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Herta Müller: 
Cercul vicios al cuvintelor 

(despre expoziţia cu acelaşi nume) 


The vicious circle of words 

(about the exhibition with the same name)

Lilia ABABI

Abstract: The Goethe Institute in partnership with the Berlin Literaturhaus Wien, Ger�
man Embassy in Republic of  Moldova and Scientific Library inaugurated on January 
29, an exhibition ������eeerrrtttaaa   MMM���lllllleeerrr���   ttthhheee   vvviiiccciiiooouuusss   ccciiirrrcccllleee   ooofff   wwwooorrrdddsss���   ���   IIInnn   ttthhheee   eeexxxhhhiiibbbiiitttiiiooonnn   wwweeerrreee   dddiiisss���
played interesting documents relating to the life and works of �erta M�ller, the Roma�
nian�born German  novelist and essayis, the holder of the Nobel Prize in 2009, family 
photos, records of interviews with the author, as well as lesser�known collages of her� 

     
„Uneori, nu scriitorul îşi alege tema, ci tema îl alege pe el” 

Herta Müller, scriitoarea germană de origine română laureată a Premiului 
Nobel pentru Literatură în 2009, devine subiectul expoziţiei „Der Schmuck des 
Lebens Kalte" („The cold pendant of life" / „Pandantivul rece al vieţii"), concepută 
la Berlin de Literaturhaus (Casa Literaturii). Conceptul expoziţiei aparţine lui Ernest 
Wichner scriitor de limbă germană, traducător, critic literar şi editor originar din 
România şi Lutz Dittrich reprezentant Literaturhaus. 

Expoziţia „Pandantivul rece al vieţii” a fost lansată pe 2 octombrie 2012 la 
Muzeul Nobel care este situat în capitala Suediei, Stockholm, în aceeaşi clădire 
cu Academia Suedeză şi Biblioteca Nobel. Expoziţia „Herta Müller: Cercul vicios 
al cuvintelor" este o versiune mai mică a expoziţiei „Pandantivul rece al vieţii" şi 
reflectă, la fel ca opera scriitoarei, viaţa de zi cu zi a minorităţii germane din Româ-
nia comunistă.

Institutul Goethe – Bucureşti, Literaturhaus Berlin şi Ambasada Germaniei 
în Republica Moldova au organizat  pe data de 29 ianuarie 2013 inaugurarea 
expoziţiei „Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor” la Bălţi în incinta Biblio-
tecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A. Russo”. La inaugurarea expoziţiei au 
fost prezenţi: Gheorghe Popa, rectorul USARB, Valentina Priţcan, prorector Relaţii 
Internaţionale şi Integrare Europeană, Karl-Friedrich Buschendorf, Ataşatul Cultu-
ral al Ambasadei Germane, Elena Harconiţa, dir. Bibliotecii, Iulia Ignatiuc, decanul 
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FLLS, Irina Ciornîi, şef catedră Filologie Germană precum şi bibliotecari, studenţi, 
cadre didactice universitare şi şcolare.

Expoziţia „Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor" începe cu evocarea co-
pilăriei autoarei, petrecută în Banat, şi se încheie cu momentul decernării Premi-
ului Nobel pentru Literatură. Sînt prezentate documente şi fotografii de familie, 
înregistrări ale unor interviuri cu autoarea, precum şi colajele mai puţin cunos-
cute ale acesteia. Expoziţia este completată de documente extrase din dosarul de 
urmărire întocmit de fosta Securitate pe numele Hertei Müller.

Născută în satul Niţchidorf din judeţul Timiş, pe 17 august 1953, Herta Müller 
a studiat filologia germană şi română şi a lucrat, pentru scurt timp, ca traducătoare 
la o fabrică din Timişoara, de unde a fost concediată din cauza refuzului de a colab-
ora cu Securitatea. Sub ameninţarea Securităţii, cu interdicţia de a publica volume 
în România, Herta Müller a fost obligată să emigreze în Germania de Vest, în 1987. 
Membră a Academiei Germane pentru Limbă şi Poezie, Herta Müller este autoarea 
mai multor romane şi a unor volume de poeme. Laureată a numeroase premii im-
portante, Herta Müller a devenit, în 2009, a douăsprezecea femeie care primeşte 
Premiul Nobel pentru Literatură.

În scopul promovării expoziţiei susnumite în Bibliotecă s-au organizat di-
verse manifestări culturale:

 ► Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor - TV informaţii
 ► Despre scriitoarea Herta Müller pe internet – prezentarea resurselor 

electronice
 ► Crezul scriitoricesc - ADEVĂRUL – medallion literar
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 ► Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor –  Expoziţiii de documente

În cadrul Oficiului Documente în Limbi Străine a fost organizată o expoziție 

de carte cu același generic „Herta Müller: Cercul vicios al cuvintelor” care a cuprins 
doar cîteva din lucrările autoarei atît în  limba germană cît şi în limba  română, ce 
pot fi regăsite în fondul Bibliotecii:  „Der Fuchs war damals schon der Jäger”(Încă 
pe atunci vulpea era vînătorul), „Herztier” (Animalul inimii), „Heute wär ich mir lie-
ber nicht begegnet”( Mai bine nu mi-aș fi ieșit azi în cale ), „Atemschaukel” (Leagă-
nul respiraţiei). 

�Trebuie uneori să ne prăbuşim în mizeria cea mai adîncă pentru a putea recu�

noaşte adevărul, tot aşa cum trebuie să coborîm în adîncul puţului pentru a zări ste�
lele”, spunea Havel.

Romanele  Hertei Muller, te poartă printr-o astfel de călătorie, te aruncă pînă 
în cea mai adîncă mizerie la care a putut fi supus omul de regimul totalitar, pentru 
ca după trecerea prin Purgatoriu să poată privi adevărul în faţă.

Despre limba română Herta Müller spune: �Am fost mereu uimită de varieta�
tea lingvistică a limbii române, de metaforele pe care le conţine� E o altă dimensiune a 
sinelui, pe care ţi�o conferă, de parcă aş avea două staţii, una a limbii pe care o întrebu�
inţez, alta, cea oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o altă ima�
gine� Limba română mă însoţeşte permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba 
germană� Mă însoţesc, întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi�” 

Cu regret în limba română deţinem doar două titluri de carte „Regele se-
nclină și ucide” și „Încă pe atunci vulpea era vînătorul”. Volumul „Regele se-nclină 
și ucide”, aparut în 2003 în Germania și apoi reeditat la Iași în 2005, cuprinde o 
selecţie de noua texte care reprezintă un fragment autobiografic. Este vorba de 
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cîteva texte literare de o mare forţă sugestiva. Ele se refera toate (chiar şi cel inti-
tulat „La noi în Germania”), direct şi indirect, la perioada traită de Herta Muller în 
România anilor ’70 şi ’80. 

Reacţiile autoarei ţinută de Securitate sub o observaţie strictă, psihologia 
victimei sub dictatura anilor Ceauşescu, alterarea relaţiilor dintre oameni, climatul 
de suspiciune reciprocă, toate acestea sînt descrise cu o inteligenţă (critică şi auto-
critică) sclipitoare, cu scepticism.

Odată cu primirea prestigioasei distincţii, Müller intră în rîndul celor mai 
mari scriitori de limbă germană, alături de Thomas Mann, Herman Hesse, Heinrich 
Boll, Gunter Grass, toţi lauriaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură.

Este firesc ca viaţa şi opera Hertei Müller să fie reflectată în multiple lucrări 
de referinţă, în cadrul ezpoziţiei fiind prezente doar unele din ele: Der Brock Haus, 
Deutsche Literatur geschichte, Kindlers Neues Literatur Lexikon, Literatur ges-
chichte, Lileratur Lexikon, Neus deutsche Literatur-geschichte, Reclams Roman 
Lexikon. 

Activitatea Hertei Muller este reflectată şi în publicaţii periodice atît revis-
te (Der Spigel, Kulturchronik, Magazine Litteraire) cît şi în ziare (Zeit Literatur, 
Deutsche Zeitung, Contemporanul, Contrafort, România Literară.)

Herta Müller a publicat peste 20 de volume (în proporţie covîrșitoare în lim- publicat peste 20 de volume (în proporţie covîrșitoare în lim-(în proporţie covîrșitoare în lim-în proporţie covîrșitoare în lim-îrșitoare în lim-
ba germană), cu succes la public și critica, în prezent fiind considerată unul dintre 
cei mai importanţi scriitori de limba germană. Începînd cu anii 1990, lucrările sale, 
printre care romane, volume de eseuri sau poezii, au început să fie traduse în peste 
45 de limbi.
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