Klaus Bochmann, n. 1939, profesor de lingvistică romanică
la Universitatea din Leipzig în perioada 1978-2004, doctor honoris
causa al Universității din Alba Iulia (România) și al Universității de
Stat din Chișinău. A fost cofondatorul și directorul Centrului Francez,
precum și fondatorul Arhivei Québec de la Universitatea din Leipzig.
Este membru, din 2002, al Academiei Saxone de Științe din Leipzig,
unde coordonează activitatea Secțiunii Lingvistica. În prezent este
președintele Institutului Moldova din Leipzig.
A publicat circa 30 de volume și 250 de articole științifice, în special
despre istoria limbilor franceză, italiană și română și despre probleme
de sociolingvistică (politica lingvistică, limbile minorităților și cercetarea identității). Este unul din traducătorii în limba germană și coeditorul operei Quaderni del carcere (Gefängnishefte, rom. Caietele din închisoare) de Antonio Gramsci (editura Argument, Hamburg, 1991-2002).
La Editura Cartier, în 2019, a apărut volumul Introducere în istoria
limbii și literaturii române.
„Ca nici un alt romanist, Klaus Bochmann și-a dobândit un excelent
renume prin studiul limbii și culturii române. […] Dacă prin studiile sale
din tinerețe și mai ales prin lucrarea din 1979 Vocabularul social-politic
al limbii române din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Der politisch-soziale Wortschatz im Rumänischen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts) autorul reda, prin multitudinea de date lexicale fundamentale pe care le-a cules, suflul intelectual și revoluționar din acel timp,
studiile lui mai recente pun accentul pe raporturile lingvistice și conflictele foarte complexe care se manifestă de-a lungul frontierei etnolingvistice
dintre Republica Moldova, Ucraina și România.”
Jürgen Erfurt
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Cuvânt-înainte
În iunie 2019, profesorul Klaus Bochmann și-a sărbătorit cea
de-a 80-a aniversare. Cu această ocazie, am tradus câteva texte
de Klaus Bochmann, pe care le considerăm importante, în limba
română, pentru a le face cunoscute unui numeros public vorbitor
de limba română.
Pentru volumul de față am selectat eseuri ce ilustrează în mod
exemplar perspectiva lui Klaus Bochmann asupra istoriei limbii
și a politicilor lingvistice, concepute ca o interacțiune strânsă a
faptelor social-politice și lingvistice. La acestea se adaugă și un
text autobiografic, în care autorul își prezintă cariera și viziunea
proprie asupra istoriei studiilor romanice în RDG și în anii de
după Reunificare.
Volumul este prefațat de două texte despre viața și activitatea
domnului profesor Klaus Bochmann, semnate de Sabine Krause
și Emil Hurezeanu.
Dorim să le mulțumim tuturor celor care au contribuit direct
și cu donații generoase la realizarea acestui proiect.
Marina Dumbrava,
Sabine Krause,
Alina Tofan
Leipzig, ianuarie 2020

6

Tabula gratulatoria
Jan-Peter Abraham (Minsk)
Bessarabiendeutscher Verein e.V. (Asociația germanilor din Basarabia)
Prof. dr. Valeska Bopp-Filimonow (Jena)
Prof. dr. Elisabeth Burr (Leipzig)
Aureliu Ciocoi (Chișinău)
Prof. dr. Tatiana Ciocoi (Chișinău)
Dr. Galina Corman (Chișinău)
Dr. Igor Corman (Chișinău)
Dr. Ioan-Iulian Costache (Berlin)
Prof. dr. Wolfgang Dahmen (Bamberg)
Aliona Dietel (Jena)
Dr. Cornelia Döll (Leipzig)
Dr. Marina Dumbrava (Leipzig)
Dr. Vasile Dumbrava (Leipzig)
Dr. Gerlinde Ebert (Leipzig)
Prof. dr. Jürgen Erfurt (Frankfurt am Main/Berlin)
Dr. Gundel Große (Jena)
Prof. dr. Armin Heinen (Aachen)
Dr. Christine Hundt (Leipzig)
Prof. dr. Thede Kahl (Viena/Jena)
Dr. Sabine Krause (Leipzig)
Prof. dr. Georg Kremnitz (Viena)
Dr. Gerald Lange (Halle)
Dr. Elisabeth Leeker
Prof. dr. Joachim Leeker (Dresda/Münster)
Prof. dr. Sebastian Lenz (Leipzig)
Prof. dr. Helmut Loos (Leipzig)
Dr. habil. Aurelia Merlan (München)
Dr. Anke Margit Pfeifer (Berlin)

7

Dr. Nikolaus Petersen (Consul Onorific al României în landurile
Saxonia, Saxonia-Anhalt şi Turingia)
Cornelia Potzel (Berlin)
Dr. Victoria Reinhardt (Leipzig)
Dr. Alexandra Șarov (Chișinău)
Prof. dr. Igor Șarov (Chișinău)
Gabriele Scheel (Leipzig)
Dr. Harald Scheel (Leipzig)
Alfred Schimke (Halle)
Prof. dr. Rainer Schlösser (Luckenwalde)
Prof. dr. Ulrich Johannes Schneider (Leipzig)
Prof. dr. Falk Seiler (Gießen)
Prof. dr. Hans Siegrist (Leipzig)
Prof. dr. Heinrich Stiehler (Viena)
Dr. Christian-Daniel Strauch (Leipzig)
Dr. Svetlana Suveica (Regensburg)
Dr. Alina Tofan (Leipzig)
Prof. dr. Adrian Turculeț (Iași)
Prof. dr. Christina Maria Vogel (Zürich)

8

Cuprins
.Cuvânt-înainte ................................................................................. 5
.

Tabula gratulatoria ......................................................................... 7

Sabine Krause: Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Bochmann
la 80 de ani ..................................................................................... 11
Emil Hurezeanu: Klaus Bochmann – Laudatio ............................. 19
Cum se fac limbile. Cu privire la geneza unor noi
limbi romanice în secolul al XX-lea ........................................... 23
Numele limbii și adevărul științific. O relatare de la fața
locului despre politica lingvistică din Republica Moldova .... 49
„Limba moldovenească” sau „limba română”? Aspecte
lingvistice, culturale și politice ale limbii de stat .................... 61
Istoria limbii ca istorie socială trăită. Cu privire
la valoarea euristică a biografiilor lingvistice .......................... 73
Memoria individuală și istoria limbii. Considerații
suplimentare privind tema „Istoria limbii ca istorie
socială trăită” ................................................................................. 90
„…Aspirația spre ceva cu totul diferit” ......................................... 108
.

Lucrări publicate în limba română ........................................... 151

.

Indice de nume ............................................................................. 155

9

10

Sabine Krause

Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Bochmann
la 80 de ani
Prof. dr. dr. h. c. Klaus Bochmann, un romanist important, al
cărui nume mai mult de 50 de ani este asociat cu dezvoltarea studii
lor românești în Germania, și-a sărbătorit, la 8 iunie 2019, cea de-a
80-a aniversare.
Cu cele circa 35 de cărți publicate și peste 200 de articole științifice
în limbile germană, franceză, italiană, română, engleză și prin prelegerile ținute în toate țările latine din Europa, dar și în Austria, Elveția,
Rusia, Ungaria, Polonia, precum și în Cuba și Canada, Klaus Bochmann și-a creat o reputație internațională impresionantă, în special
în sociolingvistica limbilor romanice. El este membru al Academiei
Saxone de Științe din Leipzig și președinte al Secțiunii de Lingvistică
din cadrul acestei Academii, membru de onoare al institutelor de
lingvistică ale Academiei Române din București și Iași, precum și
doctor honoris causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia și al Universității de Stat din Moldova (Chișinău).
Totuși, Klaus Bochmann nu s-a născut romanist, el a crescut – ca
fiecare dintre cei nouă copii ai părinților săi – în condiții modeste. De
la mama sa, cu siguranță, a moștenit pasiunea pentru cărți, pentru
lectură. Dar abia în perioada studiilor la Liceul Nord din Dresda (în
prezent, Liceul „Romain Rolland” cu profil bilingv germano-francez)
și-a descoperit talentul și pasiunea pentru limbile latină și franceză,
și, probabil, deja și „aspirația spre ceva cu totul diferit”, definitorie
pentru decizia sa de a studia romanistica, după cum afirmă titlul
textului său autobiografic, publicat în 2014 în volumul lui KlausDieter Ertler Romanistik als Passion (rom. Studiile romanice ca o
pasiune, Münster: LIT).
În 1957, absolventul de liceu Klaus Bochmann vine la Leipzig,
pentru a urma mai întâi cursul de pedagogie pentru limbile franceză
și latină, la Universitatea „Karl Marx”, ulterior transferându-se la
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cursul de romanistică. În 1960-1961, a studiat un an la București, apoi,
revenind la Leipzig, și-a continuat studiile și a absolvit universitatea
ca licențiat în romanistică – un domeniu de studiu, care includea
acum și disciplinele Limba spaniolă, Limba română și Limba italiană.
Aici va asculta unele prelegeri ale lui Werner Krauss și va participa
la cursurile de istorie a limbii și literaturii, oferite de discipolii lui
Werner Krauss, Werner Bahner, Ulrich Ricken și Kurt Schnelle.
După absolvirea universității, a lucrat ca asistent științific
la Institutul de Studii Romanice și, în 1967, a devenit doctor în
științe, susținând cu succes teza de doctorat Contribuții la definirea
concepțiilor despre lume ale lui Nicolae Bălcescu. După doi ani de
activitate ca asistent științific superior în Leipzig, va deveni lector
universitar de lingvistică aplicată la Universitatea „Martin Luther”
din Halle, unde, fiind angajat în departamentul condus de Ulrich
Ricken, va preda și va face cercetări în semantică, lexicologie franceză
și istoria limbii. În 1972 revine la Leipzig, în Secția de Lingvistică
teoretică și aplicată a Universității „Karl Marx”, și preia, în calitate
de conferențiar universitar pentru studii românești, coordonarea
Departamentului de lingvistică romanică. În 1976 a obținut titlul
de doctor habilitat, cu monografia Lexicul social-politic român între
1821 și 1848, cu care pune bazele cercetării istoriei conceptelor în
limba română, o temă ce îl va însoți pe parcursul întregii sale vieți.
În anul 1978, Klaus Bochmann este desemnat profesor titular de
limba română (de altfel, unicul, în acel moment, profesor universitar
cu o asemenea specializare în spațiul germanofon), contribuind astfel
în perioada următoare la perpetuarea tradiției studiilor românești la
Leipzig. Trebuie reamintit faptul că, în 1893, Gustav Weigand a fondat
aici „Institutul Limbii Române”, cea mai importantă instituție de cercetare și predare în domeniul studiilor românești în afara României
până la Primul Război Mondial (inițial a fost finanțată de România,
apoi, în timpul Primului Război Mondial, a fost subordonată guvernului Saxoniei și de atunci a aparținut universității, fiind integrată
din anii ’40 în cadrul Institutului de Studii Romanice).
Eu l-am cunoscut și apreciat pe profesorul Bochmann în anul
1977, în timpul studiilor mele ca translator/traducător pentru limbile
franceză și română, ca un romanist extrem de plurivalent, care pentru
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mine este, până în prezent, unul dintre puținii care au cercetat aproape
întregul spațiu romanic. Astfel, pe lângă românistică, Klaus Bochmann a predat și a cercetat mai ales în domeniul studiilor romanice
comparate, al lingvisticii franceze și italiene (cu începere din perioada
de activitate ca asistent în Leipzig). Se poate spune, fără exagerare,
că el a fondat studiile italiene la Leipzig. Ca și în cazul profesorilor
săi Krauss și Bahner, concepțiile sale despre limbă sunt caracterizate
de o considerație deosebită pentru istoria ideilor și a limbii, pentru
sociolingvistică și politica lingvistică, în special în ceea ce privește
limbile minorităților romanice.
În 1973, profesorul Bochmann a organizat, împreună cu un grup
de lingviști și cercetători literari de la Universitatea din București,
condus de Alexandru Niculescu, colocvii despre istoria termenilor
social-politici în limba română în secolele XVIII-XIX, desfășurate în
fiecare an, în mod alternativ, la Leipzig și București. Chiar și atunci
când acest parteneriat a devenit imposibil după 1981, din cauza politicii lui Ceaușescu și a emigrării colegilor români, la Leipzig au fost
continuate cercetările românești, în acest domeniu fiind elaborate
mai multe lucrări de doctorat, inclusiv a mea. Împreună cu Arthur
Beyrer și Siegfried Bronsert, Klaus Bochmann va publica, în 1987,
Grammatik der rumänischen Sprache der Gegenwart (rom. Gramatica
limbii române contemporane; Leipzig: Enzyklopädie), un manual de
referință pentru studiul academic al limbii române, în care didactica
și cercetarea lingvistică interferează spre beneficiul reciproc.
Începând cu anii ’70, profesorul Bochmann a susținut contacte
intense cu colegi din Franța, în primul rând cu grupul de cercetare
GRECSO, condus de Jean-Baptiste Marcellesi și Louis Guespin, de
la Université de Haute-Normandie din Rouen, din Italia, în special
cu Umberto Carpi și Fabrizio Franceschini, precum și din Spania și
Portugalia. La fiecare doi sau trei ani, la început împreună cu grupul
GRECSO, iar mai târziu și cu colegii din Italia, Austria, Elveția, Ungaria și România, la Leipzig erau organizate conferințe referitoare la
sociolingvistică și politica lingvistică. Pentru noi, tinerii doctoranzi
și cercetători, care aproape că nu aveam posibilități de a vizita țările
occidentale, aceste întruniri constituiau niște oportunități semnificative, de cele mai multe ori, de a cunoaște abordări de cercetare puțin
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accesibile și de a discuta în mod direct și cu autorii. Și deseori aceste
întâlniri personale, urmate de excursii comune și sărbători joviale
„pe marginea conferințelor”, evoluau în prietenii durabile.
Ca urmare a acestei cooperări au apărut publicații importante
despre politica lingvistică, analiza textelor politice, variația sociolingvistică și fundamentarea teoretică a politicii lingvistice, dintre
care iese în evidență în mod aparte vastul volum Sprachpolitik in der
Romania (rom. Politica lingvistică în Romania), publicat, în 1993, la
Editura de Gruyter, ca o lucrare colectivă a grupului de cercetare „Sociolingvistică”, condus de Klaus Bochmann. Un alt moment important
este prima conferință consacrată operei și personalității lui Gramsci
în Germania de Est, care a fost organizată, în 1987, de profesorul
Bochmann, împreună cu colegii francezi și italieni. De asemenea,
în 1986, Klaus Bochmann a reușit, împreună cu Umberto Carpi, să
inițieze primul acord universitar între RDG și Italia (Leipzig – Pisa),
care a supraviețuit schimbărilor politice și a fost actualizat în 1997.
Studiul operei lui Gramsci a înregistrat un punct culminant prin
publicarea traducerii în limba germană, coordonată împreună cu
Wolfgang F. Haug și Peter Jehle, a operei principale a lui Gramsci,
Caiete din închisoare (10 volume, Hamburg – Berlin: Argument,
1993-2001).
După cum menționează însuși Klaus Bochmann uneori, studierea
intensivă a operei lui Antonio Gramsci, lectura timpurie a scrierilor lui
Victor Klemperer și Werner Krauss au marcat perspectiva sa asupra
limbilor și a politicilor lingvistice. Astfel, el consideră politicile lingvistice drept o interconexiune strânsă între activitatea social-politică
și cea lingvistică, din care derivă obligația lingviștilor de a manifesta
angajament civic – un principiu căruia i-a rămas fidel până în prezent.
În perioada de tranziție, s-a implicat intens în activitatea grupurilor de
inițiativă, care susțineau reformarea universității și reorientarea studiilor romanice. În mai 1990, a fost ales președinte al nou-înființatei
Asociații a Romaniștilor din RDG și a reprezentat, în calitatea sa de
membru cooptat al Consiliului de conducere al Asociației Germane
a Romaniștilor, interesele romaniștilor est-germani. După aderarea
RDG la Republica Federală Germană însă, Asociația Romaniștilor
din RDG s-a autodizolvat. În universitățile saxone, în loc de a urma
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propriile trasee, au fost implementate structurile vest-germane
tradiționale. Circa 5.600 de profesori și colaboratori ai Universității
din Leipzig au fost concediați, departamente întregi au fost dizolvate
sau au suportat un amplu schimb de personal.
După doi ani de incertitudine completă în ceea ce privește cariera
sa academică, Klaus Bochmann a fost numit titular al Catedrei de
lingvistică franceză și italiană a Institutului de Romanistică, nou-întemeiat în același an, unde a predat și a desfășurat activități de cercetare până la pensionarea sa în anul 2004. El a avut un rol esențial în
crearea unui curs de studiu franco-german bilateral cu Universitatea
din Lyon II și în organizarea Universității de Vară de limbă franceză
de la Leipzig, a susținut activ programele ERASMUS între Leipzig și
Bari, Bergamo, Lecce din Italia, Lyon, Aix-en-Provence și Metz din
Franța, precum și între Leipzig și București și Cluj din România. El
a condus Centrul Francez și Arhiva Québec, fondate în 1993.
În ceea ce privește studiile românești, la mijlocul anilor nouăzeci,
interesele sale științifice au depășit granițele României. În 1996, a
întreprins prima călătorie în Republica Moldova, la Chișinău, unde
stabilește contacte cu Academia de Științe locală și cu tinerii intelectuali de aici, aceste relații fructificându-se în curând în proiecte
concrete. În perioada 1997-2005, a inițiat și a coordonat – cu susținerea
financiară a Fundației Volkswagen și în colaborare cu lingviști din
România, Republica Moldova și Ucraina – trei proiecte de cercetare
a limbii române vorbite în „Moldova istorică”, în Ucraina, precum și
a problemelor identității lingvistice în Republica Moldova și în sudvestul Ucrainei. Un obiectiv prioritar a fost și promovarea tinerilor
oameni de știință din Republica Moldova și Ucraina, ceea ce s-a
realizat într-o serie de lucrări de doctorat meritorii.
Preocuparea sa intensă privind realitățile din Republica Moldova
a avut drept consecință „inevitabilă” faptul, că, la inițiativa unor
intelectuali moldoveni și germani, în decembrie 2005 a fost fondat
Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL; rom. Institutul Moldova din
Leipzig), al cărui președinte, din momentul inaugurării acestuia, și
reprezentant oficial în Forumul germano-moldovenesc din Bundestag
este Klaus Bochmann. MIL, o instituție unică de acest gen în Europa,
în cei peste 14 ani de existență și activitate, și-a realizat din plin sarcina
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inițială, de a face cunoscută în Germania și în Europa Centrală mica
țară, situată între România și Ucraina. Site-ul institutului prezintă
multitudinea și diversitatea proiectelor inițiate, coordonate și realizate de mica echipă condusă de profesorul Bochmann, precum și
numeroasele activități și evenimente (de obicei, publice) desfășurate
în Republica Moldova, Ucraina și în Germania. Direcțiile prioritare
de activitate vizează aspecte importante pentru dezvoltarea Republicii
Moldova, cum ar fi susținerea dezvoltării societății civile, drepturile
omului și dreptul minorităților, gestionarea consecințelor migrației,
problemele de mediu, activitatea mass-mediei, analiza trecutului
moldovenesc. De câțiva ani, proiectele și activitățile institutului au ca
obiectiv prioritar îmbunătățirea asistenței medicale și modernizarea
instruirii și formării medicilor și a personalului medical cu ajutorul
fundațiilor și al experților din Germania. În mod special aș menționa
aici școlile de vară, organizate de MIL anual, din 2009, în Republica
Moldova și Ucraina, oferind astfel studenților și doctoranzilor din
spațiul germanofon oportunitatea de a cunoaște mai bine Republica
Moldova, de a se familiariza la fața locului cu problemele actuale ale
societății moldovenești.
Spectrul larg al preocupărilor științifice ale MIL este confirmat și
de publicațiile sale de până acum: zece volume din seria „Publicațiile
Institutului Moldova din Leipzig” (Leipziger Universitätsverlag). Una
dintre cele mai importante realizări este, fără îndoială, apariția, în
2012, ca rezultat al colaborării moldo-germane, a enciclopediei Die
Republik Moldau. Republica Moldova, o lucrare de referință pentru
toți cei interesați de această țară.
Sub egida lui Klaus Bochmann au fost stabilite parteneriate de
succes cu Universitatea din Leipzig, precum și cu cinci universități din
Republica Moldova, iar din 2017 – și cu Universitatea din Cernăuți.
El însuși a vizitat Republica Moldova și Ucraina de aproape 30 de
ori. O serie de lucrări privind sociolingvistica și politica lingvistică,
precum și, relativ recent, compendiul Einführung in die rumänische
Sprach- und Literaturgeschichte (rom. Introducere în studiul limbii și
literaturii române, Bonn: Romanistischer Verlag), publicat în 2010
împreună cu Heinrich Stiehler și apreciat în mediul academic de
limbă germană, au fost traduse în limba română.
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Pentru angajamentul său tenace, profesorul Bochmann a primit
numeroase premii, astfel, pe lângă titlurile de doctor honoris causa al
universităților din Alba Iulia și Chișinău, i-au fost conferite și medalia
„Mihai Eminescu”, cea mai înaltă distincție a Republicii Moldova
pentru realizări în domeniul creației, precum și medalia „Dimitrie
Cantemir” a Academiei de Științe de la Chișinău.
De când îl cunosc pe profesorul Bochmann, îndrumarea științifică
și schimbul de opinii cu studenții și tinerii oameni de știință au
fost și sunt întotdeauna o chestiune de suflet pentru dumnealui. De
exemplu, grupul de cercetare „Sociolingvistică” din Leipzig, condus
de Bochmann, era format în primul rând din doctoranzi tineri, la
conferințe științifice și la călătoriile organizate în cadrul proiectelor
de cercetare întotdeauna participau și studenții, profesorul Bochmann
și soția lui, Renate, au îndrumat și au susținut tinerii doctoranzi
din Republica Moldova și Ucraina și în situații ce depășeau cu mult
limitele mediului profesional, studenții au fost oaspeți frecvenți în
casa primitoare a lui Bochmann din Halle, foștii studenți ai profesorului întâlnindu-se acolo în fiecare an și astăzi. În calitatea sa de
expert al Fundației „Hans Böckler”, Klaus Bochmann contribuie la
consolidarea egalității șanselor pentru tinerii defavorizați și acordă
sprijin în vederea susținerii examenului de bacalaureat, realizării
studiilor superioare sau a studiilor de doctorat.
Lui Klaus Bochmann, care astăzi privește retrospectiv o viață
bogată și marcată timp de șase decenii de pasiunea pentru romanistică
și românistică, i se potrivește în mod special mottoul lui Goethe cu
privire la cea de-a 80-a aniversare: „Ei, am ajuns la vârsta de optzeci
de ani, ca să gândesc mereu același lucru? Mai degrabă, eu mă străduiesc să mă gândesc în fiecare zi la ceva nou, ceva diferit, ca să nu
devin plictisitor. Trebuie să te schimbi, să te reînnoiești, să întinerești
în permanență, ca să nu te anchilozezi.”
În acest sens: La mulți ani, domnule profesor!
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Emil Hurezeanu

Klaus Bochmann – Laudatio
În septembrie 2016 am vizitat pentru prima oară, în calitate de
ambasador al României, marele oraș Leipzig – de fapt „micul Paris”,
cum îl numea Goethe, pe măsura doar a „micului Paris” – care a
rămas, în mod definitiv, Bucureștiul.
Dupa știința mea însă, Parisul n-a devenit între timp nici măcar
pentru lipscani și bucureșteni marele Leipzig sau marele București.
Cu atât mai rău, aș spune. Dar timpul nu e pierdut.
În schimb, la Leipzig, dar Parisul și Bucureștiul sunt deopotrivă
parte implicită a aniversării, și-a sărbătorit la 8 iunie 2019, împlinirea
a 80 de ani de viață profesorul Klaus Bochmann.
El însuși, un saxon auster, dar atât de familiar cu românii, francezii
și italienii, încât și-a multiplicat corespunzător simțul umorului. Ne
mărturisește, de exemplu, că titulatura sa academică – prof. dr. phil.
habil. dr. h. c. mult. – este prea somptuoasă și greoaie.
Noi însă îl admirăm, îl invidiem și îl omagiem pentru întreaga sa
carieră excepțională, nu greoaie, ci impresionantă, deloc somptuoasă,
ci binemeritată.
Despre oamenii necesari afli multe lucruri, din fericire, cu mult
înainte de a-i cunoaște sau de a nu-i cunoaște personal, vreodată.
Astfel, eu cunoșteam numele Profesorului din anii dinainte de
1989, lucrările și traducerile sale legate de literatura și lingvistica
română fiind repere standard, mereu menționate în presa noastră
culturală.
Apoi, un bun prieten, profesorul Ion Vartic de la Cluj, unul dintre
corifeii revistei Echinox, unde eu însumi mi-am făcut începuturile literare în a doua parte a anilor ’70, din secolul trecut, avusese
șansa, ca proaspăt asistent la literele clujene, să-l cunoască pe prof.
Bochmann, chiar la Leipzig. Pentru un eseist și rafinat cunoscător al
literaturii germane și române, Ion Vartic călătorise fără complexe sau
prejudecăți de la Lübeck la Leipzig, oferindu-ne nouă, mai tinerilor
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începători, imaginea integrală a arhipelagului marii culturi germane,
în care RFG nu era superioară RDG, iar RDG, la Jena, Halle, Weimar,
Dresda sau Leipzig, chiar că n-avea motive să joace în liga secundă.
Trabantul poate a fost inferior Mercedesului. Dar, în ceea ce ne
privește, adică în cazul studiilor academice, al lucrărilor științifice
și interesului susținut pentru limba și literatura română, RDG a fost
mult înaintea RFG, mereu, până în 1989, și, de fapt, până azi.
Statul comunist est-german avea o obligație de internaționalism
proletar frățesc față de București, și viceversa. Sigur, existau, fără să
fie mereu declamate, tradiția profesorului Weigand la Universitatea
din Leipzig, stagiul dulce-amar al exilului final al marelui Caragiale
la Berlin, cu descinderi epocale la Leipzig, studiile doctorale ale lui
Nicolae Iorga, cu Karl Lamprecht, amprenta lui Vasile Pârvan sau
Paul Zarifopol. Și, datorită lor, Leipzigul crescuse din marele târg
comercial al Europei de mijloc, de unde negustorii și meseriașii făceau
mereu drumul spre Orient și înapoi via Lipscanii Bucureștiului, un loc
privilegiat al relațiilor româno-germane, posibile și între 1945 și 1989.
Mărturisirea acestei superiorități academice a Germaniei răsăritene
în privința studiilor românești există, de altfel, chiar în memoriile
profesorului romanist de la Heidelberg și Freiburg, Klaus Heitmann.
Heitmann și Bochmann, Klaus și Klaus, iată cuplul germano-german, în vest și est, care de-a lungul deceniilor a îmbogățit și a rafinat
cunoașterea limbii și literaturii române în Germania.
Profesorul Bochmann era apoi, în linia mărturiilor personale
de care am avut parte, înainte de a-l cunoaște personal, personajulcheie al evocărilor familiei profesorului Alexandru Niculescu, marele
romanist. Fiul său, irezistibilul Adrian, m-a avertizat în 2015, după
nominalizarea mea ca ambasador la Berlin, că o călătorie la Leipzig,
pentru a-l cunoaște pe profesorul Klaus Bochmann, este un „must”
diplomatic absolut.
Această zi a cunoașterii directe a avut loc, în septembrie 2016,
la Leipzig, când prin grija prietenului nostru, distinsul ambasador,
profesor și scriitor Oleg Serebrian, am avut, în sfârșit, șansa să-l
cunosc nemijlocit pe profesorul Bochmann.
Întâlnirea s-a petrecut la Institulul Moldova, în prezența tonică
a directorului adjunct, dl Vasile Dumbrava, eu fiind însoțit de con-
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