
HERTA 

MÜLLER
scriitoare germană 

de origine română

65 de ani de la naştere



 Herta Müller, născută în data de 17 august 1953, Nițchidorf

din Banat, fosta Regiune Timişoara, actualul judeţul Timiş,

este o scriitoare germană de limbă germană și română,

originară din România;

 A făcut studii de germanistică, de limbă și literatură

română la Universitatea din Timișoara, în perioada 1973-1976;

 Prietenia cu membrii Aktionsgruppe Banat („Grupul de Acțiune

Banat”), care aveau o atitudine protestatară, neacceptată de

regimul comunist, fapt ce a adus-o în atenția Securităţii;



 Ca urmare a refuzului ei de a colabora cu Securitatea,

Müller a fost concediată și expediată pentru reeducare într-

un „mediu muncitoresc sănătos”, la întreprinderea

„Tehnometal”, unde a lucrat ca traducătoare;

 Ulterior şi-a câştigat traiul lucrând în calitate de profesoară

suplinitoare în diferite şcoli şi la câteva grădinițe, precum şi

acordând ore particulare de germană;

 Biografia ei este prezentată în volumul „Regele se înclină și

ucide”;

 În 1977 Müller făcea parte din cenaclul literar

(Literaturkreis) „Adam Müller-Guttenbrunn”, cenaclu afiliat

Asociației Scriitorilor din Timişoara;



 Volumul de debut, „Niederungen” - „Ținuturile joase”, a

apărut în 1982, după o puternică confruntare cu cenzura care

i-a „defrișat” simțitor manuscrisul, volumul fiind totodată

premiat de Uniunea Tineretului Comunist la secțiunea „lucrări

în limbile naționalităților conlocuitoare”;

 Peste doi ani cartea a fost publicată și în Republica Federală

Germania, exact așa cum fusese scrisă de autoare. Reacția

autorităților din România a fost dură: i s-a interzis să mai

publice;

 În română cartea a fost tradusă şi publicată de Editura

Humanitas, în 2012;

 Ca urmare a interdicției de a publica, Müller a emigrat

în 1987 în Republica Federală Germania, împreună cu soțul ei

de atunci, scriitorul Richard Wagner;



 Din 1995 este membră a Deutsche Akademie für Sprache und

Dichtung (Academia Germană pentru Limbă și Poezie);

 A publicat peste 20 de volume (în proporţie covârşitoare în

limba germană ), cu succes la public şi critica, în prezent fiind

considerată unul dintre cei mai importanţi scriitori de limba

germană;

 Începând cu anii 1990, lucrările sale, printre care romane,

volume de eseuri sau poezii, au început să fie traduse în

peste 45 de limbi.



Premiul Nobel pentru Literatură

La 8 octombrie 2009

„Premiul Nobel pentru literatură îi 

este acordat scriitoarei Herta 

Müller, care descrie cu lirismul său 

concentrat şi proza plină de 

sinceritate universul celor 

deposedaţi.” 

(Motivaţia juriului Nobel 2009)
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DISTINCŢII

 Premiul literar „ Adam-Müller-Guttenbrunn ” al cercului de

literatură din Timișoara (1981);

 Premiul literar „Marieluise-Fleißer-Preis” al orașului Ingolstadt 

(1989);

 Premiul Kleist (1994);

 Premiul European penuru Literatura Aristeion (1995);

 Premiul IMPAC Dublin (1998);

 Premiul Franz Kafka (1999);

 Medalia Carl-Zuckmayer a landului Rheinland-Pfalz (2002);

 Premiul de literatură pentru autori de limba germană (2003) la

Academia de Ştiinţe şi Literatură, Mainz;

 Premiul pentru Literatură al Fundatiei Konrad Adenauer (2005);

Herta Muller este laureată a numeroase premii importante:



 Premiul Franz Werfel pentru

Drepturile Omului (2009);

 Marea Cruce de Merit cu stea a

Ordinului de Merit al Republicii

Federale Germania (2010);

 În anii 1999 şi 2008 Müller a fost

propusă de guvernul german

la Premiul Nobel pentru Literatură.

După ce a fost nominalizată pentru a

treia oară, la 8 octombrie 2009, i-a

fost decernat Premiul Nobel pentru

Literatură 2009, (eveniment ce a

coincis cu marcarea a 20 de ani de la

căderea Cortinei de Fier.)



CĂRŢI   PUBLICATE

• Niederungen, București 1982 (cenzurat), Berlin 1984;

• Drückender Tango, București 1984, Reinbek 1988 & 1996;

• Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt, Berlin 1986;

• Barfüßiger Februar, Berlin 1987;

• Reisende auf einem Bein, Berlin 1989;

• Wie Wahrnehmung sich erfindet, Paderborn 1990;

• Der Teufel sitzt im Spiegel, Berlin 1991;

• Der Fuchs war damals schon der Jäger, Reinbek bei Hamburg 1992;

• Eine warme Kartoffel ist ein warmes Bett, Hamburg 1992;

• Der Wächter nimmt seinen Kamm, Reinbek bei Hamburg 1993;

• Angekommen wie nicht da, Lichtenfels 1994;

• Herztier, Reinbek bei Hamburg 1994;

• Hunger und Seide, Reinbek bei Hamburg 1995;

• In der Falle, Göttingen 1996;

• Heute wär ich mir lieber nicht begegnet, Reinbek bei Hamburg 1997;

• Die Klette am Knie, poeme 1997;



• Der fremde Blick oder das Leben ist ein Furz in der Laterne,

Göttingen 1999;

• Im Haarknoten wohnt eine Dame, Reinbek bei Hamburg 2000;

• Heimat ist das, was gesprochen wird, Blieskastel 2001;

• Der König verneigt sich und tötet, München 2003;

• Die blassen Herren mit den Mokkatassen, München 2005;

• Regele se-nclină și ucide, Iași 2005;

• Este sau nu este Ion, Iași 2005;

• Animalul inimii, (ediția a II-a), Iași 2006;

• Atemschaukel, München 2009;

• Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der

Securitate steht, Göttingen 2009 ;

• Lebensangst und Worthunger, Suhrkamp, Berlin 2010;

• Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel, Hanser

Verlag, München 2011;

• Vater telefoniert mit den Fliegen, Hanser Verlag , München 2012.



OPERA

Încă pe atunci vulpea era vânătorul, 1992

Animalul inimii, 1994 



Ziua asta nu e zi liberă.

Ziua asta nu e zi lucrătoare.

Ziua asta e lumina care cade din pomi. 

Prin rădăcini se revarsă canalul.

Nu mă uit într-acolo.Îl văd însă. 

Unde corpul meu încetează, nu mai pot fi.

Sunt aici, vreau să spun. Nu, n’o spun. 

Şi totuşi o spun. 

Aici numai sunt ceea ce sunt.

Degetele de la mâini mi s’au zgârcit.

Herta Müller

traducere de Ioan Muşlea

Am în cap o dorinţă. Şi mi se citeşte în ochi.

Capul mi-e astupat. Ochii mi se închid.

Acum se întunecă. Pomii cresc şi cresc şi apele. 

Şi totuşi există o speranţă doar a pomilor şi o speranţă a apei.

Pe-aici alături e verde din belşug şi dincolo deasupra e multă ceaţă. 

Cu toate astea ca şi apa nervura frunzei ţine de aceeaşi stare de lucuri.

Ca şi mine.

Sunt aici, mă gândesc. Dar nu gândesc aşa...

Şi totuşi aşa gândesc. Aici îmi stă capul în lumina care cade din pomi.

Canalul curge cu zvârcoliri, învolburându-se. 

Lumina care cade din pomi



Mai bine nu mi-aş fi ieşit azi în cale, 1997

Leagănul respiraţiei, 2009



„ Am fost mereu uimită de varietatea 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 întrebuinţez, alta, cea 

oferită de cuvântul echivalent al celeilalte limbi, care oferă o 

altă imagine. Limba română mă însoţeşte permanent, o am 

în cap, chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoţesc, 

întotdeauna, în paralel, imaginile celeilalte limbi.”

Herta Muller



2005

1992 (în germană)

2009 (traducere)

2006



„ La fiecare nouă lectură din Herta Müller, se degajă aceeași

senzație de confruntare victorioasă cu Istoria, cu trecutul din care sunt 

reînviate  în tot ce au mai dureros și trecător - memoria colectivă și cea 

individuală.

Traumele marii istorii  filtrate prin destine individuale  sînt extrem 

de vii în volumele de povestiri al Hertei Müller, iar concentrarea poetică 

remarcată și cu ocazia decernării Premiului Nobel – intensifică imaginile 

crude, violente. 

La Herta Müller, profunzimea prozei înseamnă mai ales poezie. O 

poezie întunecată, încordată, „anormalitatea“ celor rememorate și 

resuscitate căpătând accente suprarealiste, deschise subtil în crâmpeie 

metaforice menite să dezvăluie înțelesurile și neînțelesurile lumii.”

Dana Pîrvan-Jenaru



REFERINŢE CRITICE

„Cărţile Hertei Müller spun poveşti foarte adevarate despre 

realitatea politic istorică, dar o fac într-un limbaj poetic superb pe care nu-l 

mai mânuieşte nici un alt autor cu maiestria ei”.

Wolfgang Matz, editorul Hertei Müller



„Herta Müller are succes cu literatura pe care o face, nescriind însă câtuşi 

de puţin ceea ce se cheamă literatură de succes. Succesul Hertei Müller 

este succesul paradoxal al poeziei într-o lume a prozei.”

Gerhardt Csejka



„Cred că există o forţă incredibilă în ceea ce scrie Herta, are un stil unic 

(...), ai citit jumătate de pagină şi ştii imediat că este scrisă de ea.”

Peter Englund, secretar permanent al Academiei suedeze





„Herta Müller face parte din şirul lung al scriitorilor cu o cauză, cu o 

atitudine în lumea concretă şi reală.”

Mircea Cărtărescu



REFERINŢE CRITICE ÎN PERIODICI



DER SPIEGEL 3/2011

DER SPIEGEL 35/2012

DER SPIEGEL 40/2010



DER SPIEGEL 6/2010

DER SPIEGEL 11/2010

DER SPIEGEL 38/2010



„Herta Müller este una dintre acele figuri din mitologia greacă, femeie şi 

instanţă morală în acelaşi timp”

Mircea Cărtărescu, la lansarea cărţii 

„Leagănul respiraţiei”



http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/confbib.html
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Expoziţiea „Herta Müller: Cercul drăcesc al cuvintelor"

organizată de Institutul Goethe în parteneriat cu Literaturhaus Berlin,

Ambasada Germaniei în Republica Moldova, vernisată în spaţiile

Bibliotecii Ştiinţifice USARB



Niculcea, Ecaterina. Herta Muller (geb. 17. August. 1953 in Nitzkydorf,

Rumanien) / Ecaterina Niculcea ; Staatlichen Alecu-Russo-Univ. Balti,

Rep. Moldova. - Bălţi, [2015].
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/niculcea/muller.pdf

RESURSE ELECTRONICE:

http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/niculcea/muller.pdf
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