'Pilger gi begleet vu 
Museksgesellschaften, déi eng no där anerer déi charakteri-
stesch Melodie (e Polka-Marsch) vun der Pressessioun spil-
len, déi fréi moies mat enger Mass an der Willibrord-Basilika 
ugeet. Dono stellen sech d'Pilgergruppen op fir déi eigentlech 
Pressessioun. D'Organisateuren, d'Membere vum Willibrordus-
Bauveräin, si verantwortlech fir d'Opstelle vun de Pilger, déi 
a Reie vu véier bis fënnef am virgeschriwwenen Danzschrëtt 
duerch d'Stroosse vun Iechternach „sprangen“. An deenen een-
zele Reie sinn d’Pilger mat engem wäissen Nuesschnappech 
matenee verbonnen. Virun all Grupp vu Pilger geet eng 
Museksgesellschaft. Um Enn vun hirem Parcours ginn d'Pil-
ger an d'Basilika an defiléiere virum Sarkophag vum hellege 
Willibrord. Wann déi lescht Pilgergrupp virun der Basilika 
ukomm ass, fänkt d'Ofschlossmass un. 

D'FRO VUN DEN ORIGINNEN
D'Awunner vun de Regiounen Iechternach an Äifel deele kul-
turell Praktiken, déi wäit hannert d'Fixéierung vun den aktu-
elle Grenzen zeréckreechen. D’Pilgerpressessioune gi wäit 
zeréck, an d'Iechternacher Abtei war bei wäitem net dat 
eenzegt Pilgerzil. An der Regioun ronderëm Iechternach gou-
fen et der och an d'Abteien Altmünster (Lëtzebuerg), Saint-
Hubert a Stavelot an den Ardennen, Prüm an der Äifel, Taben 
a Mettlach un der Saar a St. Maximin zu Tréier. Et waren 
obligatoresch Pressessiounen, bei deenen d'Pilger mat Kräiz 
a Banner ënnert der Opsiicht vun hirem Paschtouer koumen 
an der Abtei hu missen e Bäitrag liwweren a Form vu Geld 
oder Naturalleeschtungen. Wann se déi Flicht erfëllt haten, 
kruten se d'Kräiz an de Banner symbolesch zeréck. D'Abtei 
huet de Pilger eng gewësse Quantitéit vu Brout a Wäin zur 
Verfügung gestallt. Sou Pressessioune soll et schonns virum 
10. Joerhonnert gi sinn.

Wat Iechternach ubelaangt, schreift den Abt Thiofrid géint 
1100 an senger Vita s. Willibrordi, datt eng grouss Zuel vu 
Pilger bei d'Graf vum Willibrord komm sinn, fir hir Verflichtung 

ze erfëllen, eng Traditioun, déi vu Generatioun zu Generatioun 
iwwerdroe gouf. An engem Pressessiounsregëster vum 12. an 
13. Joerhonnert ginn 141 Kierchegemengen opgefouert, déi an 
der Päischtwoch op Iechternach pilgeren. 

En anere Regëster vum Abt Bertels aus dem Joer 1603 beleet, 
datt déi obligatoresch Pressessioun och am Spéitmëttelalter 
an um Ufank vun der Neizäit stattfonnt huet. Awer firwat ass 
aus der Pressessioun op Iechternach eng Sprangpressessioun 
ginn? 

D'Hypothees, datt d'Epidemien aus dem 13. Joerhonnert 
an doriwwer eraus aus den obligatoresche Pressessioune 
Fürbitten-Pressessioune gemaach hunn, bleift ze erfuerschen. 
En anere Fall hätt mat der Kierchegemeng vu Waxweiler ze 
dinn; hir Pilger goufe „Springenheilige“ genannt. Si sollen den 
Danz an d'Pressessioune vu Prüm an Iechternach agefouert 
hunn als Merci fir d'Erfëllung vun enger Fürbitte un den hel-
lege Willibrord. D'„Springenheilige“ vu Waxweiler wären also 
déi Éischt gewiescht, déi souwuel zu Iechternach wéi och 
zu Prüm gespronge sinn. De Schutzpatroun vu Waxweiler 
ass iwwregens den hellege Jean-Baptiste. Zu sengen Éiere 
gëtt heiansdo och gedanzt. Wéi dësen Hellegen ass och de 
Willibrord ugeruff ginn, fir kierperlech Behënnerungen an epi-
leptesch Krisen ze heelen.

D'Leit vu Waxweiler hätte keng Obligatioun gehat, op 
Iechternach ze pilgeren, well d'Par net zur Abtei gehéiert huet 
an si also net do hätte missen hiren Tribut ofginn. Méi staark 
reliéis Grënn hätten d'Pilger vu Waxweiler deemno ugedriw-
wen. No an no huet de reliéisen Aspekt den originelle Sënn 
vun der Pressessioun iwwerlagert.

D'LEGENDEN 
Ronderëm d'Sprangpressessioun vun Iechternach huet sech e 
Corpus vu Legende gebilt. An der Kierch vu Waxweiler gëtt 
et eng Plack, op där den Ufank vun der Sprangpressessioun 
zu Iechternach op 728 datéiert gëtt. Drënner sti véier Versen, 
déi verzielen, datt den hellege Willibrord de Leit verbueden 
hätt, op hellege Plazen ze danzen. Wien net gefollegt huet, 
gouf bestrooft: Danze gouf fir si zu engem Martyrium, bis 
se en Danz zu Iechternach vollzunn hunn. Bekannt ass och 
d'Legend vum Veit, en Iechternacher, dee mat senger Fra op 
Pilgerfaart an d'Hellegt Land opgebrach ass, wou d'Fra vun de 
Sarazeenen ëmbruecht gouf. Wéi de Veit no zéng Joer erëm-
koum, haten anerer säi Besëtz fir sech geholl a si hunn hie fir 
den Doud vu senger Fra verantwortlech gemaach. De Mann 
gouf verurteelt, um Gaalgen ze stierwen. Säi leschte Wonsch 
war, nach eng Kéier Gei dierfen ze spillen. Dat huet en esou 
gutt gemaach, datt all Mënsch ugefaangen huet ze danzen. 
Déi, déi him säi Besëtz geholl haten, konnten ee Joer laang net 
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ophale mat danzen a konnten net iessen an drénken, bis den 
hellege Willibrord vun Utrecht komm ass, fir si vum Zauber 
ze befreien.

D'FRO VUM „RICHTEGEN DANZ“
Den Danzschrëtt ass e gesprongenen – dohier 
„Sprangpressessioun“ – op de Rhythmus vun enger Polka, 
deen an engem reliéise Kontext iwwerrasche kann. Haut 
sprangen d'Pilger, andeems se konstant no vir sprangen. Den 
éischte Schrëtt gëtt mam lénke Fouss gemaach, op deem 
d’Kierpergewiicht laascht. Mat der Spëtzt vum rietse Fouss 
gëtt de Buedem touchéiert an e lant op der Héicht vum lénke 
Fouss. Da geet de rietse Fouss no vir an de lénke kënnt op 
seng Héicht an esou weider. Wann et se gouf, ass d'Praxis vum 
„dräi Schrëtt no vir an zwee zeréck“ scho laang net méi Usus. 

Et gëtt op jiddwer Fall eng Valoriséierung vun der richteger 
Aart a Weis, fir op der Sprangpressessioun ze danzen. „Seriö“ 
ass en Dänzer, deen net nëmmen de Rhythmus respektéiert, 
mee den Danz och an aller Dignitéit vollzitt. Dozou gehéiert 
och, wärend der Pressessioun net mam Noper ze schwätzen. 

DE PRIVILEGIÉIERTE RÔLE VUN DEN 
DÄITSCHE PILGER
D'Sprangpressessioun, déi 2010 an d'UNESCO-Lëscht 
vum immaterielle Weltkulturierwen opgeholl gouf, ass en 
Identitéitsfacteur fir Iechternach a seng Awunner, mee si 
hänkt fundamental och vun der Participatioun vu Gruppe vu 
baussen of. De Rôle vun de Pilger aus Däitschland ënnersträ-
icht, datt si haut de Privileeg hunn, als éischt déi gedanzte 
Partie vum Ritual unzefänken, dat heescht, si ginn direkt han-
nert de Reliquie vum hellege Willibrord.

All Joer ginn d’Membere vum Willibrordus-Bauveräin iwwert 
d'Iechternacher Bréck, fir d'Pilger vu Großprüm a Waxweiler 
ze empfänken. Direkt nom Zweete Weltkrich hunn déi 
Iechternacher dofir gesuergt, datt d'Noperen aus der Äifel 
rëm direkt konnten iwwer d'Iechternacher Bréck kommen, 
déi eenzeg Passéierméiglechkeet fir déi Däitsch iwwer d’Sauer 
deemools. Iwwer d’Motivatioun vun den eenzele Pilger an 
de verschiddene Gruppen eraus huelen d’Pilger all op enger 
bestëmmter Plaz zu enger bestëmmter Zäit um selwechte 
Ritual deel, deen net komplett ass, wann déi verschidde 
Komponenten net zesumme sinn an him op eng gewësse 
Manéier seng Kraaft a seng Effikassitéit ginn. 
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4. 

1. 

2. 

3. 
DISKUSSIOUNEN
Wisou sinn immateriell Kulturierwe besonnesch a Gefor, 
verluer ze goen?

Sollt immateriellt Kulturierwe museal konservéiert ginn? 

AUFGABEPROPOSEN

AUFGAB 1
D'Iechternacher Sprangpressessioun ass Deel vum 
immaterielle Kulturierwen zu Lëtzebuerg. Säit 2010 
ass d'Iechternacher Sprangpressessioun als eenzege 
Lëtzebuerger Vertrieder op der Representativlëscht vum 
immaterielle Kulturierwe vun der Mënschheet vun der 
UNESCO. Zënter 2008 gëtt et een nationalen Inventar 
vum immaterielle Kulturierwen (www.iki.lu), op där 
d'Iechternacher Sprangpressessioun och drop ass. 

A Form vun engem Projet sollen sech d'Schüler um Site vum 
Inventar vum immaterielle Kulturierwen déi eenzel Formen 
ukucken an en Abléck an déi ganz Varietéit vum immaterielle 
Kulturierwe gewannen. 

Unhand vun den Informatiounen um Site www.iki.lu  
beschäftegen sech d'Schüler a Gruppe mat engem 
immaterielle Kulturierwen, dat si sech auswielen an dat 
um Site opgeféiert gëtt. Si informéieren sech iwwert hire 
Sujet mat Hëllef vu weiderféierender Literatur, Interviewe 
mat Bedeelegten, Froebéi, historeschen Dokumenter aus 
den Archiven oder Fotomaterial aus alen Zeitungen (z. B. 
vu www.eluxemburgensia.lu) a stellen hir Resultater an 
der Klass vir. (D'Form vun der Presentatioun kann dobäi 
natierlech och vu rengen orale Presentatioune bis zum 
Erstelle vu Posteren, Broschüren etc. variéieren.)

Follgend Froe wären dobäi ze klären:

 • Wisou ass grad hiren Objet Deel vum immaterielle 
Kulturierwen zu Lëtzebuerg?

 • Knëppt hiren Objet un en Ierwen un, dat iwwert de Raum 
vum Lëtzebuerger Land erausgeet?

 • Wat ass déi historesch Entwécklung vun dësem Ierwen?
 • Wéi ass d'Presenz vun dësem Ierwen an der Gesellschaft? 

AUFGAB 2
Unhand vum Text op www.kulturgeschicht.lu identifizéieren 
d'Schüler verschidden Aspekter a Charakteristike vun engem 
Mythos an engem Ritual an erstellen eng Lëscht mat de 
jeeweilegen Indicateuren. 

An engem weidere Schrëtt maachen si sech selwer mat 
Hëllef vun den ausgeschafften Indicateuren op d'Sich 
no weidere Mythen a Ritualer, déi mat der Lëtzebuerger 
Geschicht am Zesummenhang stinn.

LÉIERZILER

WËSSEN:
 • D'Schüler kennen de Begrëff „immateriellt Kulturierwen“ 

an seng Charakteristiken.
 • Si kënnen aner immateriell Kulturierwen identifizéieren. 

METHODEKOMPETENZEN: 
 • D'Schüler verbesseren hir Kompetenzen am Beräich 

vun der Recherche vun Informatiounen an der 
Dokumentatioun.

 • Si vergläichen d’Resultater vun der Recherche an hiewe 
Gemeinsamkeeten an Ënnerscheeder ervir. 

KUERZEN  
IWWERBLÉCK
An dësem Kapitel gëtt d'Iechternacher Sprangpressessioun 
ënnert d'Lupp geholl. Nieft den Originnen, dem Oflaf 
an dem But vun dëser Pressessioun, gëtt besonnesch op 
d'Mythebildung ronderëm dësen Evenement agaangen. 

PEDAGOGESCHE 
VOLET

http://www.iki.lu
http://www.iki.lu
http://www.eluxemburgensia.lu
http://www.kulturgeschicht.lu
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NOTES:

5. VISITTEN  
AN ENTREVUEN
 • Evenementer, déi zu den immaterielle Kulturierwen zielen, 

ewéi d'Sprangpressessioun oder d'Oktav, bidden sech un, 
besicht ze ginn.

 • Gebräicher an Technike kënnen de Schüler iwwert eng 
Visitt bei engem Acteur méi no bruecht ginn. 




