
Germanistische Beiträge: 41 / 2017 

I. Literatură ṣi studii culturale 

Grazziella Predoiu (Timiṣoara): 

Însingurată pe cărări întortocheate: Despre romanul intercultural Die Erdfresserin al 
Juliei Rabinowich 

 
Abstract: Romanul intercultural al Julyei Rabinowich Die Erdfresserin, dotat cu o îngemănare 
de motive și cu aluzii interculturale demonstrează declinul fizic și psihic al unei emigrante, care 
este silită de condițiile socio-politice, să-și vândă trupul pentru a supraviețui. Autoarea 
îngemănează amintiri esențiale din viață și din copilăria protagonistei, oferind o privire în eul 
abscons și impenetrabil al femeii, ce poate fi subsumată acelei categorii feminine, care se ridică 
din cenușă și purcede mai departe, dar totodată autoarea relevă și o privire în sistemul capitalist 
de valori, care valorizează entitatea umană în funcție de capacitatea acesteia de re-producere. În 
final romanul părăsește domeniul realității și intră in sfera suprarealismului spre a demonstra 
decăderea figurii înspre nebunie și moarte. Ca să elucideze abisul ei moral, datorat în mare parte 
parte înstrăinării și lipsei valorizării, autoarea Rabinowich recurge la simbolistica iudaică a 
golemului și a eternului peregrin. 
 
Cuvinte cheie: migrație, înstrăinare, frustare, șanse de supraviețuire 

 

Maria Sass (Sibiu):  

Romanul lui Erwin Wittstock Januar ’45 oder Die höhere Pflicht [Ianuarie´45 sau Datoria 
supremă]:Problematica deportării din perspectivă interculturală 

Rezumat: Scriitorul de expresie germană din România Erwin Wittstock (1899-1962) a creat o 
operă monumentală (nuvele ṣi romane) care îṣi are rădăcinile în istoria ṣi cultura germană din 
Transilvania, iar personajele create de el reprezintă proiecṭii ale propriei vieṭi. Romanul Januar 
’45 oder Die höhere Pflicht,  analizat în prezentul articol sub aspect intercultural, este dedicat 
problematicii deportării, o temă considerată tabu în regimul comunist, prelucrarea acesteia ia 
forma unui roman în stil balzacian, autorul oferind perspectiva unui martor ocular. Această 
problematică atrage după sine descrierea puterii, a terorii ṣi represiunii prezente în statele 
totalitare. Ca membru al comunităṭii germane din România oglindeṣte în proza sa societatea 
multietnică ṣi –culturală din Transilvania, în romanul analizat elementele de interculturalitate pot 
fi rezumate ca: relaṭii sociale interetnice, imagologie respectiv conturarea de imagini ale 
alterităṭii ṣi în plan lingvistic. 

Cuvinte cheie: istorie transilvăneană, deportare, România comunistă, cenzură comunistă, roman 
în stil balzacian, relaṭii interculturale, imagologie. 

 

 

 



Cosmin Dragoste (Craiova): 

„un cuvânt / naşte celălalt / cuvânt”. Despre scrierea cu majuscule în poeziile lui 
Gerhard Eike 

Rezumat: Volumul de versuri 6 & 60 konelliptische Landschaften al lui Gerhard Eike, apărut 
în 1975 la editura bucureşteană Kriterion, se înscrie în trendul literaturii de expresie germană 
din România a acelei perioade, în ceea ce priveşte experimentul literar. Tehnica predominantă 
la Eike este scrierea cu majuscule a unor cuvinte, propoziţii sau silabe, încercând, astfel, o 
scoatere a lor din context şi o recontextualizare în noi cadre semantice. Procedeul nu este 
folosit întotdeauna de către autor în mod oportun, însă există destule cazuri fericite, în care 
limbajul este reîmprospătat, iar relaţiile interne ale textului sunt redefinite. 

Cuvinte-cheie: Gerhard Eike, experiment literar, literatură de expresie germană din România, 
lirică 

Horst SCHULLER (Heidelberg) 

Bibliografie Horst Schuller (II) 

Rezumat: Prezentul articol cuprinde bibliografia profesorului Horst Schuller, cercetător, istoric literar ṣi 
traducător. 

Hend Asaad (Kairo): 

Trăirea a ceea ce este străin în romanele Die Schrift des Freundes (1998) de Barbara 
Frischmuth  ṣi Űber Land (2016) de Hannah Dübgen  

Rezumat: Prezentul articol analizează comparativ imagini ale străinătăṭii culturale din romanul 
scriitoarei austriece Barbara Frischmuth Die Schrift des Freundes ṣi cel al scriitoarei germane 
Hannah Dübgen Über Land, pornind de la modurile  trăirii străinătăṭii, definite de Ortfried 
Schäffter (Modi des Fremderlebens, 1991),  ale cărui modele interpretative iau în considerare  
comunicarea nemijlocită cu ceea ce este străin, din diferite perspective.  În articol sunt formulate 
următoarele întrebări: în ce măsură modele interpretative propuse sunt valabile în romanele 
selecṭionate atât pentru imaginea proprie ṣi a celuilalt? Cum acṭionează trăirea a ceea ce este 
străin asupra perceperii familiarului. 

Cuvinte cheie: hermeneutică interculturală, imagologie comparativă, modele interpretative, 
complementaritate 

Ana Karlstedt (Bucureṣti): 

Literatura ca mijloc de receptare a culturii și civilizației. Percepția asupra timpului în 
Germania și România în Cele șapte vieți ale lui Felix K. de Jan Koneffke 

Abstract: Folosirea literaturii în orele de cultură și civilizație reprezintă un mare avantaj, asta 
fiindcă textele literare mediază între cultura proprie și cultura „celuilalt”. Literatura nu copiază 
pur și simplu realitatea, ci urmează propriile reguli de a spune povești, de a distorsiona realitatea, 
de a corecta clișee, de a lăsa lucruri neexplicate, pentru ca cititorul să umple apoi aceste „goluri”. 



Aici, totul prin prisma unui om de afaceri german care sosește în România interbelică numai 
pentru a realiza că timpul se măsoară altfel în cele două țări. 

Cuvinte-cheie: comunicare interculturală, managementul timpului, concepții asupra timpului, 
perspectiva sinelui vs. perspectiva celuilalt 

Alexandra Nicolaescu (Bucureṣti): 

Conceptul DACH în teorie şi practica culturii şi civilizaţiei germane, cursuri de limba 
germană, manuale de limba germană 

Rezumat: DACH  este denumirea principiului teoretic de actualitate în ceea ce priveşte didactizarea 
culturii şi civilizaţiei de limbă germană. La baza acestui concept se află ideea de pluricentricitate în ceea 
ce priveşte cultura şi civilizaţia de limbă germană. Altfel spus, limba germană nu mai trebuie asociată 
exclusiv cu Germania, ci şi cu celelalte ţări vorbitoare de limbă germană, cum ar fi Austria şi Elveţia. Toţi 
cei ce învaţă limba germană trebuie să se familiarizeze cu diferenţele dintre ţările de limbă germană, atât 
la nivel lingvistic cât şi cultural, iar în acest articol sunt supuse analizei o serie de manuale de limbă 
germană şi materiale pentru examene din perspectiva acestui concept. 

Cuvinte cheie: DACH,   culturä şi civilizaţie de germană, manuale de limbă germană 

II. Lingvistică 

Uršula Krevs Birk (Ljubljana): 
 

Toponimice germane ṣi slowene – denumiri de localităṭi din afara spaṭiului lingvistic 
închis german ṣi sloven 

 
Rezumat: Articolul face referire la denumiri geografice din limbile  germană ṣi slovenă, două 
limbi care peste douăsprezece secole n-au fost doar limbi vecine ci, din motive socio-culturale ṣi 
politice, au coexistat până în 1918 în acelaṣi spaṭiu.  Reflexele dinamicii de contact dintre cele 
două limbi se regăsesc în prezent în denumiri de localităṭi bi- sau multilingve. Din perspectiva 
germanei ca limbă străină au importanṭă nu doar cunoṣtinṭele referitoare la toponimicele germane 
legate de stări de fapt geografice, din spaṭiul lingvistic sloven, ci ṣi cunoṣtinṭe pentru toponimice 
multilingve pentru spaṭii relativ îndepărtate, în care anumite limbi (precum slovena ṣi româna) nu s-au 
aflat în contact în sens tradiṭional, dar în care germana a fost cea mai importantă limbă de contact. Studiul 
arată cum bi- ṣi multilingvismul cu germană a generat denumiri geografice multilingve pentru regiuni 
întinse europene ṣi ilustrează cât de important este această temă pentru discipline lingvistice-
interculturale, precum germana ca limbă străină ṣi traductologia. 

 
Cuvinte cheie: contact lingvistic german-sloven, toponimice bilingve, exonime, câmpuri 
traductologice 
 

Doris Sava (Sibiu): 
 

Expunerea lexicografică a frazeologismelor în practica frazeografică bilingvă 
 
Rezumat: Neajunsurile frazeografiei bilingve privesc atât concepţia dicţionarelor cât şi expunerea 
lexicografică în ansamblu. Plecând de la relevanţa criteriilor ce definesc calitatea unei opere lexicografice 



articolul indică principiile unei cuprinderi lexicografice juste, moderne din perspectiva utilizatorului şi a 
nevoilor sale de consultanţă, ce includ particularitățile inventarului frazeologic expus. 
Cuvinte-cheie: standarde lexicografice, frazeologisme, descriere lexicografică, frazeografie bilingvă 

 
Adriana Dănilă (Bucureṣti): 

 

Strategii discursive în demascarea duşmanului politic de clasă în presa de limbă română şi 
germană a anilor 1950 

Rezumat: Autoarea analizează din perspectiva sociolingvisticii şi pragmalingvisticii mijloacele 
lingvistice şi strategiile utilizate de presa scrisă a anilor 1950 în demascarea duşmanului politic de clasă. 
Cotidienele Neuer Weg şi Scînteia relatează pe larg diferitele procese înscenate unor persoane care au 
intrat în vizorul autorităţilor ca făcând parte din grupul adversarilor în lupta de clasă, aceştia fiind 
prezentaţi ca duşmani de clasă. Uzul limbii este marcat de agresivitate, virulenţă şi schematisme, 
materialul lingvistic semnalând particularităţi la nivel lexical, morfo-sintactic şi pragmatic. 
 
Cuvinte-cheie: pragmalingvistică, limba de lemn, limbaj agresiv, duşman de clasă, procese politice 

 
Sofiana I. Lindemann (Brașov): 
Referință și saliență lingvistică 

 
Rezumat: În ultimii ani multe studii s-au ocupat de elementele care conferă coerență unui text și de 
factorii, care îi atribuie coeziune. Această lucrare investighează impactul grupurilor nominale definite și 
indefinite asupra discursului. Mai precis, vom explora modul în care astfel de grupuri nominale 
structurează discursul în derulare din punctul de vedere al organizării referenților în discurs.  
 
Cuvinte cheie: saliență lingvistica, referențialitate, anaforă pronominală 

 

III.  Traductologie 

Horst Schuller (Heidelberg): 

Traducători de literatură din Braṣov 

Rezumat:  Prezentul articol face referire la o serie de traducători din germană în română ṣi la 
bibliografia traducerilor acestora. 

Cuvinte cheie: Georg  Aescht, Theochar Alexi, Verona Bratesch (Brateş), Maria Dima, Sextil-
Iosif Puşcariu, Daniel Friedrich Rhein, Arnold Roth, Christian W. Schenk,  

IV.  Prezentare de cărṭi 

Robert Mroczynski (Düsseldorf): Recenzie 

 

 

 


