
Laura Cheie – Fenomenologia și poetica imaginii apei la Georg Trakl 
Rezumat: Imaginarul poetic al lui Georg Trakl se bazează, printre altele, pe dinamica unor obsesii-
matrice creatoare, care au forța de a genera și combina constelații de imagini, formând astfel un 
„cod“ semantic și stilistic tipic acestei poezii. Una din cele mai vechi și mai productive obsesii-
matrice este cea a apei în două ipostaze esențiale, conservate obsesiv: apa-oglindă, suprafața 
reflectorizantă, cu efecte fantomatice și hipnotice, în care se oglindește Narcis, și apa-mormânt, 
profunzimea rece și albastră, în care odihnește Ofelia. Combinația celor două perspective – cea 
orizontală și cea verticală - ale apei în lirica lui Trakl nu duce doar la un set de imagini inedite, ci și 
la un principiu al simultaneității și suprapunerii de imagini, pe baza căruia se poate explica 
semantica sofisticată a poeticii trakliene.  
Cuvinte-cheie: psihologia imaginarului poetic, obsesie-matrice, motivul și poetica imaginii apei   
 

Dana Dogaru – Dificult ăţi ale traducerii literaturii pentru copii: Florentine de James Krüss 
Rezumat: Articolul indică principalele dificultăţi ale traducerii literaturii pentru copii, dificultăţi ce 
apar spre exemplu în cazul redării unităţilor lexicale marcate stilistic (regionalisme, limbaj 
colocvial, termeni de specialitate) sau a limbajului expresiv, autoarea discutând în acest sens 
aspecte ale traducerii unor câmpuri lexicale sau a transpunerii de sinonimii. 
Cuvinte-cheie: dificultăţi ale traducerii vocabularului marcat stilistic, limbajul copiilor, camp 
lexical. 
 

Laura Fota – „Bebuquin oder Die Dilettanten des Wunders” (”Bebuquin sau Diletanții 
Minunii”). Critica unei lumi în care minunea a devenit imposibilă 
Abstract: În romanul grotesc al lui Carl Einstein, publicat în 1912, trei personaje pornesc într-o 
căutare aporetică a ”minunii”. ”Minunea” înseamnă libertatea absolută: existențială, spirituală, de 
creație. Bebuquin, Nebukadnezar Böhm și Euphemia încearcă să se elibereze de tot ceea ce-l 
încătușează pe omul modern: materialismul, raționalismul, pozitivismul, tradiția. Ei caută 
”minunea” în deformarea fantastică a realității, în extazul erotic, alcoolic, mistic etc., în 
transformarea radicală a eu-lui prin păcat, boală, ba chiar moarte, însă toate încercările lor eșuează, 
iar romanul rămâne o utopie pesimistă. 
Cuvinte cheie: ”minune”, înstrăinare, roman modern, artă, religie, raționalism, pozitivism, 
distorsiune, extaz, moarte, grotesc 
 

Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu – Eseurile lui Hugo von Hofmannsthal – o „formă 
atotdevoratoare fără formă”? 
Rezumat: Eseurile lui Hugo von Hofmannsthal ocupă un loc special în cadrul operei sale precum 
şi al întregii istorii literare din Germania şi Austria. Ele se caracterizează prin exercitarea unei 
influenţe deosebite asupra timpului său şi celui ce avea să-i urmeze. Analiza tematicii, structurii si 
stilului eseurilor, care după moartea lui Hofmannsthal au fost tratate izolat în numeroase contribuţii 
ştiinţifice, se dovedeşte a fi profitabilă şi se recomandă a fi reluată după un răstimp, astfel încât 
conţinutul textelor să fie abordat din perspective noi, demers ce va duce la concluzii pertinente 
asupra unei părţi esenţiale din creaţia literară a scriitorului austriac. 
Cuvinte-cheie: eseul ca specie literară, metaforicul, amestecarea stilurilor, grupul secesionist, 
prerafaeliţii. 
 

 
 



Palimariu Ana-Maria – Conceptul literar-teoretic în opera de tinerețe a lui Hans Magnus 
Enzensberger din perspectiva influenței social-filozofice a concepției artistice a lui Th. W. 
Adorno asupra poeticii lui H. M. Enzensberger 
Rezumat: Articolul porneşte de la concepţia despre artă a lui Th. W. Adorno, analizând poetica lui 
Hans Magnus Enzensberger în opera sa lirică şi eseistică timpurie. Scopul demersului ştiinţific este 
îndreptat spre cuprinderea complexităţii  influenţei lui Adorno asupra operei lui Enzensberger. 
Cuvinte-cheie: Th. W. Adorno, poetica lui Hans Magnus Enzensberger, opera timpurie a lui Hans 
Magnus Enzensberger 
 

Carmen Elisabeth Puchianu – Traditionalism vs. Modernism: Thomas Mann şi James Joyce 
Rezumat: Lucrarea îşi propune un demers comparatist prin care se încearcă o repoziţionare a 
scriitorului Thomas Mann în context literar istoric şi stilistic. Se urmăreşte o “relaţie nebănuită” 
între opera lui  Thomas Mann şi a lui James Joyce, pornind de la unele aspecte biografice până la 
aspecte legate de tehnica narativă şi de unele motive literare. Cei doi scriitori sunt priviţi din 
perspectiva opoziţiei enunţate în tilul lucrării, ajungându-se la concluzia că ambii scriitori pot fi 
consideraţi reprezentanţii unui postmodernism timpuriu. 
Cuvinte-cheie: Thomas Mann, James Joyce, modernism, postmodernism, parodie 
 

Dr. Maria Sass/Kinga Erzse – Dificult ăţi ale traducerii textelor literare pentru copii – Povestiri 
despre Astrid de Karin Gündisch  
Rezumat: Articolul îşi propune să dezbată problematica traducerii textelor literare pentru copii, 
având la bază cartea „Povestiri despre Astrid” a cunoscutei scriitoare Karin Gündisch. Autoarele 
articolului pornesc de la o scurtă diferenţiere între noţiunile teoretice referitoare la 
traducerea  textelor literare pentru adulţi respectiv a celor pentru copii. Într-un pas următor sunt 
exemplificate diferitele tipuri de dificultăţi întâmpinate de traducător, accentul fiind pus pe 
aspectele culturale ce joacă un rol determinant în prezentul studiu de caz. 
Cuvinte-cheie: literatură pentru copii, traducerea textelor literare pentru copii, Karin Gündisch, 
Povestiri despre Astrid. 
 

Annemarie Weber – Literatura pentru copii şi tineret în limba germană din România între 
1945-1989 – proiect de cercetare al Universităţii din Bielefeld  
Rezumat: Articolul prezintă scopul şi obiectivele proiectului de cercetare iniţiat de prof. dr. 
Norbert Hopster şi dr. Petra Josting de la Facultatea de lingvistică şi literatură a Universităţii din 
Bielefeld, proiect finanţat de guvernul Republicii Federale Germania. Proiectul îşi propune printre 
altele reconstrucţia producţiei de literatură în limba germană pentru copii şi tineret din România, 
cuprinderea fondului de carte aflat în biblioteci dar şi în colecţiile particulare pentru a înlătura 
prejudecăţile asupra posibilităţilor de educare în limba germană a repatriaţilor. 
Cuvinte-cheie: literatura pentru copii şi tineret în limba germană din România, condiţii de 
receptare, forme de lectură, Biblioteca Naţională, Biblioteca Academiei, biblioteca ASTRA. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Dr. Mihaela Zaharia – Despre ecranizările după ”Faust”  
Rezumat: Articolul pornește de la tematica poemului dramatic “Faust” și de la motivul faustic, 
făcând în introducere o trecere în revistă a operelor literare, dar și muzicale inspirate de acestea. 
Sunt prezentate apoi cronologic (1896, Louis Lumière; 1897, Georges Méliès etc.) ecranizările 
acestei opere, filme mute și sonore realizate în Franța, Germania și S.U.A. Menționate sunt și 
numeroasele montări scenice ecranizate, cu particularitățile lor. Descrierea modului în care se 
întrepătrund elementele cinematografice și literare, a efectelor speciale precum și a ilustrațiilor 
muzicale utilizate de diverși regizori este menită să evidențieze fascinația exercitată de mitul 
faustic. 
Cuvinte-cheie: motivul faustic, film mut, film sonor, montări dramatice, ecranizări. 
 
Adina-Lucia Nistor – Bu(h)(r)mann – Baumann – Bau(e)r. O contribuţie la istoria lexicologică 
şi onomastică 
Rezumat: Studiul de faţă analizează pornind de la exemplul numelui de familie 
Baumann răspândirea procesului diftongării în germana de sud Baumann, în germana centrală şi în 
germana de nord Bu(h)(r)mann (vezi harta 1), înlocuirea sufixului -mann 
între sec. XII-XV prin sufixul -er în domeniul apelativelor, proces ce se 
oglindeşte şi în numele de familie (vezi raspândirea geografică a numelor 
de familie Baumann-Bau(e)r în harta 2). Nu în ultimul rând încercam să 
reconstruim, pornind de la geografia numelui de familie Baumann şi de la 
baza de date onomastice de la Universitatea din Freiburg, alte regiuni 
lexicale pentru denumirea ocupaţiei agricultorului: în germana centrală de 
est şi în partea estică a germanei de nord este răspândit numele de 
familie Lehmann, în germana centrală de vest predomină nume de familie 
după locaţie în -mann, -hof, -maier, în timp ce în germana de sud regăsim 
numele de familie Baumann, Bauer, Weingärtner şi Rebmann. 
Cuvinte-cheie: geografie onomastică, numele de familie Baumann, Bu(h)(r)mann, Bauer, 
diftongarea "frühneuhochdeutsch", sufixele -mann şi -er în onomastică şi 
lexicologie, regiuni lexicale şi onomastice pentru denumirea ocupaţiei de 
"agricultor". 
 

Horst Schuller – Căr ţi şi publicaţii în limba germană apărute în edituri româneşti între 1989-
1999 
Rezumat: Indicele alcătuit cuprinde cărţi şi publicaţii apărute în limba germană (şi parţial în limba 
română despre literatura şi limba germană) între anii 1989-1999 în ţara noastră pentru a ilustra 
densitatea şi ordinea cronologică a apariţiilor editoriale. Înainte de 1989  cărţile în limba germană 
apăreau cu precădere la editurile Kriterion, Dacia, Ion Creangă, Albatros, Facla, Meridiane sau la 
Editura Didactică şi Pedagogică. Începând cu anul 1990 se poate înregistra o revigorare a activităţii 
editoriale în afara capitalei, multe instituţii publicând autori germani din ţară şi străinătate, 
beletristică sau literatură de specialitate. Indicele cuprinde şi titlurile (fără indicaţiile editoriale) 
incluse în broşura Serviciului german de schimb academic (DAAD) din Bonn (Germanistik in 
Rumänien. Verzeichnis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer; Germanistica din 
România. Lista cadrelor didactice din invăţământul superior, 1997) menţionate ca fiind în curs de 
apariţie. 
Cuvinte-cheie: publicaţii în limba germană, edituri româneşti, activitatea editorială între 1989-
1999 
 


