


STUDIEN  UND  MITTEILUNGEN 

VERGLEICHENDE  BETRACHTUNGEN  ÜBER  DIE 
MULTIKULTURELLE  PHILOSOPHIE 

VICTOR  NEUMANN 

(an Warayuth Sriwarakuel*) 

Văzut ca rezultat al diferenţelor lingvistice, culturale şi confesionale şi ca politică a 
recunoaşterii, înţelegerea multiculturalismului întâmpină dificultăţi în societăţile al 
căror exerciţiu democratic se află în fază incipientă. În Europa Centrală, de Est şi de 
Sud-Est, tradiţiile monoculturale şi totalitare au lăsat urme adânci în memoria 
oamenilor. În al doilea rând, organizaţiile non-guvernamentale ale statelor din acest 
areal sunt încă insuficiente şi slabe spre a promova o gândire articulată pe tema 
pluralismului cultural şi politic. Cât priveşte instituţiile statului, ele sunt insuficient 
pregătite pentru o reorientare de proporţii şi nici nu beneficiază de suficienţi experţi 
credibili care să contribuie la însuşirea informaţiilor necesare privind minorităţile, 
terminologia aferentă în plan cultural şi juridic, educaţia multi- şi interculturală. În acest 
context, tendinţa este ca majoritatea şi minoritatea să-şi descopere originile, legătura cu 
solul, cu arhetipul, consevarea valorilor şi moştenirilor proprii fără o atenţie suficientă 
la problemele celuilalt. În alt mod spus, ele retrăiesc epoca romantică a începutului de 
modernizare, fără a fi parcurs în profunzime experienţa iluministă. Adică, fără să se fi 
pregătit pentru o tranziţie social-politică şi instituţională necesară unei acceptabile 
emancipări a tuturor segmentelor sociale. Principalele concluzii ce se desprind în urma 
analizei fenomenului multi- şi intercultural, a ipotezelor formulate în acest studiu, arată 
importanţa teoretică şi practică a temei: 1. specificitatea nu exclude, în principiu, 
transculturalitatea şi nici identitatea multiplă; 2. aceasta înseamnă că adeptul unei 
culturi este de acord să îmbraţişeze atât propriile valori cât şi pe acelea aparţinând unei 
lumi diferită de a sa; 3. multiculturalismul îşi are o motivaţie logică şi un temei moral în 
cazul în care este capabil să admită schimbul de valori între două sau mai multe culturi; 
4. transculturalitatea şi interculturalitatea contribuie la fuziunea orizonturilor aparent
distincte, putând fi un suport în profesarea pedagogiei multiculturale; 5. conceptele de
transculturalitate şi interculturalitate favorizează atât comunicarea bi- şi multilaterală
cât şi apariţia identităţilor personale, comunitar-civice, regionale, multiple; 6. rădăcinile
culturale diverse nu numai că nu se opun coabitării, dar ele pot coagula viaţa

* Dr. Varayuth Srivarakuel ist Dekan der Philosophie-Universität Assumption aus Bangkok
(Thailand). Für die Gespräche, die ich mit Prof. Srivarakuel während des Internationalen (von Prof. 
George McLean an der Catholic University of America, School of Philosophy in Washington D.C., 
zwischen September und November 2000 organisierten) Seminars zum Thema des vorliegenden 
Textes geführt habe, bin ich sehr dankbar. 
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segmentelor sociale, conferindu-i reguli; 7. transculturalitatea şi interculturalitatea 
sunt concepte care pot contribui la o corectă înţelegere a identităţii multiple; 8. prin 
identitate multiplă am presupus fie egala asumare a diverselor rădăcini culturale, lingvistice, 
religioase, fie geneza unei identităţi diferite în raport cu cele iniţiale, caz în care spaţiile 
urban, regional, social îi conferă noul nume; 9. dihotomia local-universală nu este 
revelatoare de îndată ce acceptăm dispoziţia omului de a îmbraţişa idealuri şi valori 
transculturale şi universale. 



EINE  ZOOMORPHE  STILISIERTE  STATUETTE 
DER  NEOLITHISCHEN  SIEDLUNG  VON  REUSSMARKT/ 
MIERCUREA  SIBIULUI  (KREIS  HERMANNSTADT/SIBIU) 

SABIN  ADRIAN  LUCA 

Autorul tratează problematica idolilor de tip bucranium din cultura Starčevo-Criş. 
Acestea sunt caracteristici celui de-al doilea orizont de neolitizare în zona dunăreană. 
Nivelul Ib din aşezarea neolitică de la Miercurea Sibiului-Petriş se încadrează în acest 
orizont cultural. Cercetările viitoare vor aduce noi date despre acest orizont cronologic 
şi cultural. 



ELEMENTE STÄDTISCHEN MOBILIARS AUF DEM GROSSEN RING 
IN HERMANNSTADT: DIE STATUE DES HEILIGEN NEPOMUK* 

ANCA NIŢOI, RĂZVAN C. POP 

Studiul prezintă apariţia veneraţiei Sf. Nepomuk şi răspândirea statuilor acestuia în 
Transilvania; în Sibiu, statuia şi-a găsit locul în Piaţa Mare. Fiind iniţial un simbol al 
Contrareformei, instituită în Transilvania odată cu încorporarea acesteia în Imperiul 
Habsburgic, statuia a fost aşezată aici în 1734 la ordinul reprezentantului Curţii 
Habsburgice în Transilvania, Contele Wallis, şi a fost înlăturată odată cu instaurarea 
regimului comunist, în 1948. Decretat de comisie mobilier artistic urban, statuia a fost 
depozitată în curtea Muzeului Brukenthal, iar apoi amplasată în cea a parohiei romano-
catolice, unde se află şi în prezent. În cadrul planului general de restaurare a centrului 
istoric al Sibiului, în 2002 s-a efectuat un sondaj arheologic constând în realizarea a două 
secţiuni care au făcut posibilă stabilirea amplasării exacte a statuii în cadrul Pieţei Mari. 

* Eine etwas längere Fassung des vorliegenden Beitrags ist in rumänischer Sprache in der 
Fachschrift Corviniana, Bd. VIII/2004, S. 189–207ff erschienen. Die archäologische Ausgrabung, um die 
es sich im vorliegenden Beitrag handelt, wurde im Laufe des Jahres 2002 von einem Archäologenteam 
durchgeführt, zu dem Anca Niţoi, Claudiu Munteanu, Răzvan C. Pop und Eliza Penciu gehörten. 



DARSTELLUNGEN VON SCHUTZHEILIGEN AUF DEM SILBERNEN 
ALTARGERÄT DES KIRCHENSCHATZES VON HELTAU / CISNĂDIE 

DANIELA DÂMBOIU 

Iconografia întâlnită pe cele două piese de cult din tezaurul bisericii evanghelice C.A. 
din Cisnădie ne prezintă, alături de câţiva sfinţi foarte populari în întreaga Transilvanie, 
un grup de sfinţi protectori locali, care se regăsesc în regiunea de provenienţă a 
primelor grupuri de colonişti stabiliţi în Transilvania. Oraţiile pe care le dedicau acestor 
sfinţi, păstrate în cele două Missale de la Cisnădie şi Sibiu, sunt identice cu cele din 
localităţile aflate pe traseul de emigrare al coloniştilor. Asocierea sfinţilor respectivi 
(având în vedere că în alte localităţi întemeiate ulterior de colonişti erau mai populari 
alţi sfinţi) şi detaliile tehnice şi artistice ale pieselor de cult descrise mai jos ne 
argumentează convingerea realizării acestora special pentru biserica din Cisnădie, de 
meşteri argintari sibieni, renumiţi deja în epocă pentru măiestria meşteşugului lor. 



DIE RECHTSSTELLUNG DER DEUTSCHEN IN RUMÄNIEN 1944–1952 
IM LICHTE NEUER ARCHIVFORSCHUNG* 

HANNELORE BAIER 

Articolul de faţă încearcă o analiză a situaţiei juridice în care s-au aflat germanii din 
România între 1944–1952 din perspectiva unor recente cercetări de arhivă. În perioada 
dintre 23 august 1944 şi 24 septembrie 1952 (data adoptării celei de-a doua Constituţii a 
Republicii Populare Române), în ceea ce priveşte situaţia juridică, se pot distinge 2 faze 
diferite: 1. Între 1944–1947/48, în baza măsurilor antifasciste, germanii nu au fost 
recunoscuţi ca o comunitate politică, ei neavând o reprezentanţă politică acceptată de 
autorităţile statului, iar proprietăţile comunitare le-au fost confiscate. Cu toate acestea, 
au existat şcoli şi publicaţii în limba germană. 2. Odată cu proclamarea R.P.R. şi 
preluarea puterii absolute de către Partidul Comunist, germanii au fost recunoscuţi ca 
naţionalitate conlocuitoare cu drepturi depline. De acum erau supuşi aceluiaşi control 
ideologic şi politic ca şi celelalte minorităţi, cât şi măsurilor de transformare socială, 
cărora le-a fost supusă întreaga populaţie a ţării. 

* Vortrag, gehalten anlässlich der 40. Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische
Landeskunde e.V., die zwischen dem 10.–12. September 2004 an der Universität in Heidelberg zum 
Thema „Minderheiten im Stalinismus in Rumänien“ stattgefunden hat. 



VON DIKTATUR ZU DIKTATUR. 
KÜNSTLER UND KUNSTHANDWERKER 

1944–1948* 

MANFRED WITTSTOCK 

Lucrarea de faţă este o continuare a studiului Bildende Künstler, Kunsthandwerker und 
Kunstgewerber der Siebenbürger Sachsen in der Zwischenkriegszeit und ihre 
Beziehungen zum Nationalsozialismus (Artişti plastici şi meşteşugari artistici ai saşilor 
ardeleni în perioada interbelică şi legăturile lor cu naţionalismul), publicat în Zeitschrift 
für Siebenbürgische Landeskunde 2/2001, 236–257. Este vorba despre locul în care se 
aflau artiştii la care ne referim, în data de 23 august 1944, precum şi despre situaţia lor 
imediat următoare. Astfel, Hildegard Schieb a aflat schimbarea frontului României, în 
drum spre casă, stabilindu-se, printr-un complex de împrejurări, în România. În urma 
înţelegerii dintre România şi Germania, din anul 1943, o reîntoarcere a celor care se 
aflau în armata germană nu mai era posibilă (Josef Strobach, Oskar Netoliczka, Walter 
Lothar Heitz, Heinz Schunn). Unii artişti se aflau în ţară ori au reuşit să se refugieze în 
străinătate (Fritz Kimm, Norbert Thomae, Hubert Caspari), alţii au fost târâţi prin 
lagăre de muncă sau închisori (Josef Tellman, Michael Acker, Hans Guggenberger), o 
parte din ei au fost deportaţi la muncă forţată în Uniunea Sovietică (Albert Johann 
Adam, Friedrich Ritter Bömches von Boor). Mulţi au suferit în urma naţionalizărilor 
(Trude Hein-Vandory) sau au trăit perioade lungi în subteran (Helmut Zeidner, Helfried 
Weiss, Johann Untch). În încheiere se compară viaţa artistică din Braşov (unde, la 
iniţiativa lui Hans Mattis-Teutsch, reînvie, în noiembrie 1945, viaţa expoziţională) şi 
Sibiu (unde prima expoziţie postbelică a fost deschisă abia în 31 decembrie 1947). 

* Vortrag, gehalten anlässlich der 40. Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische
Landeskunde e.V. , die zwischen dem 10.–12. September 2004 an der Universität in Heidelberg zum 
Thema „Minderheiten und Stalinismus in Rumänien“ stattgefunden hat. 



SCHALASTER, MUNDARTLICH ŠALASZT©R, ŠOLASZT©R, Š©LASZT©R 
DIE ELSTER UND IHRE BENENNUNGEN IM SIEBENBÜRGISCH-

SÄCHSISCHEN (BEDEUTUNGEN DER BENENNUNGEN IM 
ÜBERTRAGENEN SINN; WORTBILDUNGSMUSTER DAZU) 

MARION-ELKE CIN‡ZAN 

Lucrarea de fa¡Œ scoate în eviden¡Œ denumirile cuvântului ‚co¡ofanŒ‘ (Elster) în graiurile sŒse¼ti 
din Transilvania. Se specificŒ ¼i cuvintele compuse care au fost formate cu aceste denumiri, 
cu exemplificările de rigoare. În acela¼i timp, se face o paralelŒ între sensurile ¼i variantele 
acestor denumiri în graiurile sŒse¼ti din Transilvania (de sud ¼i de nord) ¼i cele renane din 
spa¡iul german, ceea ce subliniazŒ faptul cŒ dialectul sŒsesc s-a dezvoltat ¼i s-a transformat 
de-a lungul secolelor independent de graiurile din spa¡iul german, fiind un dialect de 
coloni¼ti. 



DOKUMENTATION 

BRAUCHTUM DER SIEBENBÜRGER SACHSEN 
DIE HOCHZEIT (V) 

MISCH OREND 

În materialul din volumul de faţă – partea a V-a a lucrării, autorul prezintă în continuare 
momente ale nunţii ţărăneşti săseşti, făcând referire la diverse jocuri care se desfăşoară 
pe parcursul nunţii. În cadrul acestor jocuri au loc acţiuni simbolice cu reprezentări 
mimice şi dramatice. Sunt amintite „dansul ursului” – un dans al bărbaţilor şi cel al 
caprei. Este prezent un personaj special – „der Spassmacher” – glumeţul – care 
participă alături de ceilalţi la dansul măturii – în care cel care rămâne să danseze cu 
mătura va primi pedepse hazli. Printre aceste obiceiuri îşi fac simţită prezenţa şi unele 
ritualuri vechi, precreştine, cum ar fi iniţierea tinerei femei în noul statut de femeie 
căsătorită, în cadrul unui ritual care se desfăşoară în pivniţa de vinuri. Prezenţa 
bărbaţilor este interzisă. Unele obiceiuri îşi au rădăcina în mitologia nordic-germanică, 
cum ar fi jocul capra, care aminteşte de zeul Thor. Aceste obiceiuri sunt însoţite de rime 
hazli, care sunt spuse în diferite momente ale desfăşurării ritualurilor nunţii. Materialul 
cuprinde primele două zile ale ceremonialului de nuntă. 



KUNSTHISTORISCHE  BRIEFE  AUS  DER  
HANDSCHRIFTENSAMMLUNG  DER 

BRUKENTHALBIBLIOTHEK  IN HERMANNSTADT / SIBIU 

GUDRUN-LIANE ITTU 

Autoarea lucrării Scrisori cu subiecte de istoria artei în colecţia de manuscrise a 
Bibliotecii Brukenthal a descoperit, în colecţia amintită, un mare număr de scrisori inedite 
din partea unor donatori particulari, artişti plastici sau asociaţii adresate custozilor sau 
directorului muzeului, menite să clarifice data şi modalitatea în care opere de artă din 
Galeria Brukenthal au ajuns în posesia instituţiei sibiene. Prin intermediul datelor cuprinse 
în aceste scrisori pot fi corectate unele inexactităţi din cartea Doinei Udrescu Arta 
germană din Transilvania în colecţiile Muzeului Brukenthal din Sibiu (1800–1950), vol. I – 
pictură, sculptură, Forumul Democrat al Germanilor din România, Sibiu 2003. 

I



BRIEFZEUGNISSE SIEBENBÜRGISCHER KORRESPONDENTEN 
AUS DER ZWEITEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS 

JOACHIM WITTSTOCK 

Preocuparea mai veche a autorului de a publica corespondenţă inedită, însoţită de 
comentarii, este continuată prin materialul documentar de faţă. Amintim prezenţa unor 
astfel de fructificări în paginile revistei Forschungen (vol. 31, nr. 1, 1988; vol. 39, nr. 1–2, 
1996) şi semnalăm apariţia epistolarului Rog să mă înştiinţaţi curând (sub redacţia lui 
St. Sienerth şi J. Wittstock, München 2003), conţinând corespondenţă germană de la 
finele secolului al XIX-lea şi din secolul XX. – Piese din mapele de scrisori ale unor 
contemporani, publicate aici, sunt dispuse în trei capitole. Problematica este diversă: 
exodul populaţiei germane din Transilvania (Cuprins de torent. Grijile unui sătean din 
ţinutul Sebeşului), momente dificile din viaţa unor reprezentanţi ai bisericii luterane, 
episcopul Albert Klein şi preotul Oskar Löffler (Creionări la biografiile unui episcop şi 
ale unui preot de ţară), posibilităţile cunoaşterii, conturate de inovatorul tehnicii de 
zbor, specialistul rachetelor Hermann Oberth (Scrisoarea unui om de ştiinţă). 



„IN HERZLICHER ERINNERUNG AN DIE ALTE HEIMAT“. 
ZWEI BÜCHER ÜBER GEORG ALEXANDER MATHÉY (1884–1968) 

IN DER HERMANNSTÄDTER BRUKENTHALBIBLIOTHEK 

CONSTANTIN ITTU 

În urma studierii arhivei de manuscrise din Biblioteca Brukenthal, autorul articolului a 
descoperit două scrisori datate 1934, una (în copie) aparţinând directorului prestigioasei 
instituţii sibiene, Rudolf Spek, adresată pictorului şi graficianului de carte Georg 
Alexander Mathéy, aflat pe atunci la Atena, unde urma să realizeze mai multe lucrări 
monumentale. Spek îi solicita artistului născut şi crescut la Sibiu, dar consacrat în 
Germania, cartea lui René Reyle Der Maler Georg Alexander Mathéy. Artistul 
răspunde solicitării, adăugând şi monografia lui Max Osborn Georg A. Mathéy, apărută 
cu câţiva ani mai devreme, scriind pe fiecare câte o dedicaţie. Cartea solicitată de 
directorul sibian a apărut într-o ediţie bibliofilă, exemplarul de la Muzeul Brukenthal 
purtând numărul 148. Ambele cărţi sunt extrem de valoroase deoarece permit urmărirea 
dezvoltării artistice a lui Mathéy, în intervalul 1920–1933, în condiţiile în care lucrări 
semnate de artist nu au intrat în colecţiile de artă din România. 



DER KÄRNTNER TRANSMIGRANT MATTHIAS HOFER UND DIE 
„ARCHE DER GERECHTEN“ 

HORST KLUSCH 

În anul 1621, principele Transilvaniei Gabriel Bethlen a colonizat la Vinţul de Jos, într-o 
rezervaţie cu caracter religios, aproximativ 1200 de anabaptişti de etnie germană, 
cunoscuţi sub denumirea de „Habani“. Aceştia, fiind vestiţi în Europa datorită 
ceramicii pe care o produceau – o faianţă cu valori artistice deosebite –, s-au bucurat de 
protecţia principelui. Numărul anabaptiştilor din Vinţul de Jos s-a diminuat în următorii 
150 de ani datorită invaziilor turceşti, a Curuţilor, precum şi a unor epidemii, încât la 
mijlocul secolului al XVIII-lea erau pe cale de dispariţie. Un grup de transmigranţi 
luterani, expulzaţi datorită credinţei din Austria, în căutarea unui loc de muncă, a ajuns 
în anul 1756 la Vinţul de Jos. Aici a luat contact cu habanii, iar membrii grupului şi-au 
manifestat simpatia faţă de credinţa anabaptiştilor. Magistratul oraşului Sibiu, în urma 
presiunilor episcopului catolic din Alba Iulia, Joseph Anton de Bajtaj, ale episcopului 
evanghelic C.A. al saşilor din Transilvania, Georg Jeremias Haner, precum şi ale 
iezuitului Theophilius Delpini, în scopul evitării unei mişcări anabaptiste, a întemniţat 
la Sibiu fruntaşii acestui grup şi a încarcerat în comuna Criţ restul de simpatizanţi. În 
publicaţiile ulterioare, acest grup a fost cunoscut sub numele „Arca celor drepţi“. 
Matthias Hofer, original din Carintia, datorită modului său de a-şi imagina o societate 
creştină, a stat 16 ani la închisoarea din Sibiu. De asemenea trei fete minore, care au 
încercat să-i aducă alimente, au fost întemniţate vreme de 12 ani, iar fratele lui 
Matthias Hofer a plătit cu viaţa încercarea de a strecura în închisoare nişte alimente. 
Lucrarea oglindeşte polarizarea religioasă şi peisajul politico-social din Austria şi 
Transilvania în perioada transmigrării, redă interogatoriile din închisoare, conţinutul 
dărilor de seamă înaintate Curţii împărăteşti, intervenţia împărătesei Maria Theresia 
pentru eliberarea deţinuţilor din Sibiu, călătoriile ulterioare ale lui Matthias Hofer, 
evadarea „Arcei celor drepţi“ la Bucureşti (3 ani), plecarea în Rusia (100 de ani), în 
Statele Unite ale Americii şi Canada, unde, în prezent, urmaşii transmigranţilor din 
Carintia trăiesc în 160 de colonii şi numără 40.000 de anabaptişti, fiind cunoscuţi sub 
denumirea de „Hutterer“. 




