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Rezumat 

Cuvinte cheie: parteneriat autor-cititor, Herta Müller, premiu Nobel, receptare
literară,  receptare sociopolitică;

Lucrarea  de  fa ă  se  axează  pe  cercetarea  modului  în  care  scriitoarea  Hertaț

Müller este receptată în afara spa iului cultural german, înainte i după câ tigareaț ș ș

premiului Nobel pentru literatură, în 2009. Alegerea subiectului a fost determinată de

opiniile  atât  de  diferite  ale  oamenilor  de  cultură  români  i  străini  ca  reac ie  laș ț

ob inerea unui premiu atât de important, de către scriitoarea de expresie germană,ț

născută în România, Herta Müller. În cercetarea noastră, am plecat de la două studii,

cel al lui Cosmin Dragoste, Herta Müller – metamorfozele terorii, publicat în 2007,

la  Editura  Aius,  Craiova  i  cel  al  lui  Radu Pavel  Gheo,  ș Străin  în  ară  străină.ț

Literatura  română  i  grani a  identitară  în  proza  Hertei  Müllerș ț  i  a  lui  Andreiș

Codrescu, apărut în 2017, la Editura Universită ii de Vest, Timi oara. ț ș

În  cercetarea  desfă urată,  am  plecat  de  la  ipoteza  că  receptarea  opereiș

scriitoarei, în afara spa iului cultural german, s-a realizat sub aspect literar, politic,ț

biografic  i  social,  sprijinindu-ne  pe  teza  fundamentală  că  în elegerea  iș ț ș

interpretarea  unei  opere  literare  constituie  interac iunea  a  trei  factori  importan i:ț ț

autor, text i cititor, potrivit criticului i teoreticianului Wolfgang Iser. Obiectiveleș ș

lucrării  reprezintă  studierea  materialelor  scrise  i  video,  sub  formă  de  articole,ș

interviuri, emisiuni televizate i informa ii on-line, ce con in informa ii despre Hertaș ț ț ț

Müller i opera sa, identificarea interpretării date operei sale i a percep iei despreș ș ț

scriitoare, descrierea contextelor literare, sociale i politice în care a fost realizatăș

interpretarea  textului  literar  i  cercetarea  gradului  de  receptare  înainte  i  dupăș ș

premiul Nobel, cu referire i la momentul actual, eviden iind factorii care au dus laș ț

opinii diferite, în ciuda contextului comun.

Sub  aspect  metodologic,  în  demersul  cercetării,  am  apelat  la  consultarea

diferitelor  ziare,  lucrări  sau  site-uri  literare  scrise  în  limba  română,  studiul

materialelor  în  limba  franceză  fiind  realizat  la  Biblioteca  Na ională  a  Fran ei.ț ț

Men ionăm  că  cercetarea  a  privit  doar  studiul  materialelor  în  limba  română  iț ș

franceză,  corespunzătoare spa iilor  culturale  român i francofon. Prin comparareaț ș

lor,  am realizat  o  grupare  după criteriul  tematic,  structura  tezei  fiind  impusă  de
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clasificarea acestor documente. Prin analizarea i compararea informa iilor ob inute,ș ț ț

am urmărit  redarea cât mai fidelă a modului de receptare a scriitoarei,  în spa iileț

men ionate.  Am încercat  să surprindem ce anume a determinat  o viziune atât  deț

diferită asupra operei sale i în ce măsură interviurile i apari iile în mass-media auș ș ț

influen at lectura i în elegerea textelor scrise. Primul capitol, ț ș ț Introducere în teoria

receptării,  urmăre te explicarea unor no iuni de teorie literară,  necesare studiului,ș ț

fiind  constituit  din  trei  subcapitole.  Primul  dintre  ele,  Receptare  literară  iș

experien ă esteticăț , urmăre te efectul literaturii asupra individului, ca o modalitateș

de a schimba starea de spirit a unei persoane, prin fic iune, oferindu-li-se oamenilorț

simpli,  accesul către un univers imaginar,  ca alternativă a lumii reale.  Experien aț

estetică nu oferă doar posibilitatea unei stări de bine, prin bucuria contemplării unei

lumi  imaginare,  ci  chiar  retrăirea  unor  momente  din  trecut,  cu  rol  terapeutic,  în

în elegerea  i  depă irea lor.  Func ia de katharsis  a textului  nu se răsfrânge doarț ș ș ț

asupra cititorului,  ci i  asupra autorului ca prim lector al propriei opere. În cazulș

Hertei Müller, textul devine zona de rena tere a trecutului prin prezent, scrisul avândș

ca scop în elegerea propriei experien e de via ă, dar i supravie uirea într-un sistemț ț ț ș ț

politic  represiv.  În acest  context,  cititorul  se recreează în spa iul  virtual al  căr ii,ț ț

identificându-se  sau  diferen iindu-se  de  eul  narator,  în  func ie  de  dezvoltareaț ț

propriei structuri interioare.

 Al  doilea  subcapitol,  Lectura  ca  interac iunea  dintre  text  i  cititorț ș ,

eviden iază  rolul  interac iunii  dintre  text  i  cititor,  opera  literară  fiind  locul  deț ț ș

întâlnire dintre cei doi, concept teoretizat de Wolfgang Iser. Această viziune asupra

lecturii explică de ce acela i text este receptat în mod diferit de cititori, fapt observatș

i  în  cazul  operei  Hertei  Müller.  În  ciuda  faptului  că scriitoarea  creează  o lumeș

fic ională  într-o  manieră  proprie,  reinventarea  acesteia  prin  lectură  va  fi  unică,ț

imprevizibilă  i  imposibil  de  controlat.  Sub impulsul  propriei  ideologii  de  via ă,ș ț

cititorul se va pozi iona diferit, devenind rigid i intolerant, a a cum se întâmplă cuț ș ș

membrii comunită ii din satul Ni chidorf sau poate plini de compasiune i empatici.ț ț ș

În func ie de contextul social, istoric, politic i cultural, textul este valorificat diferit,ț ș

interpretarea i în elegerea sa reflectând profilul cititorului, nu pe cel al autorului.ș ț

Datorită stilului specific prozei mülleriene, cititorii întâmpină deseori dificultă i înț

în elegerea  nara iunii  ce  se  construie te  pe  un  timp  afectiv  ce  se  dilată  i  seț ț ș ș

restrânge, în dezavantajul unei derulări evenimen iale cronologice. Trecut i prezentț ș

se întrepătrund într-un efect de cea ă, punând la încercare vigilen a cititorului ce seț ț
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vede  deseori  nevoit  să  reorganizeze  textul,  pentru  a-l  putea  în elege.  În  ceea  ceț

prive te  pactul  fic ional  dintre  autor  i  cititor,  despre  care  vorbe te  Philippeș ț ș ș

Lejeune, acesta este deseori încălcat în cazul receptării textului Hertei Müller, mul iț

dintre  cititori  în elegându-l  ca  pe  un  document  istoric,  veridic,  nu ca  pe  o  lumeț

fic ională, „parazit al lumii reale , a a cum o nume te Umberto Eco. ț ˮ ș ș

Ultimul subcapitol,  Parteneriatul autor-cititor, tratează rela ia autor-cititor,ț

problematizând gradul de influen ă pe care biografia celui dintâi o exercită asupraț

celui de-al doilea. În cazul Hertei Müller, biografia influen ează receptarea opereiț

sub dublu aspect. Pe de o parte, modul în care se opune tentativei Securită ii de a oț

racola ca informatoare face din ea o voce puternică împotriva totalitarismului. După

emigrare, rezisten a în fa a opresiunii o transformă într-un simbol al luptei pentruț ț

dreptul  la  libertate,  opiniile  despre  anumite  evenimente  politice  sau  istorice

amplificând  aten ia  publicului  asupra  operelor  sale.  Pe  de  altă  parte,  biografiileț

personajelor  i  cea  a  scriitoarei  au  multe  puncte  comune,  aspect  ce  determină  oș

deviere a receptării de la literar, la biografic.  

Cel de al doilea capitol,  Receptarea literară i biografică a Hertei Müllerș  în

spa iul cultural românescț ,  are la bază materialele  ce urmăresc evolu ia  receptăriiț

biografice  i  literare  a  scriitoarei  în  România.  Primul  subcapitol,  ș O  privire  de

ansamblu, stabile te contextul cultural din care a făcut parte scriitoarea, în anii 1980ș

i modul în care este receptată, în general, în ara de origine. Capitolul creează oș ț

imagine generală asupra evolu iei reac iilor critice din spa iul cultural românesc iț ț ț ș

asupra factorilor ce au influen at un anumit tip de receptare.  Subcapitolul al doilea,ț

Receptarea Hertei Müller în anii '90, analizează contextul criticii literare autohtone,

pe fondul căruia se încearcă o recuperare a scriitorilor pleca i în exil. Acest demersț

este evident în presa literară a vremii, fiind surprins i de Adrian Marino care atrageș

aten ia asupra riscului de a considera exilul drept un avantaj în valorizarea operei. Înț

opinia sa, literatura scrisă în afara grani elor trebuie raportată la ierarhia literaturiiț

din ară.  Alături  de Herta  Müller  apar  i  al i  scriitori  a  căror  operă se  cere a  fiț ș ț

recuperată, a a cum este cazul lui Paul Goma sau Norman Manea, cu precizarea căș

spa iul acordat în revistele literare acestor doi scriitori este mult mai amplu. Perioadaț

de după momentul 1989 este una u or instabilă, de rea ezare în matcă, de reanalizareș ș

a  valorilor  i  ierarhizare  a  acestora,  iar  declara iile  Hertei  Müller  care  vorbe teș ț ș

despre „o rotire  a cadrelor  i  despre o falsă democra ie  nu sunt  întotdeauna peˮ ș ț

placul intelectualilor români.
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Ultimul subcapitol,  Apari ia i receptarea căr ilor Hertei Müller în România,ț ș ț

urmăre te apari ia operelor scriitoarei, traduse în limba română i modul în care auș ț ș

fost receptate de-a lungul timpului. Ordinea în care sunt analizate căr ile este unaț

cronologică, în func ie de anul publicării în România, reliefându-se astfel i efectulț ș

pe  care  Nobelul  îl  are  asupra  traducerilor  în  limba  română,  numărul  acestora

crescând după 2009. În critica literară,  subiectul de discu ie îl constituie tematicaț

abordată de scriitoare, dar i modul în care fiecărui roman îi corespunde o anumităș

experien ă prin care însă i scriitoarea trece.  Copilăria în satul încremenit  în timp,ț ț

via a  în  comunism,  emigrarea  i  destrămarea  comunită ii  etnicilor  germani  dinț ș ț

România, dificultatea adaptării într-o nouă ară devin situa ii limită din care se nascț ț

lumile  fic ionale.  Pe lângă tema constantă  a  terorii,  este discutat  i  stilul  în careț ș

Herta  Müller  alege  să  dea  formă  ideilor  sale,  opera  devenind  un  „transfer  de

corporalitate ,  termen  folosit  de  Crăciun  Gheorghe,  în  lucrarea  sa,  ˮ Pactul

somatografic, publicat în 2009.

Capitolul al treilea, Receptarea premiului Nobel în România, urmăre te reac iaș ț

intelectualilor români la veste decernării  premiului Nobel, Hertei Müller, în 2009.

Nea teptat i nebănuit, premiul are un efect vizibil asupra întregii Românii care nuș ș

tie  dacă  î i  poate  însu i  sau  nu,  această  distinc ie.  ș ș ș ț Nobelul  i  mrejele  lui.  Oș

recunoa tere târzieș ,  Nobelul nostru i fericirea oportună, Nobelul lor  ș i  ș Premiul

Nobel. De la feminism, la patetism. O receptare deviantă sunt cele patru subcapitole

care  tratează  receptarea  Nobelului  în  România,  cu   reflectarea  discu iei  despreț

apartenen a scriitoarei la literatura română. De i pu in cunoscută înainte de 2009,ț ș ț

lipsa  de  notorietate  a  scriitoarei  nu  constituie  o  piedică  în  calea  declara iilor  deț

admira ie i recunoa tere a Hertei Müller ca scriitoare apar inând culturii române ti.ț ș ș ț ș

Pe lângă mândria pe care o treze te în rândul unora dintre români, acest premiu esteș

văzut  i  ca  o rampă de lansare pentru al i  scriitori  din România.  Intelectualii  seș ț

împart între cei care resimt acest premiu ca apar inând culturii române ti i cei careț ș ș

afirmă că premiul revine Germaniei, datorită faptului că această ară este cea care oț

găzduie te  i  o  promovează,  validându-i  valoarea  ca  scriitoare.  Există  în  presaș ș

românească i o serie de articole ce se îndepărtează de la subiectul Herta Müller, subș

pretextul premiului Nobel.

Premiul  Nobel  nu  poate  fi  asumat  de  către  români,  în  absen a  integrăriiț

scriitoarei  în cultura românească. Aceste demersuri de argumentare a apartenen eiț

Hertei  Müller  la  mediul  literar  românesc  sunt  analizate  în  capitolul  Receptarea
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socială i politică a Hertei Müllerș  în România. Această parte a lucrării urmăre teș

argumentele pro i contra, în vederea integrării scriitoareiș  în literatura sau în cultura

română,  dar  i  rolul  politicului  în  receptarea  scriitoarei.  Analiza  modului  în  careș

Herta Müller este asumată de literatura din România se bazează pe cele două studii

vaste, apar inând lui Cosmin Dragoste i Radu Pavel Gheo, dar i pe articolele dinț ș ș

mass-media,  informa iile  fiind  sintetizate  în  subcapitolele  ț Tema  apartenen eiț

literare în articole  i  ș Tema apartenen ei literare în studiiț . În favoarea recuperării

scriitoarei  de către  cultura  românească  sunt  aduse argumente  precum prezen a înț

romane  a  unei  tematici  române ti,  faptul  că  scriitoarea  s-a  născut  i  a  trăit  înș ș

România până la vârsta de 34 de ani sau faptul că a scris volumul Este sau nu este

Ion, în limba română. O parte dintre aspectele care o leagă de cultura germană sunt

limba în care scrie, etnia germană sau faptul că re edin a sa este la Berlin din 1987,ș ț

scriitoarea fiind cetă ean german.  Acest demers al integrării i asumării operei iț ș ș

scriitoarei de către spa iul cultural românesc este specific României, fiind absent dinț

presa francofonă. 

Dorind  crearea  unei  imagini  cât  mai  complete  a  scriitoarei,  subcapitolul  al

treilea  este  destinat  interviurilor  cu  Herta  Müller,  importante  datorită  contactului

direct cu opiniile i modul de a gândi al acesteia. Limbă, identitate, patrie, scriitorș

sunt doar câteva no iuni pe care Herta Müller le explică, eliminând astfel riscul de a-iț

interpreta eronat opera. Un punct important îl constituie interviurile video, în cadrul

cărora  scriitoarea  vorbe te  despre  rela ia  cu  ara  în  care  s-a  născut,  despreș ț ț

experien a  vie ii  în  totalitarism  sau  despre  temele  obsesive  ale  căr ilor  sale.ț ț ț

Subcapitolul Dimensiunea sociopolitică a receptării Hertei Müller urmăre te modulș

în care politicul a influen at scrisul i evolu ia ca scriitoare a Hertei Müller, cât iț ș ț ș

implicarea  permanentă  a  acesteia  în  evenimente  cu  caracter  politic,  la  nivel

interna ional. ț

Ultimul capitol, Receptarea Hertei Müller în spa iul francofonț , este organizat

în  trei  subcapitole  i  analizează  evolu ia  scriitoarei  pe  pia a  literară  franceză,ș ț ț

receptarea  premiului  Nobel  pentru  literatură,  din 2009,  receptarea  politică  i  ceaș

literară a scriitoarei, bazându-se pe articole sau studii din spa iul cultural men ionat.ț ț

În spa iul francofon, Nobelul acordat Hertei Müller nu este supradimensionat a aț ș

cum se întâmplă în presa din România, discu ii mai ample fiind dedicate premiuluiț

Nobel pentru pace acordat lui Barack Obama. Ca i în spa iul românesc, premiulș ț

Nobel determină o cre tere a numărului de traduceri în limba franceză, scriitoareaș
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fiind  pu in  cunoscută  i  în  această  ară.  Dimensiunea  politică  a  premiului  esteț ș ț

surprinsă deseori în articole datorită coinciden ei cu momentul aniversării a douăzeciț

de ani de la căderea zidului Berlinului.  Urmărind cronologic receptarea literară în

spa iul cultural francofon, ea începe cu anul 1988, când Nicole Barry traduce primulț

roman al scriitoarei  în limba franceză,  L'homme est  un grand faisan sur terre,  la

Editura  Maren Sell.  Analiza  articolelor  din presa franceză  este  importantă  pentru

receptarea  scriitoarei  i  datorită  faptului  că  ele  acoperă  i  anii  1988-1989,  cândș ș

scriitoarea era interzisă în România. Sub aspect politic, Herta Müller este percepută

drept o militantă pentru drepturile omului, dar i o voce împotriva dictaturii. Surprizaș

acestui capitol  o constituite  cartea psihologului  de origine română Radu Clit,  Du

trauma à l'écriture, studiu ce urmăre te rela ia dintre traumă i scris, în cazul Herteiș ț ș

Müller. 

Analiza  receptării  scriitoarei  în  două  spa ii  culturale  diferite  este  importantăț

pentru realizarea unui studiu cât mai obiectiv,  având în vedere că informa iile seț

completează  sau  se  contrazic  uneori,  permi ând  conturarea  unei  imagini  cât  maiț

complete i mai veridice. Concluziile tezei se regăsesc în ultima parte a lucrării, fiindș

completate de bibliografie.
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