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Literatura germană din România 

Dana Bizuleanu 

Un fenomen de hibriditate culturală 

Literatura în limba germană din România ilustrează o serie de mutaţii sociopolitice şi 
culturale care definesc un bazin semantic specific, ale cărui etape complexe, cartografiate 
în sens durandian, pun în lumină un fenomen al interferenţelor şi hibridităţii. Întâi de 
toate, contextul istoric care a generat o atare literatură este vast şi eterogen, întrucât 
comunitatea vorbitoare de limbă germană a fost, de la început, dispersată geografic pe 
teritoriul viitoarei Românii Mari, în mare parte în Banat, Transilvania, Bucovina şi 

Basarabia. De altfel, se cuvine menţionată diversitatea acestor grupuri etnice de prove
nienţă germană în ceea ce priveşte dialectele vorbite, tradiţiile şi confesiunile lor 
religioase. Fiind vorba aşadar despre un fenomen complex, pentru panoramarea succintă 
a celor mai cunoscute comunităţi vorbitoare de limbă germană de pe teritoriul actualei 
Românii au fost consultate materiale din proiectul realizat de Institutul Goethe din Bucureşti, 

(2017), precum şi textul lui Winfried Ziegler, 

Cea mai veche comunitate de etnici germani este reprezentată de saşii transilvăneni 
Siebenburger Sachsen), stabiliţi pe teritoriul Transilvaniei începând cu secolul al Xii-lea. 

Monarhia declarat catolică a Habsburgilor a suprimat treptat privilegiile acestei comuni
tăţi, care, în secolul al XVI-lea, a îmbrăţişat Reforma protestantă. În secolul al XVII-lea, 
Banatul este cucerit de Imperiul Habsburgic, care iniţiază colonizarea şvabilor bănăţeni, 
o populaţie majoritar catolică. La integrarea Banatului în monarhia bicefală, o parte a 
Banatului, numită , a rămas sub administraţie austriacă, fiind locuită 
de 

Persecutaţi din cauza confesiunii lor evanghelice, landlerii, o comunitate de austrieci, 
s-au strămutat în Transilvania, păstrându-şi însă dialectul specific austriac ( 
şi populând trei sate din judeţul Sibiu. În zona Maramureşului, colonizarea începe în 
secolele XII-XIV cu germani, apoi în secolul al XVI-leacu austrieci, precum şi cu un 
grup etnic din Zips (Slovacia), cunoscut sub numele "zipseri" şi vorbind un dialect 

. Germanii din Bucovina, 
regiunea începând cu secolul al XVIII-lea, iar în Dobrogea s-au stabilit etnicii germani 
care au părăsit teritoriile Imperiului Rus în secolul al XIX-lea, această populaţie fiind 
cunoscută sub numele . Aşa cum observă Michael Markel, existenţa 
acestor dialecte regionale contribuie decisiv la caracterul minoritar şi insular al literaturii 
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germane din România (Markel, 1992, p. 166), aspect invocat deseori în discuţia despre 
autorii de expresie germană din România şi semnalat în sens metaforic de Oskar Pastior 
într-un interviu: "Încăpăţânarea de a mă comporta scrupulos precum limba se ascunde 
şi creşte în textele mele" (în interviu cu Stefan Sienerth, 1993, p. 204). Cu alte cuvinte, 
tensiunea la nivel de poetică dintre diversele planuri cultural-lingvistice este defmitorie 
pentru stilul lui Pastior, dar şi pentru întreaga literatură de expresie germană din România. 

Înainte de a cartografia bazinul semantic al acestei literaturi, sunt necesare câteva 
lămuriri conceptuale. Literatura germană din România este interpretată adesea ca mino
ritară, regională, dar şi ca o literatură a migraţiei (Chiellino, 2000). Asemenea categorii 
se pot dovedi însă insuficiente în explorarea acestui fenomen estetic plural, marcat de 
fragmentaritate şi (dis)continuităţi care trebuie reconstituite analitic, mai ales în contextul 
emigrării celor mai reprezentativi autori. Din acest punct de vedere, metafora bazinului 
semantic a lui Gilbert Durand este adecvată metodologic în demersul de a radiografia 
literatura germană din România. 

Sintagma se referă la un teritoriu clar definit, dar şi la 
o perioadă precisă (1918-prezent), prin urmare, la un cronotop care generează forme 
literare specifice. Cu toate acestea, autorii de etnie germană ajung în atenţia criticii şi 
a publicului din România abia după 1945. În contextul studiilor despre perioada comu
nistă, procesul scriitorilor germani de la Braşov (1959) şi reprimarea Aktionsgruppe 
Banat (1975) reprezintă studii de caz relevante pentru efectele regimului dictatorial din 
România. Odată cu acordarea în 2009 a premiului Nobel scriitoarei Herta Muller, lite
ratura de expresie germană ocupă, pentru prima dată după Revoluţie, centrul dezbaterilor 
din mediul cultural românesc. Factorii numeroşi care au (de)format literatura de expresie 
germană fac însă imposibilă aici o cercetare exhaustivă a fenomenului. Din acest motiv, 
selecţia autorilor a fost realizată mai ales în funcţie de modul în care sunt configurate 
în imaginarul acestora diverse forme şi reprezentări ale tradiţiei, experimentului, acţiunii 
şi exilului, precum şi ale condiţiei postmonolingve (Yildiz, 2012). 

„Izvoarele" literaturii de expresie germană 
din România 

În articolul „O controversă nu doar literară. Ce este «rumăniendeutsche Literatur»? ", 
Bianca Bican investighează sursele şi contextul politic al apariţiei termenului „literatură 
româno-germană" ( ) . Cu scopul de a fi impuse, în consens 
cu politicile culturale ceauşiste, criteriile etnic-naţionaliste şi geografice asupra literaturii 
de expresie germană din România, supratema acestei literaturi, impusă ideologic, au fost 
convieţuirea paşnică dintre etnicii germani şi populaţia majoritară (Bican, 2012, p. 27). 
Demersul criticilor H. Stănescu şi E. Eisenburger din anii 1960-1970, atunci când se 
încetăţeneşte termenul, girează şi fundamentează ideologic această literatură. Preluarea 
într-un discurs critic şi instituţional a termenului a împiedicat 
interpretarea literaturii germane din România pe criterii strict estetice, dar a deschis şi 
posibilitatea de a demonta tocmai miza majoră a termenului : referenţialitatea teritorială 
(Bican, 2012, p. 28). Studiul Biancăi Bican documentează astfel ambiguitatea unui termen 
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construit ideologic şi expune principalele direcţii actuale în cercetarea literaturii din 
întreg spaţiul german. 

Elementele aflate la originea acestui bazin semantic sunt de natură geografică, 
lingvistică, demografică, sociologică şi istorică, Michael Markel identificând în ele 
principalele surse ale literaturii germane din România. Factorul geografic, de pildă, 
plasează această literatură într-un spaţiu determinat nu doar de limba de creaţie (diferită 
de cea a majorităţii), ci şi de interdicţiile impuse de contextul sociopolitic: ,,Scriitorii 
fără paşaport şi fără permisiunea de a publica în afară se află într-o altă postură decât 
cei care au chiar o dublă reşedinţă ; cazul scriitorilor cu un public-ţintă restrâns geografic 
este diferit de al celor care nu se confruntă cu aşa ceva" (Markel, 1992, p. 164). Pe de 
altă parte, Markel evidenţiază elementele transferului cultural dintre populaţia vorbitoare 
de limba germană şi Germania. În contextul apartenenţei la Imperiul Austriac şi, ulterior, 
la monarhia bicefală, presiunea exercitată de reformele naţionaliste conduce la căutarea 
unei identităţi germane: ,,Nu este vorba despre o apartenenţă la un stat politic şi, până 
în 1940, nici despre apartenenţă naţională, ci despre apartenenţa la un fond national
cultural. Garantul pentru existenta acestei literaturi nu este politica, ci valoarea ei 
culturală" (Markel, 1992, p. 169). 

În istoria comunităţii germane din România, eforturile de a circumscrie o zonă literară 
specifică au avut un dublu impact. Pe de o parte, autorii au fost nevoiţi să se adreseze 
unui anumit public din spaţiul transilvănean, fapt care a determinat şi temele predilecte 
ale acestei literaturi. Pe de altă parte, un atare demers de particularizare estetică a facilitat 
înrădăcinarea ) literaturii de expresie germană în context regional şi 
comunitar. Mai precis, odată cu formarea României Mari, devenea tot mai stringentă 
problema integrării în -ul literaturii germane pe criterii valorice. Această 
perioadă corespunde cu apariţia revistei Klingsor (1924-1939), condusă de publicistul 
şi scriitorul Heinrich Zillich, care aderă însă la NSDAP în 1941. Zillich abordează, în 
proza sa, viata şi tradiţiile comunităţii germane din Transilvania, cea mai cunoscută 

Die Reinerbachmuhle (1935), tematizând perioada de după Marea Unire şi 
contextul tensionat în care pământurile lucrate de ţăranii saşi au revenit arendaşilor. 

Oscar Walter Cisek (1897-1966), poet, prozator, critic şi traducător, cartografiază 
în scrierile sale spaţiul românesc, cu precădere Bucureştiul şi periferiile sale, dar şi 
coasta Mării Negre. În povestirile 

(1956) şi în romanul (1963), Cisek explorează forţa pe care 
apartenenţa la un spaţiu o exercită asupra indivizilor. Prin stil şi tematică, dar şi prin 
crearea unor universuri individuale, aflate adesea în pragul extincţiei, Oscar Walter Cisek 
se apropie de Mihail Sadoveanu şi Panait Istrati (Nubert, 1992, p. 266). Mai mult, după 
cum notează Roxana Nubert, romanul Pârjolul) este menţionat în volume 
reprezentative despre literatura română de dinainte de 1989 (Nubert, 1992, p. 256), 
autorul fiind cel mai tradus scriitor de expresie germană din România din perioada 
respectivă (Tătăroaica, 1958 şi 1979; Pârjolul - cartea întâi, Crişan, 1963, şi cartea 
a doua, , 1964 ; ÎnfaJa porJilor, 1980). Cisek primeşte, la propunerea Annei Seghers, 
premiul Kleist, în timp ce Hermann Hesse elogiază proza Tătăroaica 
Roman, în prefaţa la volumul de povestiri din 1971). 

Tătăroaica (cu acţiunea plasată pe malurile Balcicului, unde Cisek 
construieşte o lume singulară) se află Muhibe, care, abandonată de soţul trândav, încearcă 
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să îşi depăşească condiţia prin forte proprii. Sugestive în naraţiunea lui Cisek sunt 
descrierile unui spaţiu aflat la pragul dintre Orient şi Occident, povestea tinerei tătăroaice 
alcătuind secvenţe fotografice ale unor vieţi concentrice : chiar dacă Muhibe îşi salvează 
fiica de la foamete, părăsind portul definitiv, femeia va ajunge servitoarea unui ţăran 
bulgar. Prin povestirile şi romanele sale, Cisek dezvăluie publicului german lumea 
balcanic-orientală cufundată încă în tradiţii, unde existenta şi fatalismul asociat acesteia 
depind de natură şi circumstanţe (Nubert, 1992, p. 258). Prezenta spaţiului orien
tal-balcanic în proza lui Cisek este o încercare de reînnoire tematică a literaturii de 
expresie germană din România (Nubert, 1992, p. 259). Proza acestuia este monumentală, 
într-un stil simplu şi precis (aşa cum au comentat Stefan Zweig şi Hermann Hesse la 
apariţia în Germania a nuvelei Tătăroaica), universul său imaginar reflectând liminali
tatea identitară şi destinele tragice ale personajelor aflate la intersecţia unor lumi în 
permanentă schimbare. Spre deosebire de Heinrich Zillich, Cisek face cunoscută publi
cului german diversitatea culturală, etnică şi istorică a geografiei româneşti. 

Erwin Wittstock (1899-1962) construieşte naraţiuni ample despre spaţiul transilvănean, 
locuit de indivizi al căror trai este modelat şi constrâns de statutul lor social. Povestirile, 
nuvelele şi romanele sale (editate începând cu 1954) pun în lumină comportamente şi 
atitudini profund etice. Din volumul Abends Găste. Erzăhlungen 1930-1939 Oaspeţi de 
seară. Povestiri 1930-1939), publicat în 1982, face parte proza scurtă 

, în care acţiunea este plasată într-o comunitate multiculturală, repre
zentată spaţial şi concret prin târgul de vite. Atât eroii (personajul principal salvează o 
tânără din satul vecin din mâinile a trei atacatori), cât şi răzbunătorii (soţul victimei) 
populează această "grădină a diavolului", aşa cum o numeşte Joachim Wittstock în 
postfaţa la volum. Wittstock expune cu precizie o lume a diferenţelor sociale şi culturale, 
punând în lumină contextul sociopolitic tensionat al anilor 1930. Fără să fie adeptul 
utopiilor, autorul alege totuşi să ilustreze comportamente umane exemplare. 

Dacă Cisek familiarizează publicul german cu spaţiul românesc, proza lui Wittstock 
parcurge câteva decenii tulburi din punct de vedere sociopolitic (mai exact, perioada 
1920-1960). De la nuvelele sale realiste, precum 
romanul despre deportarea populaţiei de origine germană din România, ]anuar '45 oder 
Die hohere Pflicht Ianuarie '45 sau Datoria supremă), apărut în 2002, imaginarul lui 
Erwin Wittstock prezintă secvenţe ale unor tragedii individuale, dezvăluind resorturile 
psihologice acute ale personajelor sale. Odată cu proza lui Erwin Wittstock, literatura 
germană din România documentează distrugerea sistematică a comunităţilor din Europa 
de Est după instaurarea regimurilor totalitare. Dacă Herta Muller scrie despre efectele 
deportării (intermediate de confesiunile lui Oskar Pastior), Erwin Wittstock descrie cu 
acribie psihologia umană în momentele critice ale istoriei. 

Izvoarele literaturii germane din România se dezvoltă, aşadar, pe un fond al tensiunilor 
geopolitice. Din această perspectivă, Alexander Ritter discută condiţia precară a literaturii 
minorităţilor, care rămâne un fenomen marginal în raport cu literatura germană, în spe
cial dat fiind faptul că se supune unor „mecanisme de distribuire, consum şi ierarhizare 
specifice" (Ritter, 1992, p. 35). Cu alte cuvinte, stilul, tematica şi chiar tipurile de text 
sunt influenţate, mai mult decât în cazul autorilor autohtoni, de anumite condiţii culturale, 
cum ar fi şansa de a publica în România, traducerea textelor şi expectanţele publicului 
cititor. De asemenea, Ritter critică interesul limitat al lumii academice din spaţiul german 
pentru literaturile sale marginale. Un efect major 1-a avut şi emigrarea autorilor germani 
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postmonolingvism al lui 
Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition (2012). 

Der Regenbogen, primit 

din România, care a redus, în mod evident, şansele de dezvoltare a literaturii germane 
în spaţiul românesc. Aşa încât cercetarea de faţă reconstruieşte mai degrabă fragmente 
şi momente de tensiune sociopolitică şi culturală, cu scopul de a nuanţa specificul 
literaturii acestei minorităţi. Diversitatea regiunilor populate de germanii de pe teritoriul 
României nu permite neapărat o privire de ansamblu asupra literaturii acestora, ci mai 
degrabă o reconstituire a efectelor cauzate de schimbările sociopolitice din regiune. 

Intersecţii: scriitori germani din Bucovina 

Ca supravieţuitor al Holocaustului, Paul Celan (Paul Antschel, 1920-1970) transpune 
istoria Europei de după cele două mari conflagraţii prin oglinda propriului destin. 
Considerat, alături de Georg Trakl şi Rainer Maria Rilke, drept unul dintre cei mai 
importanţi poeţi germani, Celan trăieşte cea mare parte a vieţii sale în Franţa, scriind în 
limba germană, dar plasându-se identitar în afara spaţiului german. Născut în Bucovina, 
la Cernăuţi, care făcea încă parte din România Mare, Celan îşi pierde ambii părinţi, 
după ce aceştia sunt deportaţi. După război, se mută pentru doi ani la Bucureşti, perioadă 
în care se presupune (fapt însă nedemonstrat) că a luat contact cu poeţi români suprarea
lişti, precum Gherasim Luca, Ilarie Voronca şi Virgil Teodorescu (Pătruţ, 2017, p. 152). 
Părăseşte clandestin România şi ajunge la Viena în 1947, unde o cunoaşte pe Ingeborg 
Bachmann. Denazificarea mult prea superficială aplicată în societatea austriacă îl deter
mină pe Celan să aleagă Parisul ca loc al reşedinţei sale permanente (Joris, 2005). Pierre 
Joris, în introducerea la un volum cu poeme şi proză al lui Celan, este de părere că, în 
pofida amplei exegeze despre Paul Celan, foarte puţini critici discută complexitatea 
biogeografică a vieţii acestuia. El este considerat deseori un poet aflat într-adevăr în 
exil, dar întrebarea pe care şi-o pune Joris este de unde începe acest exil. Pentru a 
înţelege condiţia lui Celan, ar putea fi invocat conceptul de 
Yasemin Yildiz, din 
Fără să fie înţeles în sens temporal (ca "după"), postmonolingvismul evidenţiază faptul 
că, într-o paradigmă preponderent monolingvă, practicile plurilingvistice nu sunt feno
mene subversive, ci momente şi contexte în care mai multe limbi coexistă în acelaşi 
spaţiu. Astfel, este pusă la îndoială metafora limbii materne ca naraţiune esenţializată 
despre origine şi identitate (Yildiz, 2012, p. 12). Acest concept permite radiografierea 
dimensiunii biogeografice a vieţii autorilor care se confruntă mereu cu plurilingvismul, 
cu migraţia, dar mai ales cu o potenţială eradicare. În biogeografia lui Paul Celan, 
utilizarea limbii germane ca limbă de creaţie poate fi un semn de răzvrătire, tocmai 
pentru că acesta nu ar trebui să aparţină paradigmei monolingve (Yildiz, 2012, p. 18). 
Autorul se află între doi poli : între refuzul de a narativiza experienţa Holocaustului din 
poziţia de victimă şi nevoia acută de a fi vizionar în poezie. Celan vede în poemele sale 
o posibilitate de a depăşi trecutul, însă fără a-l respinge (Joris, 2005). 

Rose Auslănder (1901-1988), poetă din Cernăuţi, nu s-a bucurat de aceeaşi atenţie 
critică precum Paul Celan, care i-a influenţat puternic stilul (Werner-Birkenbach, 1992, 
p. 349). În 1939, Auslănder publică primul său volum de poezii, 
cu entuziasm în Elveţia şi România, dar evoluţia politică a Germaniei naziste îi opreşte 
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crarea ca poetă. Cazul lui Rose Auslănder se distinge de cel al lui Celan prin 
imposibilitatea acesteia de a mai scrie, până în 1956, în limba germană. Exilul definitiv 
al lui Auslănder începe la New York şi se încheie la Diisseldorf. Werner-Birkenbach 
notează: ,,Ea a «moştenit viitorul» şi scrie contra războiului" (Werner-Birkenbach, 
p. 350). Volumele sale se bucură de popularitate în rândul publicului german în anii 
1960-1970, iar premiile pe care acestea le primesc îi aduc recenzii în ziare centrale precum 
Neue Zurcher 'Zeitung Frankfurter Allgemeine 'Zeitung 
(Werner-Birkenbach, 1992, p. 351). În limba română există doar un volum bilingv, tradus 
de George Guţu, Vis cu ochii deschişi. Poeme 

Gregor von Rezzori (1914-1998) se naşte la Cernăuţi, trăieşte o perioadă la Bucureşti 
şi Viena, în timpul anexării, apoi la Berlin şi Hamburg, iar în ultima parte a vieţii în 
Italia şi New York. Angrenat în epoca marilor migraţii, Rezzori are o carieră prolifică 
în cinematografie şi scrie literatură în limba pe care o stăpâneşte cel mai bine, germana. 
În romanele sale, Rezzori ilustrează tranziţia spaţiului bucovinean de la monarhia 
austro-ungară la integrarea în România Mare (Glajar, 2004, p. 15). De notat sunt 

), publicat în 1979 şi 
Zăpezile de altădată. Portrete pentru o autobiografie pe 

care nu o voi scrie niciodată), apărut în 1989. Cele cinci părţi ale romanului 
sunt unificate prin vocea unui narator contextualizat în diferite ipostaze 

ale vieţii. În prima parte, intitulată „Skushno", naratorul, în postura de copil, explorează 
Bucovina multietnică, aflată sub monarhia bicefală. Găzduit în casa unchiului Hubi, 
personajul-narator surprinde atmosfera pasional-naţionalistă a familiei, structura socială 
foarte clar defmită şi antisemitismul vădit. Următoarele părţi sunt un amalgam de poveşti 
particulare, narate cu umor şi ironie, pe fondul anilor cruciali din cel de-al Doilea Război 
Mondial. Cititorul devine parte a „ unui spectacol perplex pus în scenă de diferitele 
coliziuni mintale ale personajului principal" (Eisenberg, 2008, p. XVI). Rezzori foloseşte 
momentele-cheie ale conflagraţiei (1939, 1941 etc.) nu pentru a denunţa genocidul etnic, 
ci pentru a evidenţia felul în care personajul principal disimulează, camuflează şi 

distorsionează realitatea. Evenimentele de amploare şi gravitate majoră nu produc însă 
o transformare morală a protagonistului. Dacă primele patru capitole sunt narate la per
soana întâi, tocmai pentru a-i permite cititorului să creadă şi să întrevadă un substrat 
autobiografic, ultima parte, ,,Pravda", mizează, prin intermediul unui 
impersonalizarea afectivă. Cititorul se vede nevoit să asume această privire distantă 
asupra inevitabilului, să privească felul în care ignoranţa şi pasivitatea contribuie decisiv 
la prăbuşirea lumii. Astfel, Gregor von Rezzori reuşeşte să creeze unul dintre cele mai 
obtuze personaje ale literaturii universale. 

Intrând dintr-o poziţie marginală în literatura germană, Paul Celan, Rose Auslănder 
şi Gregor von Rezzori confirmă viabilitatea termenului ( cultura limbii). 

înţeles ca un cod de practici socioculturale specifice - practici formate şi caracterizate de 
o serie de circumstanţe istorice. Astfel, diferenţele din interiorul unei limbi nu pot fi 

se referă, în mod particular, la felul în care 
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 (2008), 

Rumäniendeutschen nach zwei Weltkriegen. Tagungsbeiträge

Der 

Worte als Gefahr und Gefährdung. 

se stabileşte o legătură cu limba şi se navighează în interiorul ei. Aceste aspecte sunt 
influenţate decisiv atât de experienţele istorice ale vorbitorilor, cât şi de cerinţele şi nevoile 
personale legate de utilizarea limbii respective (Braese, 2015, p. 42). 

Scriitorii germani din Bucovina se regăsesc, astfel, la intersecţia spaţiilor cultural
istorice şi geografice din Europa de Est. Ilustrând liminalitatea şi hibriditatea identitară, 
operele lor devin reprezentative tocmai pentru naraţiunile despre disoluţie, dispariţie şi 
traumă care au marcat secolul XX. 

Afluenţi: de la „munca de reconstrucţie" la exil 

"Deportarea în URSS a etnicilor germani a creat o traumă imensă şi o stare de neîncredere 
şi teamă în relaţie cu statul român, care au rămas adânc întipărite în conştiinţa comuni
tăţii. Acest moment a avut un rol hotărâtor în decizia acestora de a părăsi România 
pentru a se stabili în RFG în deceniile care au urmat" (Gheorghiu, 2018, p. 180). 
Deportările, dublate de exproprieri, încep în 1945, către URSS (Oskar Pastior face parte 
din acest prim lot deportat pe teritoriul Ucrainei) şi continuă în 1951, când 40.000 de 
persoane de etnii diferite sunt dislocate în câmpiile Bărăganului. După 1956 şi după 

repatrierea membrilor comunităţii germane, Partidul Comunist din România asigură 
infrastructura educaţională pentru minorităţi, dar continuă supravegherea prin organele 
Securităţii (Gheorghiu, 2018, pp. 190-191). Această activitate prolifică a poliţiei secrete 
culminează cu „procesul Biserica Neagră" de la Braşov din 1958, în care acuzaţia de 
crimă de trădare a patriei aduce condamnarea prim-preotului Bisericii Negre, Konrad 
Mockel, şi a altor colaboratori ai Bisericii Evanghelice din Braşov, în cadrul acestui 
proces fiind arestat şi Eginald Schlattner. După luni de detenţie şi tortură fizică şi psihică, 
acesta colaborează cu organele de stat, devenind martor al acuzării în procesul unui grup 
de scriitori germani din Braşov. În 1959, Hans Bergel, Wolf von Aichelburg, Andreas 
Birkner, Georg Scherg şi Harald Siegemund sunt condamnaţi la un total de 95 de ani 
de muncă silnică. În timpul percheziţiilor la domiciliu sunt confiscate manuscrisele 
scriitorilor, iar caracterul lor subversiv este stabilit de o comisie literară (Gheorghiu, 
2018 pp. 196-197). Corneliu Pintilescu, în Procesul Biserica Neagră 1958 
precum şi volumele colective Hannelore Baier (ed.), Abbriiche und Aujbriiche. Die 

(2014) şi Ottmar Traşcă, 
Remus Gabriel Anghel (eds.), Un veac frământat. Germanii din România după 1918 
(2018) oferă o perspectivă istorică asupra procesului, documentată prin dosarele de la 
CNSAS. Volumul coordonat de Karl-Heinz Brenndorfer şi Thomas Şindilariu, 

Schwarze-Kirche-Prozess 1957158. Erlebnisberichte und Dokumentation (2011), adună 
mărturiile celor condamnaţi în "procesul Biserica Neagră", într-un demers de istorie 
orală, iar Peter Motzan şi Stefan Sienerth (eds.), în 
Fiinf deutsche Schriftsteller vor Gericht (1993), selectează documente şi testimoniale 
legate de procesul scriitorilor din perspectiva celor direct implicaţi. Procesul "lotului 
scriitorilor germani" are loc în paralel cu represiunea comunistă împotriva intelectualilor 
români, care va culmina cu procesul "lotului Noica-Pillat" (1960). 
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Detenţia, tortura, şicanarea şi, în final, emigrarea sunt coordonatele care definesc 
destinul scriitorilor condamnaţi în procesul din 1959. Autori precum Hans Bergel, Wolf 
von Aichelburg, Georg Scherg şi Andreas Birkner, după eliberarea din închisoare în 
1964, aleg, mai devreme sau mai târziu, emigrarea. Arhiva lui Wolf von Aichelburg 
(1912-1994) se află la IKGS (Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Sud-Estul 
Europei) din Miinchen. Ceea ce atrage atenţia, la o primă vedere, este activitatea sa 
intensă de compozitor şi traducător din poezia românească, Aichelburg publicând texte 
în limba română în revistele şi Secolul 20. Prima traducere din 
opera sa în limba română este Lumina din Umbria: proză şi teatru (1979). Aichelburg 
emigrează în Germania abia în 1981. La doi ani după moartea sa, apare, în traducerea 
lui Dan Dănilă, (1996), cu un cuvânt-înainte de Georg Scherg. 

Georg Scherg (1917-2002) este încarcerat după proces la Periprava şi Gherla, iar 
după reabilitare devine profesor universitar la catedra de germanistică de la Universitatea 
din Sibiu. Romanele şi povestirile lui Scherg sunt inspirate de biografia sa, mai precis 
de coşmarul concentraţionar pe care l-a trăit, depăşind aceste teme abia în ultima etapă de 
creaţie (Laza, 2013, p. 226). Dosarele fostei Securităţi aflate în arhiva CNSAS includ note 
despre Wolf von Aichelburg şi Georg Scherg, aceste documente fiind analizate de Laza. 

Hans Bergel este condamnat în procesul scriitorilor la 15 ani de închisoare. Aparatul 
represiv îi confiscă mai multe manuscrise şi, în perioada detenţiei, ajunge în mai multe 
închisori comuniste: Codlea, Baia Sprie şi Fortul 13 Jilava. La intervenţia lui Giinter 
Grass, Bergel părăseşte România în 1968 (Spiridon, 2012, p. 54). Experienţele din 
Gulagul românesc se află în centrul romanului Dans în lanţuri 
în traducere de George Guţu), iar Când vin vulturii (1996 în original, 1998 în traducere 
de George Guţu) recreează istoria unui spaţiu marginal, conferind destinelor individuale 
o dimensiune universală. În 2006, Bergel publică în Germania Die Wiederkehr der Wolfe 

Când vin vulturii, care descrie un secol XX 
umbrit de constanta revenire a figurii dictatorului şi de fragilitatea democraţiilor modeme. 
Personajele lui Bergel se cufundă în crizele istoriei, în ideologii vremelnice şi devin 
martorele propriei lor dispariţii. Romanul Când vin vulturii parcurge perioada interbelică 
din perspectiva lui Peter, cel mai tânăr membru al familiei Hennerth. Bunicul Hardt 
administrează moşia familiei de la Râşnov, iar casa familiei devine, din istorisirile micului 
Peter, scena pe care se desfăşoară dramele individuale ale comunităţii. Bergel redă, prin 
destinele personajelor sale (cu o existenţă trasată biogeografic între comunităţi şi spaţii 
diferite), felul în care istoria violentă a secolului XX oscilează între statutul de fenomen 
global şi cel de fenomen invizibil sau lipsit de rezonanţă în viata cotidiană. Totul culmi
nează cu o scenă din grădina moşiei Hardt: bunicul şi ginerele (circumspect în privinţa 
planurilor de război ale lui Hitler) îşi confruntă ideile despre viitorul lumii; tânărul 

vecin, intrat în rândurile Gărzii de Fier, îşi face cunoscute planurile radicale ; iar mătuşa 
micului Peter, care urmează să concerteze ca pianistă principală la Viena, în Austria 
anexată Reichului german, descrie schimbările profunde din societatea austriacă. Când 

este un roman metaficţional, ,,construit pe principii fundamentale şi susţinute 
de opoziţii: crearea unei iluzii ficţionale (la fel ca în cazul realismului tradiţional), ca 
mai apoi aceasta să fie expusă ca iluzie" (Waugh, 2001, p. 6). Bergel le înlesneşte per
sonajelor sale, tânărul Peter şi tatălui său, o întâlnire prelungită cu regele Carol al Ii-lea. 

ntens dintre rege şi ginerele lui Hardt nu are ca miză prezentarea de adevăruri 
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istorice, ci mai degrabă expune felul în care realitatea (inclusiv cea istorică) este o "serie 
de construcţii, artificii, structuri nepermanente" (Waugh, 2001, p. 7). 

Andreas Birkner (1911-1998) publică înainte de 1945 povestiri şi romane, atât în România, 
cât şi în Germania. După eliberarea scriitorilor condamnaţi în procesul de la Braşov, 
Birkner părăseşte România în 1966 şi se stabileşte la Freiburg, unde activează ca preot 
în spitalul clinicii universitare. Birkner continuă să publice şi după emigrare : 

Predica tătarului, 1973), inspirat de experienţa detenţiei; 
Ochiul mării Heinrich, se rupe căruţa 

Teu/elin der Kirche Diavolul fn biserică, 1980), iar imaginarul său narativ are în centru 
spaţiul transilvănean, satul şi panorama multietnică a acestuia (Spiridon, 2012, p. 82). 

Oskar Pastior (1927-2006), la revenirea din lagăr, în 1949, îşi reia studiile la seral 
şi lucrează „mai întâi pe şantier, ca servant de betonieră, iar apoi într-un atelier de 
confecţii lemnoase, ca muncitor necalificat, unde a învăţat lucru : că 
e bună" (Decuble, 2010). La Bucureşti îşi termină studiile universitare şi lucrează ca 
redactor la programul în limba germană al radioului naţional. În 1964, publică Offne 

) . Fiind invitat la Viena de 
Societatea Austriacă de Literatură, Pastior nu mai revine în România şi se stabileşte la 
Berlin. Aici traduce zeci de volume din autori români precum Urmuz, Gellu Naum sau 
Tristan Tzara. Prin poezia sa, Pastior caută în limbaj ineditul şi insolitarea, recurgând 
adesea la îmbinări inter- şi intralingvistice. Expunerea la multilingvism (româna şi 

maghiara, cu care intrase inevitabil în contact) eliberează cuvântul, înţeles ca o constrân
gere formală, de încărcătura „unui logocentrism asumat cu tărie de ideologii" (Decuble, 
2010). Pastior intră în grupul Oulipo (Ouvroir de Litterature Potentielle) şi obţine 

recunoaşterea internaţională. Însă mai relevante pentru contextul actual sunt, probabil, 
mărturiile sale despre perioada deportării în Ucraina, care stau la baza romanului Hertei 

Leagănul respiraţiei, 2009). În România îi apare volumul bilingv 
Jaluzele fnchise. Jaluzele deschise (2010), cu un amplu studiu scris de Gabriel H. Decuble 
şi traduceri realizate de Corina Bernie, Al. Şahighian şi Gabriel H. Decuble. După 
moartea sa, în 2006, dezvăluirile din dosarele CNSAS sugerează că a fost informator 
(între 1961-1968) al Securităţii (prin descoperirea angajamentului semnat cu numele de 
cod „Otto Stein"). Ernest Wichner prezintă într-un număr special al revistei pentru lite
ratură Text + Kritik Versuchte Rekonstruktion. Die Securitate und Oskar Pastior 
rezultatul cercetărilor sale asupra acestor documente. 

Arestat în 1957 şi închis timp de 20 de luni, Eginald Schlattner este unul dintre 
martorii acuzării în procesul scriitorilor germani de la Braşov. După eliberare, refuză 
plecarea din România şi lucrează ca inginer hidrolog. Îşi reia studiile de teologie şi rămâne 
pastor la Roşia şi la închisoarea Gherla. Scriitorul sibian începe să scrie abia în anii 
1990 şi debutează cu romanul Der gekopfte Hahn Cocoşul decapitat 
tradus în limba română 2001). Romanul a fost ecranizat în 2008 de Radu Gabrea şi Marijan 
Vaida. Infuzat de forţa amintirii şi a rememorării, spaţiul creat de Schlattner (Făgăraşul 
natal) recuperează vocile indivizilor striviţi de istorie. Acţiunea se desfăşoară într-o 
singură zi din 1944, în care tânărul Felix evocă familia, comunitatea, tradiţiile, hipnoza 
naţional-socialistă şi victimele sale. Mănuşi roşii, tradus în 2003), 
publicat în 2000, prelucrează ficţional evenimentele din jurul procesului scriitorilor de 
la Braşov, din 1959. Controversa iscată de roman (mai ales în rândul celor condamnaţi) 
a determinat-o pe Michaela Nowotnick, în 
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Roman „Rote Handschuhe" von Eginald Schlattner als Fallstudie zur rumaniendeutschen 
(2016), să discute în paralel dosarele de la CNSAS care îl vizează pe Schlattner 

şi romanul său inspirat de evenimentele din 1959, într-o tentativă de a răspunde la 
întrebarea : Ce poate şi ce trebuie să facă literatura ? 

În 2005, Schlattner publică romanul Das Klavier im Nebel Clavir în ceaţă, tradus 
Clavir în ceaţă, ca de altfel toate romanele 

lui Eginald Schlattner, conţine elemente biografice şi continuă, pe o linie cronologică, 
Cocoşul decapitat. Personajul principal Clemens (părăsit de mamă, pe când 

tatăl se afla în arest) este evacuat alături de bunica sa din conacul familiei. Îmbinând 
limba germană cu fragmente de dialog în română sau maghiară, utilizând şi dialectul 
german local, Schlattner panoramează un spaţiu multietnic şi urmăreşte mişcarea trans
gresivă a personajelor din roman. Călătoria lui Clemens, alături de Rodica Tatu, de la 
Sighişoara la Marea Neagră rescrie spaţiul românesc din perspectiva dislocării fizice şi 
mintale pe care noua ordine politică o impune. Iniţierea lui Clemens în cealaltă Românie 
(necunoscută protagonistului) este redată sinestezic, ca un amalgam de sunete, mirosuri, 
forme şi culori, până în punctul în care România devine un spaţiu hibrid, ,,real" şi în 
acelaşi timp imaginat. 

Forme ale acţiunii: Aktionsgruppe Banat 

Pe 2 aprilie 2012 s-au împlinit 40 de ani de la formarea Aktionsgruppe Banat (AKB). 
Pe 2 aprilie 1972 apărea, în suplimentul „ Universitas" al ziarului bănăţean 
Zeitung, articolul „Am Anfang war das Gesprăch. Erstmalige Diskussionjunger Autoren/ 
Standpunkte und Standorte" (,,La început a fost discuţia. Autori tineri în dialog/Perspec
tive şi poziţionări"). În cadrul unei mese rotunde la care participă Albert Bohn, Rolf 
Bossert, Werner Kremm, Johann Lippet, William Totok, Anton Sterbling, Ernest Wichner, 
Gerhard Ortinau şi Richard Wagner, aceştia îşi exprimă decizia de a practica o literatură 
angajată. Perioada scurtă de existenţă a grupării (1972-1975), până la destructurarea ei 
de către Securitate, este caracterizată de o libertate de expresie asumată (Petrescu, 2015, 
p. 67). Accesul la dosarele Aktionsgruppe Banat devine posibil odată cu deschiderea 
arhivelor fostei Securităţi, documentele prezentând atât etapele de urmărire a membrilor 
grupului, cât şi rechizitoriile din acest caz. Dosarele cuprind poezii din perioada 
1981-1982, publicate în Neue Banater Zeitung şi , traduse şi interpretate 
în note informative. Printre acestea se regăsesc şi poeme ale unor scriitori din AKB, 
cum ar fi Richard Wagner şi Johann Lippet. 

Membrii din Aktionsgruppe Banat se află în conflict direct cu generaţiile de după 
război din comunitatea germană. Tinerii le impută acestora trecutul (colaborarea cu 
regimul nazist) şi pasivitatea. De aici vine şi revolta, dorinţa de acţiune şi, mai ales, de 
schimbare. Cristina Petrescu discută trei aspecte definitorii ale grupului de scriitori : 
aceştia îşi asumă o identitate culturală minoritară, fixată geografic (Banatul) şi o atitudine 
de revoltă (alimentată de lecturile venite de dincolo de Cortina de Fier) împotriva 
generaţiilor anterioare, precum şi a tradiţiilor închistate în timp. Un al treilea aspect 
este asumarea unei identităţi politice, eminamente de stânga, o atitudine în directă 
legătură cu mişcările studenţeşti din 1968. T angajament (literatură 
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Die Banater Autorengruppe: 
Selbstdarstellung und Rezeption in Rumänien und Deutschland (2004). Potrivit acesteia, 

Rumänien deutsche Literatur 

[…]

(Helmut Bri

angajată) capătă o nouă dimensiune în contextul României comuniste şi al aparatului 
opresiv de stat. Grupul de autori publică, între 1972-1973, trei numere speciale ale 

, unde experimentează forme de expresie care să corespundă noilor conţinuturi 
culturale (Schuster, 2004, p. 44). Poemul colectiv „Engagement" (,,Angajament", 1974) 
este cenzurat şi nu mai apare în din 1974, dar prin numărul 4 din acelaşi 
an membrii Aktionsgruppe Banat ajung în atenţia unui public larg. Dezbaterea din 
numărul respectiv şi lecturile publice ulterioare, în care se citesc poemele membrilor 
AKB, îi vor aduce definitiv pe aceştia în vizorul Securităţii. Apariţia textelor membrilor 
AKB în a fost facilitată de Gerhard Csejka, redactor al revistei la începutul 
anilor 1970. În toamna lui 1975, Csejka (care părăseşte România în 1986 şi se stabileşte 
la Frankfurt) se afla printre cei cinci scriitori (membri AKB) arestaţi sub pretextul inten
ţiei de a trece ilegal frontiera, deşi aceştia se aflau doar într-o excursie. William Totok 
petrece 8 luni în închisoare. Gruparea este interzisă în 1975, unii dintre membrii AKB 
activând însă, doi ani mai târziu, în cadrul cenaclului Adam Muller-Guttenbrunn 
Milller intră atunci în contact cu o parte a AKB. 

Cristina Petrescu foloseşte sintagma 
explica influenta puternică pe care apartenenţa la acest grup a exercitat-o asupra fiecărui 
membru în parte. Felul în care gruparea s-a raportat la realitatea socialistă este diferit 
de cel al scriitorilor români contemporani lor. Influenţaţi de lecturile din Bertolt Brecht 
şi Gottfried Benn, membrii AKB se plasează într-un context postmonolingv : ei redau 
realitatea într-un limbaj provocator, care îşi ataşează şi o limbă infuzată de o realitate 
sociopolitică totalitară. Antologia Vânt potrivit până la tare 'Zece tineri poeJi din România 
(1982, republicată în 2012) conţine poezie scrisă de membrii AKB, dar şi de alţi scriitori 
germani din România. Într-un dosar alcătuit pentru revista 
dedică reeditării volumului de poezie un studiu amplu, în care se apleacă asupra dezba
terilor privind diferenţele dintre poeţii germani şi congenerii lor români. În paralel cu 
problema încadrării lor în anumite curente literare, Deac explorează specificul estetic şi 
imagistic al poeţilor germani. Astfel, imaginarul poeţilor prezenţi în antologie este con
figurat în jurul meditaţiei „asupra condiţiei poeziei, 
realitate, limbaj şi text poetic, varietatea experimentelor imagistice şi formale, dar şi de 
transpunere în poezie a diverselor limbaje formalizate sau banalizate" ( , nr. 9-10, 
2016). O incursiune asupra receptării în România şi Germania a grupului de scriitori 
Aktionsgruppe Banat este realizată de Diana Schuster în 

autorii nu se revendică de la ceea ce Richard Wagner numeşte 
(Schuster, 2004, p. 52), ci se inspiră din cotidianul realităţii comuniste. Astfel, poemele 
prezente în antologie construiesc imaginile unui oraş industrializat, monoton şi mecanic, 
devenit un spaţiu al privirii permanent descentrate : 

din strada cimitirului ghivece de flori 
de la ferestrele etajului pândeau 
printre zăbrele fetele de la internat 

lumânările de ceară arzând linişte-ntr-acolo 
după o clipă ai zis adulmecând : fenol 
căldura înmuiase pământul. 

tz, ,,Notizen zum Totentag. Însemnări de ziua morţilor") 
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Spaţiul rustic este golit de prezenta umanului şi transformat într-un 

pe dealul bisericii coboară pietre de mormânt 
căpiţe de fân şi câini rătăciţi. 
prin frunziş licăreşte evlavia năruită 

în răcoarea încăperii domneşte tăcerea grea. 
ce era de spus, s-a făcut. 
nici un suflet străin nu mai rătăceşte pe aici, decât 

seara e atât de adâncă liniştea 
ca în prag de sfârşit de lume. 

(Franz Hodjak, ,,Săchsisches Dorf im Unterwald. Sat săsesc") 

Franz Hodjak a publicat paisprezece volume de poezie, romane, patru cărţi de proză 
scurtă, trei cărţi pentru copii şi eseuri. În Germania îi apar romanele 
Gâlceava cântăreJilor, 2000) şi Ein Koffer voll Sand O valiză plină cu nisip 

Într-un dialog cu Reka Sânta-Jakabhâzi, Hodjak discută intens problema nonapartenentei, 
a călătoriei şi a spaţiilor tranzitorii. Pentru acesta, limba nu este neapărat 

M-am născut în această limbă. Ea este limba mea maternă şi paternă. Dar este şi o limbă 
extrem de agresivă. Dacă mă gândesc la cotidian, astăzi se încheie 
afaceri bombă şi există . Şi în dragoste vorbim despre ... Când sesizezi 
cât limbaj milităresc a pătruns în uzual, atunci percepi această agresivitate prezentă şi în 
alte limbi. Limbajul luptei se extinde. Vorbim de şi înfrângeri, iar întreg limbajul 
nostru cotidian se militarizează. Nu aş putea numi nici o limbă, căci toate se supun 
acestui fenomen. Şi asta mă îngrozeşte . Agresivitatea limbii creşte, la fel cum ea 
sărăceşte (interviu cu Sânta-Jakabhâzi Reka, 2011, p. 151). 

Maniera în care spaţiile de graniţă sunt configurate în imaginarul său este cel mai 
bine ilustrată în romanul Ein Koffer voll Sand. Călătorind din România spre Germania, 
locul lor de refugiu, Bernd şi Melitta Burger ajung, împreună cu fiica lor, în regiunea 
lacului Constanta ( ), la graniţa verde între trei state: Germania, Austria şi Elveţia. 
Personajele principale se pregătesc ritualic de trecerea graniţelor, îndrumate de hărţi pe 
care Melitta nu le poate citi. Momentul traversării „spre cealaltă parte" este unul brusc 
şi surprinzător pentru Burger şi familia lui, aşa încât spaţiul de graniţă devine vag şi 

nedeterminat, dar mai ales imaginat. Bernd Burger se sustrage unei atribuiri identitare, în 
special prin asumarea nonapartenentei şi a stării de a fi „între lumi". În Ein Koffer voll 

, valiza pe care Burger o deschide spre finalul romanului nu este o simplă metaforă 
pentru existenta migrantului (cel care traversează spaţii), ci devine, în sens deleuzian, 
un simbol al nomadului care eludează orice fel de codificări şi identităţi atribuite. 

Johann Lippet, în Desfăşurarea în trecut a sinuciderii într-o familie 
, 1976) şi în 

, 1983), descrie deportările etnicilor germani şi detabuizează ideea de sinuci
dere. Amplul poem „Biografie" traversează o întreagă istorie de familie şi suprapune 
diferite naraţiuni despre trauma războiului şi a deportării. Finalul poemului evocă sur
ghiunul etnicilor germani în Bărăgan şi redă polifonic dimensiunea lui traumatică. Această 
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[…]

[…]

 (Mässiger bis starker Wind) 

se cuvine remarcat romanul Miss Bukarest (

Echinox

ultimă parte amplifică "privirea înapoi", o altă temă tabu în discursul despre război, 
şi efectele sale : 

pentru unii bărăganul nu fusese decât o continuare 
şi amintiri 

şi povestiri 
îţi mai aduci aminte când cu 
mai ştii atunci când 
n-a fost chiar aşa 
ce ştiţi voi tinerii toate astea 

unii s-au întors pe drumul amintirilor 
şi-au fost dezamăgiţi 
când s-au întors acolo 
n-au mai găsit nimic 
doar câmpul cât vezi cu ochii 
mirişte 

lan de porumb 
şi viaţa mea a început să se încropească 
răsărituri şi asfinţituri 

învăţând câte ceva despre oameni. 

Poezia care dă titlul antologiei Vânt potrivit până la tare 
îi aparţine lui Rolf Bossert : ,,geamuri/ nu zornăie nici o fiinţă/ oricât de departe/ miroase 
urechea,/ primejdii pe catalige/ raţiune fără dinţi./ amintire fără limbă./ răpus de alcool,/ 
la pământ./ (gâfâia: de fapt unde, la şedinţă, în pat?)/ schimbarea/ un zgomot". În 1984, 
Bossert publică volumul Neuntoter, în care resemnarea şi disperarea înlocuiesc subiec
tivitatea angajată de la începuturile proiectului colectiv Aktionsgruppe. Formele fixe ale 
poeziei la care apelează Bossert asamblează imaginile postumane ale unui teritoriu 
artificial, în care singurii locuitori sunt mereu dispensabili (Schuster, 2004, pp. 71-72), 
ca în poemul „Cvartett": Jn câmp deschis un pitic de grădină/ Lângă duduie industria/ 
Eşafod sintetic pe deal/ Şi-o ţară coborând încet în genunchi". 

Richard Wagner, şi el prezent în antologie, îşi continuă activitatea literară şi după 
interzicerea Aktionsgruppe Banat. Părăseşte însă România în 1987 şi se stabileşte la 
Berlin. Wagner a scris numeroase volume de poezii şi romane, iar ca membru fondator 
al AKB a comentat public mişcarea poeţilor germani. Din proza publicată după emigrare, 

Miss Bucureşti), apărut în Germania în 2001 
şi tradus în România în 2007. Wagner construieşte acţiunea în jurul unui personaj 
principal, Dino (Dinu) Schullerus, care este membru al Securităţii. Proza propune, 
alături de alte romane din literatura română, confruntarea cu un trecut mai puţin 
cunoscut : oamenii Securităţii şi profilurile acestora. 

În paralel cu Aktionsgruppe Banat, care avea centrul de creaţie la Timişoara, la 
Cluj-Napoca şi Sibiu activează alţi scriitori, critici şi poeţi importanţi, precum Georg 
Aescht, Peter Motzan, Franz Hodjak şi Werner Sollner. Unii dintre aceştia, precum 
Peter Motzan, se regrupează în jurul revistei (fondată în 1968, la Cluj-Napoca, 
în ediţie trilingvă), îngrijind secţiunea în limba germană. La Sibiu, Joachim Wittstock 
publică volume de poezie şi proză şi, alături de Stefan Sienerth, editează mai multe 
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volume despre literatura din Transilvania de dinainte de 1945. În 
cenuşă), roman apărut în 1985, Joachim Wittstock (n. 1939) foloseşte documente 
biografice (scrisori, confesiuni familiale care privesc destinele unor combatanţi maghiari, 
români, evrei şi etnici germani, dispăruţi în cel de-al Doilea Război Mondial) pe care 
le prelucrează literar. În capitolul "Auf den Bergen von Ogradena" (,,Pe colinele din 
Ogradena"), personajul Erwin Brestovski este staţionat lângă Dunăre în august 1944, 
când armata română întoarce armele împotriva Reichului. Fragmentul se concentrează 
în jurul dilemei lui Erwin legate de lupta împotriva foştilor aliaţi şi intenţia de a dezerta. 
După întâlnirile cu mama sa şi anunţul logodnei sale, Erwin este prins în luptele împotriva 
armatei sovietice de la Dunăre şi este dat dispărut. "Im Nordwesten des Konigssteigs" 
("La nord-vest de Pasul Craiului") prezintă, din perspectiva tatălui soldatului dispărut, 
Orban Mârtan, eforturile familiei de a afla ce s-a întâmplat cu fiul lor. Sfârşitul acestuia 
este povestit de un fost soldat, supravieţuitor şi martor la moartea lui Marton, rară ca 
el să poată indica însă locul unde acesta a fost ucis. ,,Ahtopol am Horizont" (,,Ahtopol 
la orizont") este povestea evreului Lejser Fichman din Basarabia, care ajunge în Constanţa 
pentru a pleca cu un vapor de refugiaţi în Israel. Vaporul este distrus de un submarin, 
aproape de ţărmurile Bulgariei. ,,Zwischen Wagenkiill und Wohlfahrt" (,,Între Wagenkiill 
şi bunăstare") prezintă destinele tinerilor Foto-Frank şi Kurt Hochmeister, care dispar 
în luptele brigăzii de tancuri din care fac parte. În „Morgen-Grauen in laşi" ("Zorii 
zilei la laşi") este istorisit sfârşitul soldatului Remus Petru, care devine prizonier al 
trupelor sovietice şi moare de tifos. "Lazarett Beraun" ("Lazaretul Beraun") ilustrează 
destinele a doi fraţi de lângă Sibiu, Konrad şi Gerhard Muller : Konrad ajunge, spre finalul 
războiului, nu în Wehrmacht, ci în trupele SS, iar Gerhard dezertează. Acesta din urmă 
porneşte pe jos spre Transilvania, dar este împuşcat înainte să ajungă pe tărâmul natal. 
Naraţiunile traversează geografic toate provinciile de pe teritoriul României, iar anumite 
episoade se destăşoară în mai multe teatre de război din Europa. Sunt suprapuse constant 
imagini ale victimelor şi ale tăptaşilor, ale celor plecaţi voluntar în război şi ale dezer
torilor, ale celor care ştiau de transporturi de oameni spre lagărele de exterminare sau, 
dimpotrivă, negau această realitate tragică. După cum arată Bajohr şi Low, în discursul 
public din spaţiul german, dar şi în majoritatea ţărilor europene implicate în conflagraţie, 
o astfel de suprapunere a fost relativizată sau chiar respinsă (Bajohr şi Low, 2015). 

În reconfigurarea memoriei colective, Wittstock mizează pe regăsirea locului dispa
riţiei personajelor, ca în povestirea „Ascheregen". În absenta spaţiului de comemorare, 
aflat la intersecţia dintre imaginaţie, autenticitate şi relicvă, ficţiunea devine punctul de 
legătură cu realitatea: ea previne un (Assmann, 1999, pp. 333-336). Cu alte 
cuvinte, prelucrând material autentic şi biografic, autorul le permite personajelor con
fruntarea, la final, cu propriile amintiri şi dileme legate de moralitate în timpul războiu
lui. În ultimul capitol, vocea lui Konrad Muller de pe patul dintr-un lazaret, înconjurat de 
trupe sovietice, se intersectează cu imaginea unei călătorii prin infern a tuturor persona
jelor romanului. Joachim Wittstock, asemenea lui Ioan T. Morar în Negru şi roşu 
izbuteşte să ilustreze teme tabu, ambigue, contestate şi mai ales falsificate, despre culpa-
bilitat dividuală în spaţiile violente ale războiului. 
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 (Niederungen) apare în 
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1984. 

apar Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt ( , 
1986), Barfußiger Februar ( , 1987), Reisende auf einem Bein (

, 1989),  (
, 1992), Herztier (Animalul inimii, 1994), Heute wär ich mir lieber nicht 

begegnet ( Atemschaukel 
(

Der Teufel sitzt im Spiegel. Wie Wahrnehmung sich erfindet 
( , 1991), Hunger und Seide. Essays 
( , 1995),  (

, 2003), Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate 
steht ( , 2009), Lebensangst 
und Worthunger. Im Gespräch mit Michael Lentz, Leipziger Poetikvorlesung (

în volumele  (Paznicul 
, 1993), Im Haarknoten wohnt eine Dame 

( , 2000), Este sau nu este Ion (2005).

Spaţii ale memoriei: Herta Muller 

În literatura de expresie germană din România, Herta Muller ocupă un loc aparte. S-a 
aflat în contact cu Aktionsgruppe Banat, după dizolvarea acestuia participând la cenaclul 
Adam Muller-Guttenbrunn. Scriitoarea părăseşte definitiv România în 1987, alături de 
Richard Wagner. Debutează în România în Neue Banater 'Zeitung cu "Das Schwăbische 
Bad" (1981) şi provoacă primele controverse: ritualul îmbăierii unei familii în aceeaşi 
apă şi satira profundă din spatele acestei proze îi vor aduce critici acide din partea 
propriei comunităţi. Colecţia de proză scurtă Ţinuturile Joase 
România (în variantă cenzurată) în 1982, iar Tango apăsător Driickender Tango 

Ţinuturile joase este republicată în Germania, dar într-o variantă modificată (sunt 
eliminate patru texte şi este schimbată ordinea acestora în volum). Tot în Germania îi 

Omul este un mare fazan pe lume 
Februarie desculJ Călătorie 

într-un picior Der Fuchs war schon damals der Jager Încă de pe-atunci vulpea 
era vânătorul 

Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi, 1997) şi 

Leagănul respira/iei, 2009). Herta Milller primeşte premiul Nobel pentru literatură în 
2009, anul apariţiei romanului Leagănul respira/iei. Pe lângă proză, autoarea a publicat 
şi volume de eseuri : 
Diavolul şade-n oglindă. Cum se inventează percep/ia 
Foamete şi mătase. Eseuri Der Konig vemeigt sich und totet Regele se-nclină 
şi ucide 

Cristina şi manechinul ei sau ce nu scrie în actele SecurităJii 
Frică de 

viaJă şi foame de cuvinte. În dialog cu Michael Lentz, 2010) şi a experimentat poezia-colaj 
Der Wachter nimmt seinen Kamm. Vom Weggehen und Ausscheren 

îşi ia pieptenele. Despre plecare şi schimbare 
În coc locuieşte o damă 

Atunci când vorbeşte despre romanele sale, Herta Muller subliniază circumstanţele 
realităţii care i-au servit ca materie narativă. Autoarea evocă atât catastrofele individuale, 
cât şi pe cele generale, denunţând trecutul într-un stat totalitar şi, implicit, transformând 
creaţia literară într-un act politic în sine. Romanele Hertei Milller "relevă prăpastia 
dintre promisiunea emancipării şi realitatea frântă a subiecţilor umani, în timpul perioadei 
comuniste din ţara natală, dar şi după deplasarea ei în Republica Federală" (Tabemer, 
2011, p. 7). Viziunea ei asupra literaturii se înscrie într-o linie a scepticismului faţă de 
limbaj (Enzmann, 2005), mai precis faţă de incapacitatea acestuia de a exprima în mod 
real interioritatea umană şi evenimentele care supun indivizii la violenţă. În acest sens, 
limbajul la Herta Milller este mut şi surdomut, iar tentativa de a recupera calitatea lui 
comunicativă conferă prozei sale rezonanţe universale. 

Dincolo de lirismul specific şi de incursiunea microscopică în existenţa sub totali
tarism, opera Hertei Muller conţine o reţea de imagini repetitive, care reformulează 
constant experienţele liminale sau traumatice pe parcursul naraţiunii, construind spaţii 
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ficţionale aflate într-o permanenţă stare de transgresiune şi negociere. Aceste 
nt structuri narative care conţin nomadismul semantic al aceluiaşi 

construct imaginar sau afectiv în diferite contexte. Imaginile-transfer pun în lumină 
traiectoriile memoriei şi transportă aspectele traumatice ale experienţei comuniste, pe 
care o reconfigurează spaţio-temporal. O imagine-transfer îşi are originea într-un obiect, 
într-o scenă sau o reprezentare afectivă. Acestea sunt repetate, reinterpretate şi refor
mulate de-a lungul naraţiunii într-o manieră fractalică. Astfel, o imagine-transfer 
pleacă de la o imagine-nucleu care capătă diferite forme şi conţinuturi în cadrul ficţiunii. 
Fără să fie o simplă metaforă, ea este structurată pe mai multe niveluri, de la cel stilistic 
şi formal la cel semantic (cognitiv şi afectiv), proiectând o reţea complexă a angoasei 
(conceptul de imagine-transfer a fost definit exhaustiv în articolul "Postcommunist 
Truths: Understanding Herta Miiller in Romania", publicat în revista 

Imaginea-transfer a "animalului inimii" din romanul omonim uneşte contrarii, deoa
rece combină imagini ale vieţii (memoria copilăriei) cu proximitatea terorii şi a morţii. 
Iniţial, ,,animalul inimii" apare ca vers în cântecul de leagăn al copilăriei, rostit de una 
dintre bunici. Ulterior, perspectiva narativă înregistrează ipostazele imobilizării copilului : 

În timp ce mama îşi leagă cu cordoanele copilul de scaun, în faţa ferestrei stă copilul 
dracului. Are la fiecare mână două degete mari unul lângă altul. Degetele mari exterioare 
sunt mai mici decât cele interioare. Copilul dracului nu poate să scrie frumos la şcoală. 
Învăţătorul îi taie degetele mari exterioare şi le pune într-un borcan cu spirt 
viermi de mătase (Milller, 

Astfel, întreaga realitate ficţională este filtrată prin imaginea-transfer a "animalului 
inimii". Reprezentările incomplete şi violente infuzează dimensiunile narative, în timp 
ce imaginea-transfer a „animalului inimii" capătă o formă materială : acesta atârnă 
strâmb în lumina frigiderului după sinuciderea Lolei. Funcţionând ca al morţii, 
,,animalul inimii" contaminează, într-un sfârşit, spaţiul narativ. Tereza istoriseşte poves
tea unui animal înaripat şi întunecat, care coboară peste oraş, derulând ultimele clipe 
ale vieţii oamenilor şi privându-i de fericire. Pornind de la efectele structurale ale traumei 
(Zizek, 1992), imaginea-transfer a "animalului inimii" reconectează evenimentele trecu
tului la spaţiile reale şi imaginate, oferind constant posibilitatea de reapariţie şi resem
nificare a lor în cadrul naraţiunii. Astfel, Herta Miiller construieşte lumi incongruente, 
dispersate şi fragmentate de reţeaua imaginilor-transfer. ,,Îngerul foamei" din romanul 
Leagănul respira/iei, ca imagine-transfer, are o structură oximoronică: acesta semna
lează, pe de o parte, prezenţa vieţii prin simptomele foametei permanente şi ilustrează, 
pe de altă parte, toposul lagărului de concentrare. Privat de orice condiţie umană, Leo 
Auberg, personajul principal al romanului, se confruntă cu un alt sine în procesul de 
rememorare a experienţei carcerale şi reface spaţial lagărul prin imagini perceptuale, 
nemediate de limbaj. 

Dacă este o confesiune despre moarte, trădare şi prietenii captive 
într-un stat opresiv, Leagănul respira/iei configurează universul lagărului de concen
trare. Ambele romane tratează prizonieratul ca formă de tabu : lagărele, deportarea 
etnicilor germani după cel de-al Doilea Război Mondial, experienţa vieţii în comunism, 
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 este 

homosexualitatea, destinele intelectualităţii ca min te ameninţată într-u 
Cele două romane apar la o distanţă de 16 ani unul de celălalt (1993, respectiv 2009), 
fiind premiate tocmai datorită tematicilor-simptom pe care le tratează. Mai precis, 
romanele Hertei Miiller nu reconstruiesc neapărat trecutul, ci exprimă ceea ce rămâne 
accesibil prezentului - simptomele traumei colective, de vreme ce traumele nu pot fi 
recuperate sau transpuse în mod direct. Herta Muller pledează pentru o literatură 

angajată, inspirată de adevăruri chinuitoare şi personale, care sunt prelucrate prin proce
sele şi legile unor lumi ficţionale, ţesute într-un discurs narativ aflat în zone de trecere, 
între real şi ficţional, în toate formele sale (eseuri, articole, interviuri etc.). Proza acesteia 
nu caută imperios apropierea şi empatia cititorului, ci serveşte unui scop mult mai subtil, 
mai degrabă epifanie : demonstraţia că hrana terorii individului este tocmai imaginaţia 
sa. După cum afirmă Herta Miiller în toate interviurile şi eseurile sale poetice, ficţiunea 
nu există în forme total separate de realitate. Pentru a explica o astfel de legătură activă, 
prozatoarea se foloseşte de termenii „autoficţiune" şi „percepţie inventată" ( 

gravitează în jurul unor elemente autobiografice : atât prietenia cu 
unii membri ai Aktionsgruppe Banat, cât şi experienţa emigrării şi consecinţele urmăririi 
de către Securitate. În cadrul acestui roman, Herta Muller nuanţează ceea ce Lyn Marven 
a numit „toposul traumei". Aici, un asemenea topos este alcătuit din tenebrele perioadei 
comuniste, imagini ale interogatoriilor la Securitate, figuri ale torţionarilor şi ale 
victimelor, dublate de imagini ale copilăriei întunecate şi ale (auto)violenţei inadaptatului. 
Toposul traumei dezvăluie felul în care menghina totalitarismului pulverizează universul 
privat. El este compus din mutaţii şi pulsaţii primare, cum ar fi sexualitatea, diformitatea 
(mintală), reprezentările unui trecut impersonal, disociat, marcat şi reamintit doar 
printr-o serie de simboluri sau prin rememorarea trăirilor traumatice ca urme ale unei 
copilării claustrate. 

Lumea sufocantă a romanului Astăzi mai bine nu m-a,ş fi întâlnit cu mine însămi 
condensată, încă de la început, în detaliile unei existenţe supuse persecuţiei. Personajul 
principal, anonim, ridică lumea totalitară la rang de hiperbolă a unui cotidian personal. 
Romanul este o călătorie cu tramvaiul către o destinaţie precisă : audierea făcută de 
Securitate, cu scopul investigării protagonistei de către maiorul Albu. În paralel cu 
intruziunea „realului" (călătoria cu tramvaiul), este derulată rememorarea frânturilor 
unei vieţi animate de un destin la fel de brutal. Această atmosferă interioară este recon
struită exclusiv prin ochii personajului feminin, romanul abundând în episoade dramatice 
şi agresive: relaţia cu Paul, patima acestuia pentru alcool, antenele ilegale pe care acesta 
le asamblează, destinul tragic al lui Lili, singura fiinţă apropiată şi apropriată, care 
sfârşeşte împuşcată şi sfâşiată de câini, în tentativa de a fugi din ţară. 

Autorii germani din România ocupă, în continuare, capitole separate în istoria 
literaturii germane, operele lor fiind interpretate în special ca rechizitorii ale comunismu
lui. Astfel, proza Hertei Muller a fost în primul rând receptată ca ficţiune autobiografică, 
ce depune mărturie despre posibilitatea rezistenţei, a disidenţei şi a conduitei morale 
sub un regim comunist. 
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România repovestită: graniţe, umbre şi lumini 

În volumul de proză şi poezie coordonat de Michaela N owotnick şi Florian Kiihrer-Wielach, 
Wohnblockblues mit HirtenfliJte. Rumanien neu erzăhlen Blues de bloc cu fluier. România 
repovestită), sunt antologaţi douăzeci de autori de origine germană, română şi maghiară 
din diferite generaţii. Lansat cu ocazia Târgului Internaţional de Carte de la Leipzig din 
2018, unde România a fost invitată de onoare, volumul conţine textele unor autori precum 
Franz Hodjak, Eginald Schlattner, Werner Sollner, William Totok şi Joachim Wittstock. 
Iris Wolff, autoare emigrată din Sibiu, Carmen-Francesca Banciu (autoare care scrie în 
limba germană), Dana Grigorcea (stabilită în Elveţia), Noemi Kiss (născută la Budapesta) 
şi Alexandru Bulucz fac parte din noua generaţie de autori care contribuie la volum cu 
texte inedite. Câţiva scriitori germani, precum Uwe Tellkamp, Elke Erb, Tanja Driickers 
şi Ingo Schulze, realizează, prin interviuri şi fragmente de jurnal, o incursiune într-o 
Românie postdecembristă a ruinelor, emigrării şi a unui prezent ambiguu. 

Iris Wolff, în proza scurtă "Drachenhaus" (,,Casa cu dragoni"), creează un imaginar 
al solitudinii şi pierderii, întrucât vocea narativă percepe tranziţia şi starea de provizorat 
mai ales prin fragmentarea şi deconstruirea spaţiilor aparent familiare : 

Camera lui Henny dădea la stradă şi tot ce avea îşi găsise loc : patul, comoda, masa şi 

scaunele. Trei fotografii. Părinţii, un pas. Fratele, un pas. Henny sare. A treia fotografie este 
cu ea în curtea casei. Acolo a crescut. În pătratul acela se adunau în zilele ploioase bălţile, 
iarna zăpadă şi vara praful care se aşeza pe pantofi. Henny, în papuci cu şireturi şi şosete 
albe, arăta ca un copil. Dar era una din ultimele fotografii dinainte de plecare. În curte 
este o baltă. Pe apă plutesc coroane de spumă. 

Prin personajul Horaţiu, Iris Wolff abordează momentul pivota! al Revoluţiei din 
perspectivă fizică şi mintală : arestat şi torturat ca protestatar, pianistul Horaţiu nu îşi 
mai poate folosi degetul mic de la mâna stângă. Pe lângă contribuţia la volumul colectiv, 
Iris Wolff a publicat romanele Jumătate de piatră 

, 2015) şi Să te faci că plouă 
inspirate din biografia autoarei, istoria recentă a Europei şi impactul acesteia asupra 
destinelor individuale. 

În proza scurtă „Rumănische Frauen" (,,Femei românce"), Dana Grigorcea face 
portretele unor femei pe fundalul schimbărilor sociopolitice din România, explorând 
intersecţiile permanente dintre trecut şi prezent. Plasată în Bucureşti sau în zonele 
limitrofe, acţiunea desfăşoară imagini ale unei lumi intermediate de privirea nostalgică 
a copilăriei. De altfel, un imaginar senzorial se face remarcat în proza Danei Grigorcea 
prin felul în care naratorul rememorează spaţiile copilăriei : portocalele uscate, înnegrite 
pe calorifer pentru a-şi păstra aroma (istorisirea despre poeta Mara B.), suprapunerea 

şi descrierile străzilor pustii, 
golite de oameni care urmăresc în casele lor serialul sud-american. Ultima parte a 
povestirii gravitează în jurul avocatei Marieta. Mutată cu soţul infidel şi grav bolnav 
într-un sat de lângă Bucureşti, Marieta este prezentată ca o figură enigmatică şi stângace 
în administrarea noii gospodării. Atunci când în mijlocul casei Marietei creşte un cireş, 
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i. Astfel, imaginarul 

voll Sand (

acesta devine un punct central al reuniunii comunităţii de feme 
senzorial şi realist este combinat, într-un mod deloc artificial, cu elemente de fantastic. 

Joachim Wittstock, în „Sanatorium Doktor Tartler" (,,Sanatoriul doctorului Tartler"), 
construieşte un imaginar al spaţiilor ruinate. Prelucrând contextul postdecembrist, 
povestirea debutează cu decizia asumată a protagonistului de a revizita sanatoriul unde 
a fost tratat în copilărie, înainte ca acesta să fie dărâmat. Vocea narativă pune un semn 
de egalitate între dispariţia materială a sanatoriului şi imposibilitatea de a istorisi trecutul. 
Precum în „Ascheregen", Wittstock mizează pe interferenţa dintre autenticitate, imagi
naţie şi spaţiul ruinat, respectiv reconvertit (sanatoriul a primit o cu totul altă funcţiona
litate în timpul dictaturii comuniste). Destinul excepţional al doctorului Tartler şi al fiicei 
sale Dorothea (ipostaziată uneori ca o Marie Curie) este legat inextricabil de sanatoriu 
şi de istoria sa tumultuoasă. Ruinele sanatoriului se află la interferenţa dintre realitate 
şi ficţiune, într-un spaţiu mereu contestat şi redimensionat: 

Oare chiar atât de înghesuit să fi fost totul şi pe atunci ? Şi tot aşa putini paşi făceam de-a 
lungul şi de-a latul curţii? M-am mirat de această micşorare. Un gând la care voi medita 
în linişte, dar nu acum ... Aceste dimensiuni reduse aveau legătură cu percepţia aceasta din 
afară, cu privitul-din-afară asupra locurilor de demult nevizitate, dar şi cum devenim străini 
şi ne înstrăinăm. 

În povestirea „Besuche" (,, Vizite"), Franz Hodjak reia tema nonapartenenţei prin 
intermediul lui Max, bufonul oraşului, şi al musafirului acestuia, Christian. Cel din 
urmă află, într-o discuţie cu personajul-bufon, motivele pentru care Max nu a emigrat 
niciodată şi că identitatea, în lumea actuală, este un construct atribuit artificial celor 
care traversează graniţe sau aleg o existenţă liminală. De altfel, pentru Hodjak problema 
identităţii este esenţială : asemenea lui Bernd Burger, personajul din romanul Ein Koffer 

O valiză plină cu nisip), bufonul Max alege „ să fie ceea ce este, adică nici 
asta şi nici altceva". Hodjak construieşte, de fapt, lumi interstiţiale, plasându-şi perso
najele în situaţii şi contexte în care nonapartenenţa devine singura lor modalitate de a 
se sustrage etichetărilor de orice fel. 

Concluzii 

Literatura germană din România este, în primul rând, un fenomen reprezentativ pentru 
felul în care scriitorii plurilingvi explorează şi imaginează spaţii hibride cultural. 
Abordând teme dificile, precum deportarea de pe teritoriile României în cel de-al Doilea 
Război Mondial către lagărele de exterminare (nu doar naziste) sau realitatea dictaturii 
comuniste, care serveşte drept material poetic, scriitorii germani din România decon
struiesc, dar şi depăşesc mitul apartenenţei la o paradigmă monolingvă. Spaţiile ruinate, 
dimensiunile traumei şi pledoaria pentru o memorie colectivă construită pe experienţe 
multiple (şi personale) alcătuiesc principalele elemente ale unei literaturi angajate, pe 
care unii dintre scriitorii trataţi şi-o asumă vădit. Cu toate acestea, poziţia liminală pe 
care uneori critica le-o atribuie poate conduce la o analiză a literaturii germane din 
România dintr-o perspectivă limitată: nefiind scrisă în limba română, aceasta este 
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considerată minoritară, în timp ce, în ţările vorbitoare de limbă germană, este privită 
ca marginală (mai ales din punct de vedere geopolitic). Un astfel de paradox este depăşit, 
în cazul mai multor scriitori germani din România (precum Oskar Pastior, Herta Muller, 
Franz Hodjak:), prin maniera în care aceştia radiografiază, reasamblează şi reinventează 
limba germană. Asocierile lingvistice (alături de limba română mereu călătoare) ale 
Hertei Muller sunt, în acest sens, ilustrative pentru insolitarea imagistică din naraţiunile, 
poemele şi eseurile sale. Pe de altă parte, memoriile personale şi transgeneraţionale, 
suprapuse memoriei colective, le permit scriitorilor din noua generaţie (de exemplu, lui 
Iris Wolff, emigrată în 1985, la vârsta de opt ani) să cartografieze imaginarul unor spaţii 
multiple (adeseori România şi Germania), interiorizate de personaje nomadice. Viziunea 
şi percepţia asupra spaţiului românesc se schimbă în măsura în care autorii îşi confruntă 
personajele cu evenimentele sociopolitice majore din ultimii o sută de ani, construind 
lumi juxtapuse şi alimentate de interferente cultural-lingvistice. Aşa încât literatura 
germană din România are (încă) şansa de a deveni un caz exemplar în imaginarul unei 

Nach jeder Ecke 
sind es stets andere Leben, in die du 
eintrittst und die nicht dir gehoren, sondern 

den Gegenstănden, Ereignissen, Vorgăngen, 
deren Anblick dich verwandelt. 

La fiecare colţ 
alte vieţi, în care 
intri şi nu-ţi aparţin, ci 

catrafuse, întâmplări, etape 
privirea te schimbă. 

(,,Flaneur", Franz Hodjak, 2008) 


