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Abstract 

For the holder of the 2009 �obel Prize, literature is a cry of revolt of the human intelligence against 

those who had or have the power to abuse the human being. The dignity before humiliation is the main 

feature of Herta Müller’s book, whose mother was deported by Communists to Siberia (taken away from a 

village in Banat) for 5 years, for the sole reason of being German! 

Such is the charge of her revolt against absurdity, and the news of Herta Müller’s being awarded the 

�obel Prize for literature spread all over the world, to the author’s surprise and to that of all those who 

were among the victims of Communism. 
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„Anticomunismul are de joi (8 octombrie 2009) un nume 

răsunător: Herta Müller. Un Nobel pentru o durere de atunci”… 
titra a doua zi „Cotidianul” la aflarea acordării Premiului Nobel 
pentru literatură pe anul 2009.  

Scriitoarea germană de origine română, Herta Müller, a 
câştigat Premiul Nobel pentru literatură, lăsând în urmă scriitori 
uriaşi precum Amos Oz şi Philip Roth. Născută în Banat, 
absolventă a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Timişoara, 
Herta Müller a plecat în Germania în 1987, după ce a fost 
persecutată de securitate şi trimisă să muncească în fabrică, din 
cauză că n-a vrut să devină informator. A fost hărţuită permanent şi 
cenzurată de la prima carte. [1] 

De la proză la poezie, aproape toate cărţile Hertei Müller 
redau experienţa totalitarismului la persoana întâi, în contextul 
României din anii 1970-1980.  

Dintre cele peste douăzeci de volume care-i poartă 
semnătura, doar câteva au parte de o ediţie românească: volumul de eseuri „Regele se-nclină şi 
ucide”, Editura Polirom, 2003 şi 2005; romanul „Animalul inimii”, Polirom, 2006, în traducerea 
Norei Iuga; volumul de poezii „ În coc locuieşte o damă”, publicat iniţial în 2000, în Germania, 
apoi, la Editura Vinea, 2006.  

Volumul său de debut, „Ţinuturi joase” a fost cenzurat în anul 1982, romanul fiind publicat 
în variantă integrală, în Republica Federală Germania, doi ani mai târziu. I-a fost interzis să mai 
publice în România şi abia în anul 2005 s-a reîntors, în treacăt, la scrisul în limba română, publicând 
la Editura Polirom volumul de poezii „ Este sau nu este Ion”, realizat prin colarea unor decupaje din 
reviste, despre care Nora Iuga avea să spună: „ Herta Müller îşi scoate de sub pat, de sub cap, plaiul 
cu boi, ia forfecuţa de unghii şi harşt taie cuvintele, le pune în blocuri cu multe etaje în absurdistan 
unde urmuz e căpitan şi limba română se unduieşte sub răsfăţuri germane ca o codană”.  

„Este sau nu este Ion” este o carte – album de poeme – colaj, în care cuvintele sunt 
fotografiate în cele mai diverse culori, însoţite de desene decupate cu foarfeca din diferite imagini 
întâmplătoare. Poezia Hertei Müller pare a fi un joc al întâmplării ale cărui reguli nu se lasă 
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definite. Este însă un exerciţiu al inteligenţei ce ironizează ridicolul şi acuză nedreptatea. Fiecare 
text este însoţit de o imagine color tipic artei moderne nonconformiste.  

După primirea invidiatului Premiu Nobel pentru Literatură, scriitoarea Herta Müller 
mărturisea că „în Germania mi se spune românca…iar în România, nemţoaica!” Se pare că şi 
fericirea poate avea un gust amar.  

Pentru deţinătoarea Premiului Nobel pe anul 2009, literatura este un strigăt de revoltă a 
inteligenţei umane împotriva celor care au avut sau mai au puterea de-a batjocori fiinţa umană. 
Demnitatea în faţa umilinţei este principala trăsătură a cărţilor Hertei Müller… a cărei mamă pentru 
simplul fapt că era nemţoaică, a fost deportată de comunişti, timp de 5 ani, în Siberia (dusă dintr-un 
sat românesc din Banat)!  

Aceasta este încărcătura revoltei sale împotriva absurdului, iar vestea acordării Premiului 
Nobel pentru literatură Hertei Müller a făcut înconjurul lumii, spre mirarea autoarei şi a celor ce se 
regăsesc printre victimele comunismului.  
 Talentul, însoţit de curaj şi rigurozitate nemţească, nu pot fi  oprite de mediocritate, pare a 
ne spune Herta Müller prin cărţile sale.  

Dar, să notăm (cu puţine comentarii) câteva imagini din poemele – colaj, din volumul „ Este 
sau nu este Ion: „ Ieri am pus / un ac în cer/ N-a rămas sus…”; „ Adio, patria mea cu î din i, cu â din 
a”; „dom' Vlad mi-a zis că m-a visat că dintr-un / sac din cer îmi cădea o nucă-n cap…” 

Scrise cu ironie, uneori, cu detaşare faţă de cotidian şi meticulozitate, textele sale, cu 
imagini aparent întâmplătoare, creează – prin inedit – dependenţa cititorului faţă de surprizele 
lecturii.  

Portretele personajelor sale sunt creionate bizar: „…domn' Marin are un picior gri din lemn 
ce scârţâie subţire şi / brumă în minţi, dar aur în dinţi şi / oareşcum e încadrat la dat pături în 
cămin…”  

sau: „domn Anton ştia fiecare ce / colibă tapetată are ce toc la uşă scândură / pe foc cu ce 
priviri firave de lămpaşe de cimitir umbla ăla şi ăla/ când îţi mânca ca o brânză împletită / viaţa ştia 
şi câţi nasturi mai are fiecare la palton…” 

Autoarea satirizează neverosimilul şi tot ce-i ridicol în comportarea unor oameni. Este un 
mod de-a prezenta viaţa cum nu trebuie să fie. Dar, ce se ascunde în umbra cuvintelor sale, pline de 
absurdităţi, dacă nu o realitate impusă de cei ce nu pot accepta viaţa normală a semenilor !  

Cuvintele „ aruncate la întâmplare” în poemele Hertei Müller sunt ca grindina din timpul 
unei furtuni imprevizibile, ce sparge acoperişuri de case şi iscă furtuni ce scot pomii din rădăcină, 
lăsând în urmă sărăcie şi oftat.  

Poemele sale sunt de fapt pagini de istorie reală. Poeta cultivă o poezie de idei răzvrătite 
împotriva tuturor relelor din viaţă, din care „n-a mai rămas nimic bun, iar supravieţuirea se lasă 
biciuită de amintiri negre”.  

Notăm, în încheiere un poem reprezentativ: Este sau nu este Ion, cu subtitlu (roman naţional 
pe scurt interval):  

„Partea I 
un strat de muşte pe gard confuz în sus, / o coadă simplă de lopată zdrăngăne bum, bum / 

plecăm fără batistă oarecum/  
Partea a II-a  
iar vameşii din Giurgiu (şase) nici măcar nu se / uită la mine, atâta vreme cât trece un câine/.  
Concluzie  
Nimic bre,  
Că intru la pârnae” 
Literatura pentru Herta Müller are menirea de a elibera Adevărul de sub caracatiţa 

minciunii.  
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