
Joachim Wittstock 
Omagiu adresat domnului prof. dr. Horst Schuller 
Rezumat: Domnul Horst Schuller, profesor universitar, fostul sef al Catedrei de 
Germanistică al Universitatii din Sibiu, critic şi istoric literar de naţionalitate germană, 
născut în România, a împlinit vârsta de 70 de ani în data de 13 august 2010. Articolul de 
faţă prezintă omagiile aduse unui cercetător renumit ce a atins această vârstă venerabilă. 
Cuvinte cheie: etape biografice, IZ network (Centrul internaţional de internet), activitate 
culturală, ataşat cultural al Forumului Transilvania. 
 
 
I. Studii culturale literare şi regionale 
 
Cornelia Eşianu (Iaşi/Viena): 
Calea cea adevărată trece printre stânci. Despre dimensiunea romantică în poezia Fridei 
Binder-Radler 
Rezumat: Pentru a-mi susţine ipoteza privind dimensiunea romantică a poeziei scrise de 
Frida Binder-Radler, autoare română de naţionalitate germană (1908-1986), recunoscută ca  
„poeta germanilor din România”, mă voi referi la poemele autoarei editate în anul 2006, la 
Augsburg, de către fiul său, Wolfgang Binder, sub titlul Licht ins Dunkel (cea de-a doua 
ediţie extinsă). Volumul cuprinde 50 de poezii, dintre care primele 21 au fost scrise în 
limba germană, celelalte 29 de poezii fiind traduse - în cele mai multe cazuri, de către 
autoare - din dialectul săsesc transilvănean în limba germană şi publicate în anul 1947 în 
volumul Gedichte. Ideea nemărginitului, ce caracterizează poezia romantică, exprimată prin 
dorul („Sehnsucht”) după paradisul pierdut, justifică poeziile de dragoste ale Fridei Binder-
Radler. Elementele naturii (flori şi păsări, nori şi ceaţă, luna, noaptea şi umbrele), atmosfera 
melancolică a poeziilor sale, dar şi limbajul metaforic, simplitatea, fără a fi însă simplă, a 
limbii sale poetice, sunt cercetate şi interpretate ca elemente ale arsenalului său poetic 
romantic. 
Cuvinte cheie: Frida Binder-Radler, poezia romantică germană, nemărginirea, melancolia, 
metaforica limbajului 
 
 
Delia Eşianu (Iaşi): 
Unde mi-am scăpat cuvântul […] – Dumnezeu şi lipsa lui Dumnezeu în poezia lui Paul 
Celan 
Rezumat: Analiza relaţiei dintre Cuvînt şi Dumnezeu în poezia lui Paul Celan reprezintă 
scopul evident al acestui studiu. Reflecţiile mele pornesc de la prologul Evangheliei după 
Ioan 1:1: „La început a fost cuvântul, iar cuvântul era al lui Dumnezeu şi lumea era a lui 
Dumnezeu.” Problema care se pune este: dispariţia cuvântului la nivel logico-semantic 
conduce implicit la dispariţia lui Dumnezeu în poeziile lui Celan? 
Cuvinte cheie: Celan, Cuvânt, Dumnezeu, lipsa lui Dumnezeu 
 
Sunhild Galter (Sibiu): 
Ludwig Hesshaimer în ipostaza de scriitor. Lebensbuch şi povestirile artistului 
Rezumat: Studiul de faţă prezintă un aspect aproape dat uitării al operei lui Ludwig 
Hesshaimer, cunoscut şi apreciat mai ales datorită schiţelor sale. Hesshaimer este cunoscut 
publicului mai ales prin schiţele şi picturile sale din timpul primului război mondial. A fost 
de asemenea foarte bine cunoscut în calitatea sa de preşedinte al Asociaţiei filateliştilor din 
Austria. Studiul demarează prin trecerea succintă în revistă a datelor biografice care 
prezintă trecutul istoric şi familial al lui Hesshaimer, proces ce ajută la fixarea operei sale în 



cadrul contextului literar şi istoric al epocii. Cea de-a doua parte a studiului se referă la 
lucrarea autobiografică Miniaturen aus der Monarchie publicată în anul 1992 sub 
îndrumarea fiicei şi nepoatei sale. Lucrarea se concentrează apoi pe analiza celor trei 
povestiri despre artişti, considerate a prezenta o importanţă deosebită fiind aproape 
necunoscute publicului larg, deoarece au fost tipărite doar o singură dată în anul 1928. 
Urmează o analiză a fenomenului stilistic cunoscut sub denumirea de ekphrasis, ce 
reprezintă o descriere literară a operei de artă, din cadrul celei mai interesante povestiri Der 
nackte Fuß (Piciorul gol). 
Cuvinte cheie: Ludwig Hesshaimer, pictor, scriitor, lucrarea autobiografică Miniaturen aus 
der Monarchie 
 
Joachim Krauß (Berlin): 
Vom wandernden Zigeunervolke. Surse transilvănene ca element al construcţiei imaginii 
ţiganilor în documentele din spaţiul de limbă germană 
Rezumat: Lucrarea analizează utilizarea surselor în literatura istorică şi etnografică referitoare 
la etnia rromă. Aceasta demonstrează, fără o prea mare indicare a surselor, o tradiţie a imitării 
precum şi o asumare neverificată a ideilor unor terţi, dar şi o generalizare inadmisibilă. Aceste 
caracteristici specifice sunt integrate unei structuri peiorative. Literatura istorică şi etnografică 
se caracterizează printr-o condamnare moralizatoare a celor la care se face referire prin 
termenul „ţigani”, în timp ce realităţile sociale rămân în mare parte necunoscute, bazându-se 
doar pe câteva surse, în principal declaraţiile despre populaţia rromă din Transilvania. Acest 
aspect este analizat din perspectiva menţionată făcându-se referire la texte din secolele XVII-
XIX. 
Cuvinte cheie: populaţia rromă, ţigani, Transilvania, Grellmann, stereotipuri 
 
Johann Georg Lughofer (Ljubliana): 
Postmodernitatea în literatura austriacă contemporană. O analiză ce pleacă de la romanele 
timpurii ale lui Michael Stavanič 
Rezumat: Prezentul articol studiază romanele timpurii ale lui Michael Stavanič: stillborn, 
Terminifera şi Magma, în măsura în care autorul a recurs la tehnica scrierii romanelor 
postmoderne. Concluzia ce se impune este că opera acestui scriitor de formaţie academică 
corespunde în mare măsură teoriei şi atitudinii postmodernismului. 
Cuvinte cheie: literatura postmodernă, literatura austriacă, literatura contemporană, Michael 
Stavanič 
 
Carmen Elisabeth Puchianu (Braşov): 
Evadare de pe scena îngustă. Despre posibilitatea de a pune în scenă teatrul modern folosind 
modelul producţiei proprii a piesei Nyktophobie, oder: Mephistos später Gruß an Faust 
Rezumat: Scopul lucrării de faţă constă în sublinierea unor caracteristici ale teatrului 
postmodern, pornind de la faptul că acesta nu se mai înscrie conceptului tradiţional al dramei 
aristotelice, ci tinde spre o amalgamare a discursurilor, a tipurilor de comunicare verbală şi non-
verbală, ca şi a mijloacelor de expresie interdisciplinare, interculturale şi intertextuale. 
Consideraţiile teoretice sunt urmate de o analiză a piesei Nyktophobie, oder: Mephistos später 
Gruß an Faust (Teama de întuneric, sau salutul târziu al lui Mephisto către Faust), o adaptare 
de C. E. Puchianu şi R. G. Elekes, cunoscuţi ca Duo Bastet. Analiza subliniază anumite aspecte 
didactice ale dramaturgiei şi teatrului. 
Cuvinte cheie: teatru postmodern, adaptare, discurs, improvizaţie 
 
Thomas Schares (Bucureşti): 
Limbajul stereotipic ca element constitutiv al genului literar în poezia „Vlad Ţepeş” de Michael 
Beheim 



Rezumat: Poetul german Michael Beheim, reprezentant al secolului al XV-lea, este o figură 
marginală (expresie nu prea potrivită dacă ne referim la creaţia sa) a literaturii germane. Opera 
sa poetică cuprinde şi un poem compus din 1070 versuri referitor la boierul valah şi totodată 
domnitor, Vlad Ţepeş, cunoscut sub numele de Dracula. Poezia constituie un exemplu pentru 
literatura medievală târzie, tipică pentru acest secol. O analiză atentă a stilului demonstrează 
existenţa anumitor aspecte poetice care stau la baza structurii compoziţionale, dar care nu au 
fost investigate şi evidenţiate până în momentul de faţă. Aceste aspecte formale includ 
numeroase exemple de limbaj stereotipic, cum ar fi de exemplu formula dublă („bărbaţi şi 
femei”, „cei tineri şi cei bătrâni” etc.), finaluri stereotipice pentru diversele episoade („şi el făcu 
multe lucruri rele” etc.) ş.a. Utilizarea conştient repetitivă a acestor formule stereotipe ne 
conduce spre concluzia că ele reprezintă o parte a structurii poetice pe care autorul o foloseşte 
cu scopul de a îndeplini cerinţele unui tip de literatură orientat mai ales înspre receptarea de 
către un public spectator şi care serveşte în primul rând divertismentului. Evidenţierea acestor 
aspecte de stereotipie din literatura secolului al XV-lea şi reinterpretarea lor funcţională în 
contextul unui spectacol contemporan ar putea determina o revalorificare a literaturii germane 
din acest secol, ce nu a fost foarte bine cercetată până în prezent. 
Cuvinte cheie: Michael Beheim, literatura germană, Dracula, aspecte poetice, analiza 
stilistică 
 
Maria Trappen (Sibiu): 
Receptarea fragmentară. Observaţii referitoare la traducerea românească a jurnalelor 
literare scrise de Max Frisch   
Rezumat: Cititorii români interesaţi de jurnalele literare scrise de Max Frisch pot găsi 
traducerea în limba română a unor notiţe, sau grupaje de notiţe, dispersate în diferite 
publicaţii periodice în perioada 1972-2001, dar şi volumul Journal (1984) cuprinzând o 
selecţie de fragmente din jurnalele Tagebuch 1946-1949 şi Tagebuch 1966-1971 traduse de 
către Corina Jiva. Lucrarea de faţă este menită a atrage atenţia asupra unor câmpuri tematice 
preferate dar şi asupra celor excluse în momentul realizării selecţiei şi subliniază rolul 
traducătorului ca autoritate investită, în acest mod, cu putere de cenzură. 
Cuvinte cheie: Max Frisch, jurnal literar, traducere, Corina Jiva 
 
Bernhard Schwaiger (Erfurt): 
De ce româna devine neimportantă atunci când numărul de „Latino” creşte 
Rezumat: Bernhard Schwaiger, profesor de latină la o şcoală din Thüringen, tratează în 
lucrarea de faţă unele aspecte mai mult sau mai puţin importante legate de unele obiecte de 
studiu, în acest caz de limbile străine, importanţă care de cele mai multe ori este determinată în 
mod aleatoriu. Articolul pledează pentru studierea limbii române, una dintre cele mai 
interesante limbi romantice, cultura română fiind complexă, iar peisajul turistic deosebit de 
interesant. Articolul conchide că este foarte important pentru elevii aflaţi pe calea formării 
identităţii lor să cunoască toate componentele culturale ale Europei, să supună unei analize 
critice orice obiect de studiu impus „din afară” ca fiind important, deoarece continentul 
european nu este reprezentat doar de ţările şi limbile importante (cum ar fi Franţa, Spania, 
Anglia, Italia), ci şi de o multitudine de alte limbi şi culturi. 
Cuvinte cheie:  predarea de limbi străine, obiective educaţionale, alegerea profesiei, 
Transilvania, Bucovina, Banat, afilierea la Austria 
 
II. Lingvistică 
 
Sigrid Haldenwang (Sibiu): 
Despre „Deisam”, cuvintele compuse formate cu acesta şi verbul „deisamen” în dialectul 
săsesc transilvănean (cu referire la dialectele renane) 
 



 
Rodica Ofelia Miclea (Sibiu): 
Man soll den Teufel nicht an die Wand malen (Să nu punem răul în faţă). Multitudinea de 
aspecte ale figurii „dracului” în proverbele şi expresiile germane şi româneşti 
Rezumat: Lucrarea urmăreşte anumite aspecte ale frazeologiei şi paremiologiei comparate, 
referindu-se la limbile germană şi română, având drept scop identificarea de similitudini şi 
diferenţe în ceea ce priveşte proverbele şi expresiile  ce au ca element comun „dracul”. 112 
frazeologisme ce conţin cuvântul „drac” sau sinonime ale acestora au fost analizate din 
perspectiva experienţei de viaţă sau a superstiţiilor reflectate în aceste proverbe făcându-se 
totodată o paralelă între forma şi conţinutul structurilor echivalente din cele două limbi. 
Cuvinte cheie: paremiologie şi frazeologie comparată, expresii, proverbe, câmp de 
experienţă ca şi creator de imagini, simbolistica „dracului”, transculturalitate, 
interculturalitate 
 
Doris Sava (Sibiu): 
Hoch soll er leben! Routineformeln als Forschungsaufgabe der phraseologischen Kontrastivik  
Many happy returns of the day! Routine Formulas as a Research Task of Contrastive Phraseology 
Mulţi ani trăiască! Formulările fixe - obiect de cercetare al contrastivităţii frazeologice  
Rezumat:  Cercetarea frazeologică prezintă interes şi pentru germanistica din afara spaţiului 
germanofon. Dacă luăm în considerare rezultatele cercetării frazeologice din alte ţări putem 
identifica pentru limbile germană şi română din perspectivă contrastivă mai multe arii de cercetare. 
Câteva dintre acestea expuse în articolul de faţă sunt menite să releve aspecte specifice inerente 
fondului frazeologic.  
Cuvinte-cheie: formulări fixe, deziderate ale frazeologiei contrastive germano-române, 
comunicarea interculturală 
 
Adina-Lucia Nistor (Iaşi): 
Bragia / per nos plaids / e lur melodia (Weine für unser Lied / und seine Weise) – minorităţi 
romanice – varietăţi lingvistice în Elveţia oglindite în lirica Tresei Rüthers-Seeli 
Rezumat: Obiectivul studiului de faţă este acela de a analiza statutul limbii romansh şi a 
dialectelor sale în cantonul Grison/Graubűnden (Elveţia), pornind de la perspectiva versurilor 
surselvane (dialect retoromanic) ale Tresei Rüthers-Seeli şi a contemporanului său, Linard 
Candreia. Din cauza disocierii puternice a celor cinci dialecte cu scriere proprie şi a faptului că 
niciunul dintre ele nu a evoluat într-o limbă literară standard, dar şi scăderea numărului 
populaţiei care le vorbeşte duce la o situaţie critică în ciuda şi din cauza intervenţiei factorului 
politic care impune o limbă oficială standard – limba romansh. 
Cuvinte cheie: varietate, minoritate şi identitate lingvistică, romansh, surselvan, literatura – 
mijloc de perpetuare a limbii, lirica contemporană în dialectul surselvan a Tresei Rüthers-Seeli 
 
III. Teoria şi critica traducerii 
 
Horst Schuller (Sibiu/Heidelberg): 
Aspecte problematice transculturale în procesul traducerii din limba română în limba germană 
Rezumat: Prezentând dezbaterile teoretice actuale (Göhlich, Welsch, de Nancy, Bachmann- 
Medick) referitoare la conceptul de transculturalitate, subliniind aspectele legate de hibridizare, 
intertextualitate, globalizare, autorul evidenţiază problemele legate de conceptul de 
transculturalitate implicat în procesul traducerii din limba română în limba germană. Succesul 
transferului literar depinde de competenţa intra- şi interculturală, de cunoaşterea factorilor de 
identitate, a cadrului operaţional specific şi a textului cheie (traducere sau original) din 
literaturile care vin în contact cu acesta. La fel ca în alte ţări unde există noţiuni culturale de 
bază specifice cu o anumită încărcătură simbolică, cum ar fi „mesteacăn” în Rusia, „baracă” în 



Cehia, universul cultural tradiţional este relaţionat direct sau polemic cu anumite cuvinte 
culturale cum ar fi „plai” (spaţiu poetic), „codru” (pădure), „mioritic”. Urmărind numeroase 
exemple din istoria traductologiei autorul evidenţiază etapele traducerii. Aceste etape sunt 
motivate de interese filologice, etnografice şi politice şi doar în ultimul rând de interesul de 
ordin estetic, traducerile respective contribuind la completarea imaginii identităţii românilor. 
Aplicând practic conceptele teoretice pe un text, autorul prezintă traducerea germană a unei 
lucrări eseistice a lui Andrei Pleşu, demonstrând potenţialul interes al publicului german pentru 
aceasta, subliniind hibridul ironic şi semnele ludice importante în actul traducerii, cu toate 
jocurile de cuvinte intraductibile şi căutarea unui transfer măcar potrivit, dacă nu echivalent. 
Adnotările şi traducerea (începând cu analizarea titlului) constituie o demonstraţie vie a 
procesului transculturalităţii. 
Cuvinte cheie: transculturalitate, interculturalitate, hibridizare, modificare în procesul 
translaţiei, texte cheie culturale, cadru operaţional de translaţie, Andrei Pleşu, elemente 
onomastice, grotescul numelor, târg de carte, Institutul Cultural Român, caracter reprezentativ 
 
Ioana Constantin (Sibiu): 
Reichsleiter, Obersturmbannführer, Sieg Heil – traducerea termenilor aparţinând socialismului 
naţional în limba română 
Rezumat: Prezentul studiu are la bază experienţa practică a autoarei în domeniul traducerii 
şi încearcă să ofere o serie de soluţii problemei ridicate de elementele culturale specifice 
cunoscute în lucrările de specialitate germane ca „realii”. Studiile recente recunosc în 
general importanţa menţinerii în textul ţintă a anumitor elemente culturale specifice. 
Antoine Berman pune în discuţie traducerea etică versus etnocentrică. Cei mai mulţi autori 
găsesc patru soluţii de transpunere a elementelor culturale specifice, soluţii care să menţină 
într-un anumit grad identitatea culturală a textului ţintă. Traducerea „realiilor” aparţinând 
sferei socialismului naţional ridică o serie de probleme pe parcursul transpunerii lucrării 
Das Buch Hitler, un document ce a fost alcătuit din ordinul lui Stalin de către serviciile 
secrete sovietice în primii ani de după cel de-al doilea război mondial. Au fost identificate 
trei tipuri de elemente culturale specifice existente în textul sursă, ce au fost analizate şi 
transpuse conform teoriei propuse de Markussen şi Berman. 
Cuvinte cheie: elemente culturale specifice, „realii”, etic versus etnocentric, analogie, 
traducere explicativă 
 
Simona Marin (Sibiu): 
Limbă şi limbaj juridic. Numeroasele relaţii dintre lingvistică şi jurisprudenţă 
Rezumat: Lucrarea de faţă constituie o contribuţie importantă în cadrul dezbaterilor 
referitoare la relaţiile existente între limbă şi limbajul juridic. Deoarece aceste relaţii sunt 
deosebit de numeroase ne oprim în studiul de faţă la punctarea relaţiei dintre lingvistică şi 
jurisprudenţă. Luând în considerare diversele căi în care cele două domenii relaţionează, 
abordarea interdisciplinară a acestora ar putea fi mult uşurată prin crearea unei ramuri de 
studiu care să se ocupe de lingvistica juridică. 
Cuvinte cheie: limbă şi limbaj juridic, lingvistică, jurisprudenţă, cercetare interdisciplinară, 
lingvistică juridică 
 
IV. Tema de actualitate 
Maria Sass (Sibiu): 
Procesul Bologna – succes sau eşec? Câteva aspecte din perspectiva germanisticii sibiene 
Rezumat: Lucrarea de faţă, prezentată în cadrul unei sesiuni ştiinţifice internaţionale 
dedicată procesului Bologna şi implementării sale în România – sesiune organizată la Sibiu 
în perioada 6-8 mai 2010 – face referire la structura universitară de tip Bologna în cadrul 
studiului germanisticii la Sibiu. Au fost luate în discuţie studiile de Bachelor, Master şi 



doctorale ca şi alte aspecte referitoare la curricula universitară. Studiul demonstrează atât 
avantajele cât şi dezavantajele procesului Bologna, cum ar fi interacţiunea slabă dintre 
cercetare şi predare în cadrul programului de studii Bachelor, în timp ce acest deziderat 
poate fi mult mai bine atins în cadrul programului de studii Masterat, activitatea de 
cercetare atingând treapta cea mai înaltă în cadrul programului de doctorat. 
Cuvinte cheie: procesul Bologna, programe de studiu Master la Sibiu, studiul germanisticii 
la Sibiu, programul de studiu Bachelor, aspecte curriculare 
 
V. Recenzii de carte 
 
Robert Gabriel Elekes (Braşov) 
Recenzie 
Rezumat: Volumul cu numărul 25 al revistei Germanistische Beiträge din Sibiu poate fi 
privit ca o încercare de a revalorifica şi recontextualiza opera lui Joachim Wittstock. Printr-o 
schimbare a perspectivei către paradigme internaţionale şi o dislocare a lucrărilor analizate 
dintr-o perspectivă interpretativă autorizată cei şapte cercetători reuşesc să revigoreze modul de 
receptare şi lecturare a lucrărilor lui Joachim Wittstock. 
 
Delia Cotârlea (Braşov) 
Recenzie 
Rezumat: Recenzia face referire la ultima carte a doamnei Carmen Elisabeth Puchianu, 
profesor asociat al Universităţii Transilvania din Braşov, intitulată Literatur im Streiflicht. Se 
face o prezentare scurtă a tuturor capitolelor cuprinse în antologia de studii a autoarei. Scopul 
este de a prezenta o imagine de ansamblu asupra aspectelor specifice întâlnite în timpul 
cercetării ştiinţifice: literatura lui Thomas Mann şi Franz Kafka dar şi literatura germană din 
România având ca obiectiv principal opera lui Joachim Wittstock şi poezia germană scrisă în 
România în timpul regimul opresiv al anilor 80. 
Cuvinte cheie: studii comparate, literatura germană din România, Carmen Puchianu, Thomas 
Mann, Franz Kafka, Joachim Wittstock 
 
Delia Cotârlea (Braşov) 
Recenzie 
Rezumat: Autoarea recenzează cel de-al 11-lea volum al studiilor de limbă şi literatură 
germană - Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung 2009. Tema volumului este 
„Aducerea aminte şi uitarea” şi contribuţia lucrărilor în limba germană în cadrul procesului de 
formare a identităţii naţionale în spaţiul Europei centrale şi de est. Din acest motiv fiecare 
articol are drept scop analizarea diferitelor aspecte legate de rolul creaţiei în cadrul formării 
identităţii naţionale. 
 
Delia Cotârlea (Braşov) 
Recenzie 
Rezumat: Autoarea recenzează cel de-al 12-lea volum al studiilor de limbă şi literatură 
germană - Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung 2010. Principala temă a 
volumului este umorul, fiecare articol prezentând noţiunea de umor întâlnită în limbă sau 
literatură.  
 
 


