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I. Literatură ṣi studii culturale 

Joachim Wittstock  (Sibiu): 
Aspectele poetice ṣi contextul cultural al unei reviste de cultură ṣi al redactorului 

acesteia Harald Krasser 
 

Rezumat:Cuvântul „Klingsoriana“ din titlul comunicării este un derivat al numelui „Klingsor“, 
acesta desemnând atât cântăreţul legendar din evul mediu cât şi, în descendenţa acestuia, revista 
Klingsor. Ea apăruse lunar în anii 1924-1939, întâi la Braşov, ulterior la Sibiu, fiind timp de un 
deceniu şi jumătate periodicul cultural de limbă germană cel mai însemnat din Transilvania 
interbelică. Derivatulcircumscriefundaluldocumentar al apariţiilor, sursemanuscrise, în parte 
inedite, sautipăriturimaigreuaccesibile, adică tot ce s-a aflatcândvaîncâmpulgravitaţional al 
revistei. Suntfiltrate materialedocumentarepăstrateînlăsământulredactoruluiHaraldKrasser, mai 
ales acelepagini care se referă la poeziagermanăautohtonă,scrisăînultimaperioadă de apariţie a 
revistei.Suntpomenitenume de creatorilirici din aceavremeşi alunorcunoscătorişipromotori de 
poezie, precumşi alistoriografilorpreocupaţi de literaturaprimeijumătăţi de secol XX. 
Cuvinte cheie: poezia germană din Transilvania interbelică; revista culturală Klingsor; 
germanistul Harald Krasser 
 

 
Roxana Nubert/Ana-Maria Dascălu-Romiṭan (Timiṣoara): 

Experiența spațiului la Oscar Walter Cisek 
 

Rezumat: Prin descrierea spațiului sudesteuropean, Oscar Walter Cisek reprezintă un caz unic în 
literatura de expresie germană din România. Meritorie este experiența spațiului oriental în nuvela  
Die Tatarin,  conturarea atmosferei balcanice în povestirea Spiel in der Sonne sau amprenta 
arhaică a romanelor Strom ohne Ende și Vor den Toren. Cititorul descoperă lumea plină de 
culoare a Balcicului, a periferiei Bucureștiului, a Deltei Dunării sau a Maramureșului. 
Cuvinte cheie: literatura de expresie germană din România, Litoralul Mării Negre, București, 
Maramureș, Oscar Walter Cisek.         

 

Cosmin Dragoste (Craiova): 

„locul care nu există”: despre plecare şi sosire în lirica lui Franz Hodjak 

Rezumat: Prezentul articol studiază problematica integrării situative  în poeziile lui Franz 
Hodjak. În lirica autorului originar din Sibiu nu există niciodată o „sosire” în sensul clasic, ci o 
permanentă călătorie, care nu are doar rolul unei autocunoaşteri, ci, mai ales, pe cel al unui refuz 
identitar univoc. Hodjak produce o topografie proprie, căutând un interspaţiu dincolo de 
categoriile comune, un loc care să asigure fiinţei posibilitatea de a exista neîngrădit. 

Cuvinte cheie: Franz Hodjak, literatura germană din România, identitate, diferenţă, plecare, 
sosire 



Sunhild Galter (Sibiu): 

Feminitatea spațiilor vitale în povestirile Gabrielei Wohmann 

Rezumat:Scriitoarea germanăGabriele Wohmann, care a plecat dintre noi în iunie 2015 la vârsta de 
83 de ani, a publicatpeste 100 de cărți (romane, proză scurtă), eseuri, poezii, a scris peste 20 de 
scenarii de film și a fost tradusă în 15 limbi. A devenit cunoscută datorită prezentării necruțătoare a 
vieții cotidiene germane și a protagoniștilor neurotici, frustrați, singuratici, fiindmai ales vorba de 
femei. Totuși atitudinea ei față de protagoniștii portretați nu este una distantă și lipsită de afecțiune, ci 
una plină de simpatie. Criticul literar Reinhard Baumgart chiar a și inventat termenul 
„Wohmannisieren“, referindu-se ladesfășurarea aparent nespectaculoasă a narației în povestirile 
Gabrielei Wohmann, în care „totuși sub suprafață totul clocotește“.Ne referim ulterior la una din 
povestirile scurte  (Flitterwoche. Dritter Tag– Luna de miere. Ziua a treia) din ultima carte publicată 
Eine souveräne Frau. Ca în multe alte texte ale autoarei tema principală a acestei povestiri constituie 
destrămarea relațiilor de familie în viața de zi cu zi a oamenilor din clasa de mijloc. Problema 
principală este inabilitatea protagoniștilor de a comunica într-un mod familial, natural așa cum ne-am 
aștepta de la un cuplu proaspăt căsătorit.  

Cuvinte cheie: Gabriele Wohmann; o prezentare necruțătoare a vieții cotidiene germane; protagoniști 
neurotici, mai ales femeile; desfășurarea aparent nespectaculoasă a narației; inabilitatea de a 
comunica a protagoniștilor. 

Christel Baltes-Löhr (Luxemburg): 

Sex, migraṭie ṣi spaṭiu ca o continuitate 

Rezumat: Acest articol se axează pe întrebarea, în ce măsură figura continuumului poate  
cuprinde conceptele de sex, migraṭie ṣi spaṭiu ṣi, prin aceasta, cum pot fii descrise devieri, 
variabilităṭi ṣi polipolariṭi intra- ṣi intercategoriale, astfel încât în final, prin figura 
continuumului, pluralităṭi trăite, precum ṣi conturări diverse ale sexului, migraṭiei ṣi spaṭiului să 
fie aplicapile ṣi în texte literare. 

Cuvinte cheie: continuum, sex, migraṭie, spaṭiu, categorii, devieri, variabilităṭi, polipolarităṭi, 
pluraltăṭi 

Marcela Ivan (Sibiu):  
Aspecte ale reprezentării spațiului în povestirea lui Andreas Birkner Der Brautschmuck 

des Sebastian Hann [Gătelile de nuntă ale lui Sebastian Hann] 
 

Rezumat: Începând cu secolul al XX-lea, cercetători ai literaturii au identificat ca și componentă 
de studiu spațiul și semnificațiile acestuia în textul literar. Iuri M. Lotman, un important 
semiolog rus, a dezvoltat o teorie bazată pe conceptul de spațiu împărțit în mai multe subspații 
delimitate obligatoriu printr-o graniță. Aceste spații se definesc prin caracteristici opuse pe plan 
topologic, topografic și semantic. Pornind de la această teorie, prezenta lucrare își propune să 
analizeze din acest punct de vedere povestirea Der Brautschmuck des Sebastian Hann [Gătelile 
de nuntă ale lui Sebastian Hann] a scriitorului de expresie germană din România Andreas 



Birkner. Sunt prezentate exemple concrete în care se regăsesc aspecte ale teoriei lui Lotman, care 
permit receptarea atât a textului cât și a autorului dintr-o altă perspectivă.     

Cuvinte cheie: Lotman, spațiu ficțional, subspațiu, graniță, sași transilvăneni  

Ana Karlstedt (Bucureṣti): 

Determinarea spațială în filmele cu tematică interculturală 

Rezumat:Predarea unei limbi străine prin intermediul filmelor poate fi de mare ajutor în măsura 
în care mută centrul de greutate de la gramatică și vocabular la cultură, spații, reguli și granițe 
culturale. Dintre acestea, spațiul joacă un rol crucial. El ne definește, trădându-ne originea. Din 
punct de vedere cultural, în mod special linia de delimitare între spațiul public și spațiul privat 
poate fi extrem de interesantă. Cu ajutorul unor exemple din două filme, studenții care învață 
germana ca limbă străină sunt invitați să descopere această linie de delimitare, să privească 
dincolo de ea și să reconstituie echilibrul dintre spațiul public și cel privat. 

Cuvinte-cheie: Spațiu, granițe spațiale, percepție spațială, limba germană ca limbă străină, film, 
interculturalitate 

Markus Fischer (Bucureṣti): 

Construcṭii romantice ale masculinităṭii ṣi feminităṭii – romanele Dorotheei ṣi ale lui 
Friedrich Schlegel 

Rezumat: În timp ce romanul lui Friedrich Schlegel Lucinde (1799) are drept protagonist o 
femeie, romanul Dorotheei Schlegel Florentin (1801) are drept personaj principal un erou 
masculin. Ambele romane, rămase  fragmente, se ocupă cu construcṭii de masculinitate ṣi 
feminitate. Dacă în textul romanului ei preponderent narativ, Dorothea Schlegel urmează o 
imagine mai degrabă tradiṭională, Friedrich descrie în romanul său, preponderant speculativ noi 
căi, încercând, în sensul poeziei universale, să introducă principiul feminin ṣi pe cel masculin 
într-o interdependenṭă universală, căutând să le contopească cu aceasta. 

Cuvinte cheie: Friedrich Schlegel, Lucinde, Dorothea Schlegel, Florentin, Romantism, 
masculinitate, feminitate 

Claudia Spiridon (Cluj-Napoca): 

Funcţia tăcerii în povestirile din volumul Ţinuturile joase de Herta Müller 

Rezumat: Motivul tăcerii nu se regăseşte doar în prima colecție de povestiri ale Hertei Müller - 
Ţinuturile joase - ci este o idee recurentă ce stă la baza întregii sale opere. Tăcerea și teama apar 
ca efecte generate de diferitele mecanisme ale puterii și se manifestă violent pe fundalul psihic al 
personajelor lui Müller. Pe măsură ce copilul din Ţinuturile joase este conștient de constrângerea 
sa la tăcere, el încearcă să se întoarcă împotriva normelor impuse mecanic de către societatea 
șvabilor din Banat. Interzicerea vorbirii este o experiență şocantă, pe care el o percepe fizic. 
Cuvinte cheie: comunism, dictatură, frică, suprimare, constrângere 

 

 



Oana Angharad Frandeş (Sibiu): 

Mitul evreului rătăcitor în practica clinică 

Rezumat: Arta a fost întotdeauna un mediu propice exprimării subconştientului. Artistul se 
adresează prin arhetipuri nu doar parţii conştiente a cititorului ci si subconştientului acestuia, 
ducând la existenta a doua nivele de interpretare a unui text - unul superficial, specific actului 
deliberat si raţional, si un al doilea mai adânc, simbolic, expresie a conţinuturilor abisale ale 
subconştientului.Conform teoriei arhetipurilor lui C. G. Jung, alegerea unui arhetip anume ne 
permite interpretarea mediului istoric si social al autorului la momentul conceperii actului de 
creaţie, aceste imagini fiind de cele mai  multe ori de natură compensatorie. 

Cuvinte-cheie: psihologie, C.G. Jung, S. Freud, Isaac-Edersheim, jidovul rătăcitor, sindrom  

II. Linguistics 

Hermann Scheuringer (Regensburg): 
Limba germană în contextul multilingvismului istoric din estul Europei 

 
Rezumat: Din perspectiva multilingvismului din estul și sud-estul Europei limba germană are o 
puternică tradiție și o evoluție specifică în diverse țări. Plecând de la exemplul Sloveniei, Cehiei 
și României articolul urmărește evoluția istorică și actuală. 
Cuvintecheie: limba germană, multilingvism, Slovenia, Republica Cehă, România 

 
Doris Sava (Sibiu): 

Metode și procedee empirice ale practicii frazeografice bazate pe corpus 
 

Rezumat: Lexicografia modernă trebuie să corespundă anumitor cerințe pentru a asigura o 
cuprindere lexicografică adecvată a inventarului lexical expus. Literatura de specialitate dedicată 
profilului lemelor în practica lexicografică actuală relevă neajunsuri ce reflectă discrepanța dintre 
realitatea lingvistică actuală și practica lexicografică uzuală. Din perspectiva utilizatorului şi a 
nevoilor sale de consultanţă metalexicografia modernă subliniază necesitatea unei expuneri 
lexicografice juste, fundamentate empiric, capabilă să indice particularități și restricții ale uzului 
în limbă. Plecând de la consideraţii teoretice asupra relevanţei criteriilor ce definesc calitatea 
unei opere lexicografice, principiul adresabilităţii şi practica frazeografică articolul prezintă 
direcții și modalități de cercetare a inventarul frazeologic sub aspectul particularităţilor relevante 
pentru practica lexicografică mono- sau bilingvă. În mod exemplar sunt discutate procedee 
empirice moderne menite să îmbunătățească practica lexicografică actuală insistându-se asupra 
evidenței oferite de corpus ca obiect și mijloc de verificare de ipoteze ale cercetării teoretice sau 
aplicate. Analiza ocurențelor extrase din corpusuri reprezintă pentru lexicograf un instrument de 
lucru valoros deoarece permite identificarea specificului structurilor fixe în contexte uzuale 
multiple, tipare de uz, concordanțe și coselecții. Un corp de evidență lingvistică cu autoritate 
permite observații asupra mutațiilor apărute în uz, a frecvenței distribuțiilor dar și identificarea 
unor domenii ale frazeologiei situate la periferie care până în prezent au fost insuficient cercetate 
sau neglijate de practica lexicografică.  
Cuvinte cheie: frazeologism, practica lexicografică, metode și procedee empirice de 
colectare/interpretare, corpus de referință 



 
Adriana Dănilă (Bucureṣti): 

Limbă de lemn ṣi identitate culturală în unele cuvântări ṣi alocuṭiuni ale membrilor 
Partidului  Comunist din România 

 
Rezumat:Limba în perioada comunistă reprezintă unul dintre cele mai importante mijloace 
pentru legitimarea ideologiei socialiste și a puterii politice. Analiza textelor de presă cu conținut 
politic reflectă cel mai bine valorile impuse de Puterea politică și concepția puternic ideologizată 
despre viața socială, conturându-se în același timp profilul de identitate culturală a unui grup 
social. Identitatea culturală ca sumă a valorilor, principiilor, credințelor, convingerilor, tradițiilor 
și obiceiurilor pe care membrii aceleiași etnii le împărtășesc se construiește și se exprimă în 
primul rând prin limbă. În aceste condiții, lucrarea de fată intenționează să prezinte corelațiile 
culturale exprimate în cuvântările și alocuțiunile anumitor politicieni comuniști apărute în ziarul 
de limbă germană Neuer Weg. Autoarea examinează în textele jurnalistice supuse analizei modul 
în care conținutul este reperabil la nivelul utilizării limbii. Pot fi identificate dispute ale 
vorbitorilor la nivel ideologic, aceștia făcând aluzii și trimiteri la deficiențele și punctele slabe 
ale situației economice interne și ale politicii externe. Exprimarea verbală se caracterizează prin 
agresivitate și virulență, materialul supus analizei conținând anumite particularități detectabile la 
nivel lexical, morfo-sintactic şi pragmatic. Autoarea se situează pe poziția teoretică a 
sociolingvisticii și pragmalingvisticii în analiza şi evaluarea faptelor de limbaj.    
Cuvinte cheie: limba de lemn, identitate culturală, cuvântări și alocuțiuni politice, 
pragmalingvistică.  

 
Mihaela Parpalea  (Braṣov): 

Aspecte lingvistice ale tăcerii în diferite culturi 

Rezumat: Fiecare limbă are propria ei tăcere, care este o oglindă in care se poate vedea că nu se 
spune ceea ce  nu este spus. Faptul că oameni care aparţin diferitelor culturi se înţeleg reciproc 
nu este un lucru de la sine înţeles. Experienţa practică ne arată că înțelegerea nu se realizează 
fără probleme. Modul în care culturile relationeaza intre ele poate fi explicat cu ajutorul 
conversației, ca prototip de utilizare a a limbii, ca sursă a tuturor întrebuinţărilor limbii. Articolul 
de față se ocupă de tăcerea în comunicare. Chiar si cel care tace comunică ceva, după cum și 
ceilalți răspund acestei tăceri. Ei reacționează diferit, în funcție de situație, de contextul 
determinat individual și cultural. Vorbele sau tăcerea sunt deopotrivă de natură comunicativă. 
Ele influențează oamenii, iar aceştia reacționează la ele. Fiecare instanţă a comunicării conține o 
informație și o referinţă la partenerii de comunicare. Fiecare schimb lingvistic implică un schimb 
cultural și constă din contribuția vorbitorului și a ascultătorului la enunţurile lingvistice, la 
intervenţiile pe rând ale interlocutorilor. Mai precis, într-o conversație, tacerea poate fi definită 
ca "tăcere semnificativă" sau ca "faptul de a rămâne fără replică" sau ca "tăcere" pur şi simplu. 

Cuvinte cheie: Cultură, cunoaştere lingvistică, comportament lingvistic, universul discursului. 

 

 

 



III. Translation studies and translation criticism 
 

Delia Eṣian (Iaṣi): 

Mite Kremnitz ca traducătoare şi romancieră 

Rezumat: Tema lucrării de faţă o constituie personalitatea artistică a scriitoarei germane Mite 
Kremnitz (1852-1916), ce ţine seama de cele două´faţete ale operei sale: ca traducătoare si 
romancieră.  Mite Kremnitz este, pe de o parte, ca autoare de opere originale, purtătoare a unor 
realităţi româneşti, iar, pe de altă parte, ca traducătoare are meritul de a fi făcut primele traduceri 
ale literaturii timpului său din limba română în limba germană. 

Cuvinte cheie: Mite Kremnitz – scriitori şi poeţi români – estetica receptării 

Alexandra Chiriac (Iaṣi): 

Ecaterina a II-a a Rusiei. Traducerea culturală şi transferul ideologic de la Vest spre Est. 

Rezumat:Cultura vest-europeană de la sfârşitul secolului al XVIII-lea reprezintă un cadru de 
referinţa impresionant pentru spaţiul sud-est european, unde ideile şi idealurile iluministe pătrund 
din ce în ce mai mult, în primul rând prin intermediul traducerilor unor opere seculare din 
diverse domenii ştiinţifice. Printre acestea se numără şi scrierile istorice ce aduc în prim plan 
biografia unui principe luminat. În continuare vom încerca să ilustrăm conceptul de “tranducere 
culturală” prin analiza unui scurt text despre Ecaterina a II-a a Rusiei. Textul moldovenesc, 
rămas în manuscris, ilustrează exemplar procesul prin care ideile şi conceptele au circulat în 
spaţiul european: textul reprezintă un portret făcut de intelectualii austrieci unei prinţese 
germane, care urcă pe tronul Rusiei în circumstanţe discutabile. Acest portret, scris la curtea 
împăratului Iosif al II-lea în anul 1877 este tradus imediat în limba neogreacă, prin intermediul 
căreia ajunge în spaţiul românesc unde este tradus, un an mai târziu, în Mănăstirea Pângăraţi. 
Analizând mutaţiile ce intervin între cele trei texte se poate evidenţia modul în care ideile, 
concepţiile şi preconcepţiile au circulat din vest spre est, precum şi schimbările în 
intenţionalitatea textului. Încărcătura ideologică şi politică a textului dă naştere unei traduceri 
conştiente şi bine ancorate în realităţile vremii  

Cuvinte cheie: traducere culturală, strategii de adaptare, Iluminsim, oglinda principelui, 
biografia.  
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