
 

Andrei Corbea 

„nu vrea/cicatrice”. Studii despre Paul 
Celan la împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea poetului 
 

 
 
 

  Andrei Corbea, licențiat în 
germanistică, românistică și istorie, doctor în 
filologie al Universității din București, profesor 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, director de proiect la Institutul de 
Cercetări Socio-umane din Sibiu al Academiei 
Române, fost bursier al Fundației „Alexander 
von Humboldt”, titular al Catedrei de cercetare 
„Blaise Pascal” a Fundației „École Normale 
Supérieure” din Paris, fost profesor 
invitat/asociat al universităților Paris 8, Siegen, 
Fribourg (Elveția), Viena, Konstanz, 
Montpellier și al École Pratique des Hautes 
Études (Sorbonne), membru al Academiei de 
Științe din Erfurt și în Academia Europaea, 
laureat al Premiului Herder și al Premiului 
Jakob-und-Wilhelm-Grimm. Autor a 
numeroase lucrări apărute la edituri și în 
reviste românești și străine în domeniul istoriei 
literaturii și culturii germane și austriece din 
secolele al XIX-lea și XX, precum și al teoriei 
literaturii și esteticii, traducător al lui Theodor 
W. Adorno și Paul Celan în limba română.  
A publicat la Editura Polirom volumul Paul 
Celan și „meridianul” său. Repere vechi și noi 
pe un atlas central-european (1998). Cele mai 
recente titluri semnate în străinătate sînt Paul 
Celans „unbequemes Zuhause”. Sein erstes 
Jahrzehnt in Paris (Aachen: Rimbaud, 2017) și 

ediția comentată Immanuel Weissglas, Gottes 
Mühlen in Berlin (Aachen: Rimbaud, 2020). 
 
 

Rîsul poeților 
 
 

În relativ recenta sa carte dedicată 
relației dintre Paul Celan și Ingeborg 
Bachmann – relație în fel și chip discutată și 
interpretată după apariția volumului conținînd 
corespondența celor doi1 – Helmut Böttiger2 
stăruie asupra unui pînă acum puțin cunoscut 
(sau mai bine zis puțin luat în considerație) 
scurt interviu radiofonic pe care Celan l-a 
acordat la 15 iunie 1954, ca prefață la o lectură 
din poemele sale, lui Karl Schwedhelm, la 
Süddeutsche Rundfunk din Stuttgart.3 Dincolo 
de apăsata afirmație a poetului că limba 
română n-ar fi constituit pentru el decît o haină 
de împrumut, la care a putut renunța de îndată 
ce nu i-a mai servit la nimic – declarație a cărei 
insistență era menită a risipi orice îndoială că 
limba germană i-a fost dintotdeauna limbă 
maternă și a expresiei poetice – , atrage atenția 
observația lui Helmut Böttiger cum că la un 
moment dat Celan începe să rîdă, mai precis să 
chicotească: o sonoritate care se suprapune 
destul de anevoie peste imaginea sumbră și 
amară pe care o degajă lectura textelor sale, și 
nici măcar peste cele cîteva fotografii, puține, 
ce-l înfățișează zîmbind enigmatic. Explicația 
autorului trimite la momentul concret în care, 
la data respectivă, se afla Celan: abia lansat, 
prin volumul Mohn und Gedächtnis, în lumea 
literară (vest)germană postbelică, el părea a se 
strădui din răsputeri să nu contrarieze explicit 
(nici măcar în conversația cu Schwedhelm) 
canonul tradițional postromantic ce asocia 
„lirismul“ cu un vizionarism orfic aflat 
deasupra lumii sensibile, cu o putere expresivă 
deschizînd prin limbaj accesul inițiatic la 
temeliile mitice ale existenței individuale. 
Precum Heinrich Heine cîndva, care mărturisea 

 
1 Ingeborg Bachmann și Paul Celan, Herzzeit. Der Briefwechsel, ed. 

Bertrand Badiou et al., Franfurt am Main: Suhrkamp, 2008; 

Ingeborg Bachmann și Paul Celan, Timp al inimii. Corespondenţă,  

trad. Iulia Dondorici, București: Art, 2010. 
2 Helmut Böttiger, Wir sagen uns Dunkles. Die Liebesgeschichte 

zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, München: Deutsche 

Verlags-Anstalt, 2017. 
3 Ibid., p. 172-179. 
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că a trebuit să se convertească pentru a obține 
un „Entrée-Billet“ în mediul cultural al epocii 
sale, Celan simțea că acceptarea de către 
cercurile literare contemporane presupune un 
anume preț, pe care, ca unul ce crescuse în 
cultul lui Rilke și Trakl, iar la acea vreme citise 
deja cu empatie din scrieri ale lui Heidegger,4 îl 
„plătea“ cu toată convingerea și angajamentul. 
Doar că peste această zestre spirituală, care îi 
cultivase dispoziția imperioasă de a scrie 
poezie, se rostogolise „viclenia istoriei“; 
prigoana antisemită, războiul, deportările cu 
tot cu moartea părinților între masacrele care 
le-au însoțit nu puteau să nu-i populeze 
coșmarurile și reveriile,5 inclusiv să-i dezvăluie 
în toată hidoșenia (pe care o va acuza Adorno) 
complicitatea dintre spunerea sublimată a 
poeților6 și ucigașa Lingua Tertii Imperii.7 În 
studioul de la Stuttgart, unde urma să citească 
poemul „Der Reisekamerad“ („Tovarășul de 
drum“) – un poem dominat de obsesia mamei 
ucise în lagărul Cariera de Piatră de la Bug8 – , 
Celan nu găsește altă cale de a-l introduce decît 
invocînd spațiul „vrăjit“ al Fantasticului și 
basmul lui Andersen care îi inspirase titlul. 

 
4 Celan îl citea pe Heidegger deja în 1951, cum rezultă din datele 

extrase de pe exemplarele cărților și articolelor acestuia păstrate în 

propria sa bibliotecă. În septembrie 1954, puțin timp după interviul 

dat lui Karl Schwedhelm la Stuttgart, va începe lectura intensivă din 

Einführung in die Metaphysik; vezi Paul Celan, La bibliothéque 

philosophique. Catalogue raisonné des annotations, ed. Alexandra 

Richter et al., Paris: Éditions Rue d’Ulm, 2004, p. 338 și urm. 
5 La 29 martie 1954 Celan îi sugerează soției sale Gisèle, într-o 

scrisoare trimisă de la Düsseldorf, rezerva sa funciară față de 

efectele de masă ale procesului de „denazificare“: „Sans doute ai-je 

de la chance de connaître ici une élite – les gens qu’on rencontre, 

que l’on voit dans la rue n’ont sûrement rien d’attrayant, bien au 

contraire“; vezi Paul Celan și Gisèle Celan-Lestrange, 

Correspondance, 1951-1970, ed. Bertrand Badiou și Eric Celan, 

Paris: Seuil, 2001, vol. 1, p. 54. 
6 Adorno a formulat ,verdictul‘„nach Auschwitz ein Gedicht zu 

schreiben, ist barbarisch“ în 1949 și l-a publicat în eseul 

„Kulturkritik und Gesellschaft“ în 1951; vezi Theodor W. Adorno, 

„Kulturkritik und Gesellschaft“, in Gesammelte Schriften, Frankfurt 

am Main: Suhrkamp, 1977, vol. 10.1, p. 30. 
7 Expresia a fost consacrată de romanistul Viktor Klemperer, care a 

supraviețuit, ca evreu căsătorit cu o ,ariană‘, în Al III-lea Reich. 

Vezi Viktor Klemperer, LTI, Berlin: Aufbau, 1947. 
8 Poemul a apărut în volumul Mohn und Gedächtnis; vezi Paul 

Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, ed. Beda Allemann et 

al., Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983, vol. 1, p. 66; vezi și 

versiunea românească: Paul Celan, Opera poetică, trad. George 

State, Iași: Polirom, 2019, vol. 1, p. 88: „Sufletul mamei tale 

plutește-naintea-ți“. 

După care adaugă: „Poemul pleacă de aici și își 
urmează propriile drumuri“.9 
 Atît a cutezat să spună, sugerînd doar că, 
dincolo de „vraja“ consacrată a cuvîntului 
poetic, discursul poate merge „mai departe“; 
Schwedhelm l-a completat nu mai puțin 
prudent, constatînd că prin lumea „de basm“ a 
poeziei își fac loc și provocări ale Realului. 
Tensiunea mentală a momentului trebuie să fi 
fost teribilă: constrîngerea unui model liric 
dominant la care adera voluntar, cu alte cuvinte 
nu doar pentru că îi cunoștea efectul legitimant 
în cîmpul literar germanofon unde se voia 
„recunoscut“ ca poet, ci pentru că se ,formase‘ 
prin el ca intelectual și poet, echivala, iată, cu 
neputința de a vorbi în totală libertate despre 
sursele imediate, în realitatea teribilă trăită de 
el însuși, a propriului său „lirism“! De unde acel 
rîs nervos, probabil cîtuși de puțin eliberator, și 
care, crede Helmut Böttiger, poate fi înțeles și 
ca un semnal premonitoriu al încercărilor 
psihice prin care Celan avea să treacă mai 
tîrziu. Dar reacția momentană din iunie 1954 
are, după noi, legătură și cu o altă trăsătură a 
poetului – observată și discutată de Böttiger, 
doar că în contextul unor împrejurări biografice 
diferite – , trăsătură cu efecte esențiale asupra a 
însăși dicțiunii sale creatoare. Este vorba 
despre acuta tentație a lui Celan de a se „pune 
în scenă“, de a „juca“ (mai cu seamă în spațiul  
public) un „rol“ anume; între apropiații săi, 
care, precum Jean Bollack, au sugerat-o,10 
Günter Grass a fost acela care a numit-o fără 
înconjur și a judecat-o în știuta sa manieră 
ireverențioasă.11 Nu cumva, în fața 
microfonului lui Karl Schwedhelm și mai ales 
din cauza presiunii clipei, Paul Celan și-a ieșit 
cîteva secunde din „rol“? 

 
9 Apud Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 177. 
10 Bollack o numea „politețe chinezească“, socotindu-l pe Celan 

drept un „bun comediant“; vezi convorbirile purtate cu Jean Bollack 

în legătură cu Paul Celan, la Paris, pe 11 februarie, 1 iunie, 25 

septembrie și 7 octombrie 1999. Vezi și Andrei Corbea-Hoisie, Paul 

Celans „unbequemes Zuhause“. Sein erstes Jahrzehnt in Paris, 

Aachen: Rimbaud, 2017, p. 64. 
11 Apud Arno Barnert, „Eine «herzgraue» Freundschaft. Der 

Briefwechsel zwischen Paul Celan und Günter Grass“, Text. 

Kritische Beiträge, nr. 9 (2004), p. 66. Grass a caracterizat drept 

„penibilă“ prima întîlnire cu Celan tocmai din cauza aerului 

„solemn și sacerdotal“ al acestuia, care îl făcea să pară că „oficiază 

o slujbă chiar și atunci cînd se spăla pe mîini“. 
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 Să ne explicăm. Format în lumea 
provincială (față de Viena, dar și față de 
București) a Cernăuților, Celan și-a însușit pînă 
la identificare nu doar lecția neoromantică a 
limbajului sacralității poetului iluminat à la 
Rilke („gura rostește-adevăr“12), ci a deprins și 
o anume extravaganță comportamentală 
atribuită îndeobște celui dotat cu darul de 
elecțiune al unei asemenea discursivități la 
marginea revelației. Atît Helmut Böttiger, cît și 
autoarea celei mai recente biografii a lui 
Ingeborg Bachmann, Ina Hartwig,13 găsesc că 
faimosul incident de la Niendorf, în 1952, cînd 
Celan, citindu-și textele în fața scriitorilor din 
Grupul 47, ar fi fost apostrofat că declamă în 
stilul „sing-sang“-ului sinagogal, dar și într-o 
tonalitate asemănătoare celei „a lui Goebbels“ 
(!)14, s-a produs din cauza manierei sale de 
lectură desprinsă din tradiția marilor actori-
recitatori austrieci, foarte apreciată de publicul 
germanofon burghez (evreiesc) din Bucovina:  o 
solemnitate teatrală, cu efecte de voce ritmată 
în crescendo-uri și descrescendo-uri potrivite la 
mesajul voit profetic, rostit cu morga presupusă 
a lui Stefan George în mijlocul comunității sale 
de inițiați. Or autorii contemporani strînși la 
Niendorf, cei mai mulți trecuți prin război, n-
aveau a-și ascunde alergia față de gesturi ce le 
puteau părea inadecvate la autenticitatea, oricît 
de brutală, pe care și-o reclamau. De altfel, 
Helmut Böttiger constată pe bună dreptate că 
însăși retorica multor scrisori, nu doar de 
dragoste, ale lui Celan se pliază aceluiași 
deziderat al rostirii emfatice, solemne, punînd 
în scenă deopotrivă imprecația și smerenia;15 
multe „figuri“ se repetă, căci „rolul“ rămîne 
același indiferent de adresat, cum, mutatis 
mutandis, și traseele plimbărilor prin Paris cu 
prieteni diverși, cărora le servește drept ghid, 
sau ritualul apropierii de necunoscute, cărora le 

 
12 „Der Mund redet wahr“ – vers din poemul „Corona“, scris la 

Viena în 1948 și publicat în volumul Mohn und Gedächtnis; vezi 

Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, vol. 1, p. 37; Celan, 

Opera poetică, vol. 1, p. 65. Cu privire la latura „orfică“, 

postrilkeană a poeziei lui Celan, vezi Remy Colombat, Les avatars 

d’Orphée. Poėsie allemande de la modernité, ed. Frédérique 

Colombat și Jean Marie Valentin, Arras: Artois Presse 

Universitaire, 2017, p. 433-500. 
13 Ina Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann? Eine Biographie in 

Bruchstücken, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2017. 
14 Ibid., p. 51-58; Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 105-134. 
15 Ibid., p. 64 și urm., 171. 

face cunoștința, inclusiv cel al întîlnirilor 
,galante‘ sînt repetitive, conforme unei partituri 
pe care o execută cu superbie. 
 Celan debutează și rămîne multă vreme 
credincios acestei „învățate“ și exersate 
reprezentări (chiar „personificate“) a poeziei ca 
treaptă a elevației spirituale, care îl extrage pe 
creator din existența mundană, pentru a-l 
transpune în transa, și ea, exersată a unei 
comunicări ceremoniale, unde limbajul 
multiplu ornamentat cu care se identifică 
fixează coordonatele unui adevăr de 
nepronunțat sau ale unei realități de 
neimaginat doar prin fantasma reconstrucției 
sale semantico-sintactice. Ceea ce a tulburat 
însă definitiv această epigonică – față de 
modelele asumate – potrivire dintre fondul și 
forma perioadei timpurii de creație a fost chiar 
experiența cotidiană, de un feroce dramatism, 
la care a fost constrîns poetul, experiență pe 
care o va rezuma în discursul său de la Bremen, 
din 1958, într-un paragraf memorabil: 
 

Ea, limba, nu s-a pierdut, ba chiar în 
ciuda celor petrecute. Dar a trebuit să 
străbată de-aici încolo propriile-i tăceri, 
să străbată o înfricoşătoare amuţire, să 
străbată miile de tenebre ale vorbirii 
ucigaşe. Le-a străbătut şi n-a aflat 
cuvinte pentru ceea ce s-a-ntîmplat; dar 
a traversat întregul acestor întîmplări. 
Le-a străbătut şi a putut din nou accede 
la lumina zilei, „îmbogăţită“ prin toate 
acestea.16 

 
Ruptura ineluctabilă dintre „rol“ și conținutul 
său, ruptură ce se consumă la nivelul limbajului 
poetic, nu-l va determina însă pe Celan să 
renunțe la „în-rolarea“ cu care ținea să-și 
identifice destinul, ci doar să-i rescrie în mod 
substanțial partitura. Jean Bollack a descris 
foarte convingător textul celanian drept unul al 
„poeziei contra poeziei“, o matrice a dialogului, 
în fapt a confruntării continue dintre un Eu 
istoric (Ich) și un Tu poetic (Du), între 

 
16 Paul Celan, „Ansprache anlässlich der Entgegennahme des 

Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen“, in Gesammelte 

Werke in sieben Bänden, vol. 3, p. 185 și urm; Paul Celan, 

„Alocuțiune de recepție a Premiului de literatură al orașului liber și 

hanseatic Bremen“, in Meridianul și alte proze, trad. Andrei 

Corbea, Iași: Polirom, 2020, p. 67. 
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presiunea acută și alienantă a unui „Acum“ 
(Das Heutige) și – vezi din nou acuzata de către 
Adorno (in-)congruență între „poezie“ și 
Auschwitz – beția magică a acelui limbaj poetic 
ascunzînd, în armoniile sale înșelătoare, 
dizarmonii capabile să ucidă (și „orchestrînd 
prin cînt și artă – judecă implacabil Bollack – 
sfîrșitul lumii“17). Acestuia din urmă Celan i-ar 
fi substituit, printr-o sistematică poetică a 
destructurării, un „contralimbaj“ al ororii și 
neantului, recunoscut finalmente și de către 
Adorno drept unica modalitate, ca „poezie“, de 
a pătrunde și cuprinde, în invocata utopie a 
„amuțirii“, dezastrul umanității.18 Un limbaj 
„mai lucid, mai factual“, căci, spunea Celan în 
1958, răspunzînd unei anchete a Librăriei 
ținute la Paris de cernăuțeanul Martin Flinker, 
acesta „n-are încredere în „Frumos“, încearcă 
să fie adevărat“.19 
 Revenind la rîsul lui Celan din 15 iunie 
1954, tulburător și descumpănitor pentru cei de 
astăzi, el infirmă totuși, măcar într-un anume 
punct, scenariul altfel foarte plauzibil al lui 
Jean Bollack. Încordarea pe care o trădează nu 
se potrivește deloc cu imaginea unui Celan al 
certitudinilor, lucrînd sistematic și dedicat la 
proiectul „contralimbajului“ încă de la 
București, după simbolicul prag al „Tangoului 
morții“, și pînă la tragicul sfîrșit. Profesia sa de 
credință pentru limba germană mărturisită în 
1946 lui Max Rychner,20 încercările de a fi 
publicat în Germania, inclusiv prin apelul la 
ajutor adresat lui Ernst Jünger, al cărui trecut 
în vecinătatea ideologică a naționalismului 
prehitlerist nu putea să-i fi scăpat,21 probează 

 
17 Vezi Jean Bollack, Paul Celan. Poetik der Fremdheit, Wien: 

Zsolnay, 2000, p. 218. 
18 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (1970), Frankfurt am 

Main: Suhrkamp, 1992, p. 477; Theodor W. Adorno, Teoria 

estetică, trad. de Andrei Corbea, Gabriel H. Decuble și Cornelia 

Eșianu, Pitești: Paralela 45, p. 456. 
19 Vezi Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, vol. 3, p. 167; 

Celan, Meridianul și alte proze, p. 34. 
20 Scriindu-i de la București criticului elvețian Max Rychner, la 3 

noiembrie 1946, tînărul Celan declara că în ciuda conștiinței că, 

evreu, scrie în limba „ucigașilor“ mamei sale, „destinul meu este 

acesta: să scriu poezii în germană. Iar dacă poezia este destinul meu, 

sînt bucuros“; vezi Paul Celan: „etwas ganz und gar Persönliches“. 

Briefe 1934-1970, ed. Barbara Wiedemann, Berlin: Suhrkamp, 

2019, p. 27. 
21 Tobias Wimbauer: „«In Dankbarkeit und Verehrung». Hilfe 

kommt aus Wilflingen: Ein Brief von Paul Celan an Ernst Jünger 

wurde im Marbacher Literaturarchiv entdeckt“, Frankfurter 

un dificil proces de acordare între Eu și Tu, 
între „rolul“ deprins împreună cu partitura 
dinainte dată și impulsul imperios de a-l 
contesta, pînă la negare, odată cu partitura de 
care se înstrăinează progresiv. Este 
simptomatic faptul că un Gershom Schocken i-
a reproșat la un moment dat lui Celan că ar fi 
pătruns în literatura germană „semicamuflat“ 
(wie ein Halb-Verdeckter22), voluntar adaptabil 
la „eticheta“ ei vetustă – în sensul aservirii față 
de modelul expresiv al tradiției lirice de 
sorginte hölderliniană –, tradiție frizînd încă, în 
anii ’50, incorigibilul. Helmut Böttiger notează 
corect că în acea perioadă, deși prezentă deja 
copios în poeme, tematica iudaică, legată și de 
memoria Holocaustului, nu este promovată în 
chip ofensiv de către poet. Însăși identificarea 
sa cu evreitatea nu apare încă prea limpede. 
Cînd s-a produs declicul? Este o întrebare care 
ne preocupă în aceeași măsură ca și pe Helmut 
Böttiger. Sfîșierile dintre ființa „istorică“ și 
„rolul“ de jucat al poetului vor domina anii de 
pînă la 1958, aparent cei mai fericiți din scurta 
viață a lui Paul Celan,23 deși tot atunci simte că 
are de ales între o existență burgheză și una 
boemă, iar atracția senzualității feminine îi 
uzează elevatul amor „curtean“ pe care îl 
rezervă Gisèlei de Lestrange, soția legitimă. 
Sprachgitter, titlul volumului publicat la 
capătul acestui interval înțesat de evenimente 
făcute parcă să-l dezechilibreze –  de la 
agresiunile pe care le percepe ca antisemite, 
inclusiv latenta amenințare dinspre Claire Goll, 
traducerea în germană a comentariului lui Jean 
Cayrol la Nuit et brouillard, bulversantul film 
despre lagărele de concentrare, care a 
nemulțumit ambasada vest-germană de la 
Paris, descoperirea versurilor „frățești“ ale lui 
Osip Mandelștam, poetul rus victimă a 

 
Allgemeine Zeitung, nr. 6 (8 ianuarie 2005), p. 33; vezi și Theo 

Buck, Celan schreibt an Jünger, Aachen: Rimbaud, 2005. 
22 Expresia provine dintr-o scrisoare pe care Gershom Schocken i-a 

adresat-o lui Celan la 6 ianuarie 1970. De altfel, el cita dintr-un 

fragment al jurnalului tatălui său, Salman Schocken, sionist ,istoric‘, 

ce comenta negativ imprecizia cu care Celan a vorbit despre 

rădăcinile sale în alocuțiunea ținută la Bremen în 1958. Celan i-a 

răspuns lui Gershom Schocken pe 5 februarie 1970, scrisoare în 

care precizează că evreitatea sa nu este una „tematică“, ci una 

„pneumatică“, ce ar ține de Pneuma/suflu/suflet; vezi Lydia Koelle, 

Paul Celans pneumatisches Judentum, Mainz: Matthias Grünewald, 

1997, p. 68 și urm. 
23 Corbea-Hoisie, Paul Celans „unbequemes Zuhause“. 
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represiunii staliniste, totul pe fondul crizei 
conjugale declanșate de reîntîlnirea cu 
Ingeborg Bachmann – tematizează „zăbrelele“ 
unui limbaj căruia îi denunță definitiv, prin 
„contrapoezie“, ipocrizia. Helmut Böttiger 
citează în acest sens versurile unui poem scris 
în aceeași epocă a dilemelor care i-au provocat 
,rîsul‘ nervos din studioul de la Stuttgart, poem 
publicat deja în 1955: „Oricare dintre cuvinte 
rosteşti – / tu mulţumeşti / putrezirii“, unde 
cuvintele ce fac „farmecul“ poeziei (germane) 
sînt învinuite fără înconjur că obnubilează 
amintirea ororii.24 
 

* 
 

Poate și pentru că l-a cunoscut pe Celan 
abia după 1958 și n-a fost martorul direct al 
zbuciumului dificilei poziționări a celui „rănit 
de realitate şi căutîndu-şi o realitate“ (vezi mai 
sus amintitul discurs de la Bremen) într-un 
limbaj poetic recreat de el însuși, Jean Bollack a 
livrat un imuabil tipar interpretativ al poeziei 
acestuia – unul valabil cel mult pentru ultimul 
său deceniu de creație –, ceea ce, concomitent, 
alimentează înfățișarea unui Celan cu 
convingeri de monolit, dar imobil, rigid, iconic, 
încremenit în „rolul“ lui poeta vates, 
reîncarnînd „pe dos“ idealul genialității 
mesianice din stirpea hölderliniană, acela 
admirat de Heidegger și blamat, în raport chiar 
cu Celan, de Bollack. Cartea lui Helmut Böttiger 
reprezintă un bun antidot la travaliul mitizării 
lui Celan la care, fără să vrea, (și) Jean Bollack 
a contribuit pe această cale din plin. 
Reconstrucția aproape „arheologică“ de către 
Böttiger a relației, ea însăși devenită mit, dintre 
Paul Celan și Ingeborg Bachmann, 
reconstrucție ce le coroborează biografiile cu 
discursurile epistolare, dar și cu așa-zisele 
„corespondențe poetice“ (citate și referințe 
reciproce în textele lor literare), îi umanizează, 
în sensul că, deveniți volens nolens personaje 
ale unei povești (de dragoste), cei doi poeți 

 
24 Poemul „Welchen der Steine du hebst“ („Oricare dintre pietre 

ridici“) a apărut în volumul Von Schwelle zu Schwelle (1955), vezi 

Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, vol. 1, p. 129; Celan, 

Opera poetică, vol. 1, p. 151. Poemul a fost datat de Celan însuși la 

13.11.1954 (cf. comentariului Barbarei Wiedemann, in Paul Celan, 

Die Gedichte, ed. Barbara Wiedemann, Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 2003, p. 636). 

alcătuiesc un tablou „vivant“ și mai ales 
verosimil, în care evoluează și se transformă 
între și dincolo de „roluri“, cu pasiuni, îndoieli, 
dezamăgiri, cu contradicții și sinuozități, mereu 
sub impulsuri/pulsiuni lumești și chiar 
„preaomenești“. Bunăoară, reducționismul 
tezei lui Jean Bollack, cum că Ingeborg 
Bachmann ar fi întruchipat-o pentru Celan pe 
blonda Margarete din „Todesfuge“, transpare 
din capul locului odată cu analiza foarte lucidă 
la care Böttiger supune faptele și textele (mai 
ales „In Ägypten“ și „Corona“ ale lui Celan, „Die 
gestundete Zeit“ al lui Bachmann):25 complexa 
îmbinare dintre atracție și respingere îi 
afectează pe amîndoi, căci miracolul celor șase 
săptămîni vieneze petrecute împreună în 1948 
nu se va mai repeta, în ciuda tuturor 
imboldurilor reciproce, dar aflate mereu în 
contratimp. Sigur că nu „demitizarea“ 
protagoniștilor constituie scopul în sine al 
întreprinderii lui Böttiger, dar abia 
senzualitatea, „jocul“ (dublu), ezitările și 
retragerile, micile invidii și geloziile, ba chiar și 
trădările, așa cum se „văd“ din această 
narațiune, „în-vie“ relația dintre dînșii, în așa 
fel încît productivitatea ei poetică devine doar 
astfel plauzibilă. Modul în care, prin Celan și 
Bachmann, se ciocnesc două lumi aflate în 
contradicție absolută – cea a micii burghezii 
evreiești de la marginea vechii Monarhii, trăind 
cu iluzia „simbiozei“ cu cultura germană și 
exterminată de brațul înarmat al excrescențelor 
ideologice ale acesteia, pe de o parte, și, pe de 
alta, cea a micii burghezii germane îmbătate de 
iluzia unei purități etnice clamate ca panaceu 
universal, dispusă în virtutea ei să servească 
drept braț înarmat al respectivei ideologii – 
spune ceva despre libertatea indivizilor de a-și 
depăși premizele socio-culturale, dar și despre 
și limitele ei: cert este că și Celan, și Ingeborg 
Bachmann, aspirau în clipa întîlnirii lor către 
„un cu totul Altul decît le-a fost pre-scris“, cum 
spune Helmut Böttiger.26 
 Dacă pentru tînărul venit de la Cernăuți 
la Viena via București amorul furtunos pentru 
„străină“ (die Fremde), studenta vieneză 
întreținînd un liaison cu mai vîrstnicul și în 

 
25 Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 50-58, 91-94. 
26 Ibid., p. 78 și urm. 
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acei ani influentul critic Hans Weigel,27 întors 
recent din exil, a reprezentat unul dintre 
momentele regăsirii „rolului“ de îndrăgostit 
romantic cu care îi plăcuse să se identifice încă 
din adolescență, inclusiv al unei inspirații 
poetice pe măsură, seducția pe care o exercită, 
cu gesturi fastuoase (precum atunci cînd îi 
umple camera cu flori de mac), „străinul“-poet 
descins dintr-un tulbure, dar fascinant „Orient“ 
asupra încă aproape copilei originare din 
adînca provincie de la Klagenfurt, trezește în ea 
o mai veche dispoziție spre evadarea din banala 
realitate către o alternativă existențială aptă să-
i stimuleze virtuți creative deocamdată 
nearticulate. Ingeborg Bachmann își află acum, 
dintr-odată, „rolul“ în care se va instala treptat, 
căruia i se va acomoda nu fără strădanii 
epuizante și care o va însoți, cu toate reușitele 
literare și cu toate suferințele personale: cel al 
literatei de succes, admirată și invidiată, cu o 
tumultuoasă prezență mondenă. Dincolo de 
mitul pe care l-a alimentat de timpuriu în 
spațiul public virtuozitatea „jocului“ prestat de 
Ingeborg Bachmann (chipul îi apare deja pe 
coperta unui număr din Der Spiegel din 18 
august 1954), prețul intrării în „rol“ îl va 
măsura ea însăși într-un interviu acordat după 
apariția în 1971 a romanului cu nuanță 
autobiografică Malina:28 în „anii decisivi“, de la 
18 la 25 de ani, personajul feminin conceput 
drept „dublu“ al autoarei ar fi fost, ca individ, 
supus unei încercări soldate cu „distrugerea“. 
Raportat la vîrsta lui Ingeborg Bachmann, acest 
chin îndurat s-ar fi petrecut între 1944 și 1951. 
 

* 
 

Atît Helmut Böttiger, cît și Ina Hartwig 
tratează legătura dintre Paul Celan și Ingeborg 
Bachmann, cu tot cu meandrele ei, fără  
vreun partizanat asumat în idealizarea sau 
discreditarea acesteia. Ambii autori 
înregistrează și comentează în chip asemănător 
asimetria în asiduitate și ton instalate între cei 
doi imediat după despărțirea din 1948, cînd 

 
27 Hans Weigel va relua într-un roman ,cu cheie‘ episoadele relației 

sale cu Ingeborg Bachmann, în care un personaj destul de puțin 

simpatic preia trăsăturile lui Celan; vezi Hans Weigel, Unvollendete 

Symphonie, Innsbruck: Österreichische Verlagsanstalt, 1951. 
28 Apud Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 89. 

Celan a părăsit Viena pentru a se stabili la 
Paris: cea care solicită explicit dragostea este 
Ingeborg Bachmann, dominată, cum crede Ina 
Hartwig, nu doar de atracția fizică pe care 
celălalt i-o stîrnește, ci și (sau mai ales?) de 
geniul său poetic, la care se adaugă condiția sa 
de victimă a persecuțiilor și vicisitudinilor 
războiului. Reacția lui Celan este mai curînd 
reținută, cu severități discursive care au a-i 
indica faptul că între ei se ridică în definitiv, 
dincolo de pasiunea reciprocă, un obstacol de 
netrecut, cel al unei suferințe istorice pe care, îi 
dă să înțeleagă, ea – al cărui tată fusese de 
timpuriu membru „ilegal“ (în Austria de pînă la 
1938) al NSDAP și apoi ofițer în Wehrmacht – 
n-ar fi putut-o niciodată interioriza. Apăsînd 
constant asupra acestei incompatibilități, ce o 
condamnă să rămînă o „străină“, el o „chinuie“ 
și o „rănește“ profund, după Ina Hartwig, atît 
„emoțional“ cît și „moral“.29 De altfel, 
încercarea de a trăi împreună – inițiată tot de 
Ingeborg Bachmann, care se decide să vină la 
Paris în octombrie 1950 – eșuează dureros, 
„strindbergian“, cum îi va relata chiar dînsa lui 
Hans Weigel, cu care continua să coabiteze; tot 
lui îi va mărturisi că „din motive necunoscute și 
demonice ne furăm aerul unul altuia“.30 
Întoarsă la Viena, după un ocol prin Londra, în 
martie 1951, Ingeborg Bachmann clachează; îi 
scrie lui Celan (care refuză să-i mai răspundă) 
la 27 iunie: „Te iubesc și nu vreau să te iubesc, e 
prea mult și prea greu, dar te iubesc înainte de 
orice“.31 Cîteva luni mai tîrziu se desparte de ea 
și Hans Weigel. 
 Salvarea din acest impas resimțit după 
decenii ca „distrugător“ a însemnat atunci 
pentru Ingeborg Bachmann contopirea cu 
„rolul“ ce i s-a insinuat încetul cu încetul în 
propria-i personalitate odată cu și prin 
coliziunea cu poetul (și poate mai puțin cu 
omul istoric) Paul Celan. Și-a conștientizat 
dintr-odată neliniștea intelectuală, impulsul de 
a-și formula în cuvinte propriul adevăr, și, pe 
această cale, și-a construit și „interfața“ 
publică, dorindu-și a ilustra, după Ina Hartwig, 

 
29 Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann?, p. 43-46. Cu puțin timp 

înainte de moarte, Ingeborg Bachmann va vizita în Polonia fostele 

lagăre de concentrare germane. 
30 Apud Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 72. 
31 Vezi Bachmann și Celan, Herzzeit, p. 24. 
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un nou tip de feminitate, la antipodul celui al 
„gospodinei germane“, o feminitate percepută 
de mulți contemporani ca „iritantă“, căci 
desfide orice fel de supunere.32 Și-a conservat 
autonomia printr-o carieră edificată cu o voință 
de fier33 și o viață sentimentală intensă și 
secretă, în care și-au făcut loc, între alții, Henry 
Kissinger sau jurnalistul francez Philippe 
Evrard (o culme a propriei „puneri în scenă“: va 
insista pentru organizarea unui colocviu al 
Grupului 47 în localitatea italiană... Cap 
Circeo),34 dar fără angajamente, chiar dacă a 
cochetat de cîteva ori cu ideea căsătoriei, 
precum cu compozitorul Hans Werner Henze, 
homosexual declarat. După o patetică revedere 
cu Celan la Niendorf, la întîlnirea Grupului 47 
din mai 1952, unde organizase amănunțit 
invitarea lui, și unde Celan, deja cu gîndul la 
apropiata căsătorie cu franțuzoaica Gisèle, nu 
s-a dat înapoi s-o umilească, va continua să-l 
observe de la distanță, ba chiar va încerca să-l 
protejeze, precum în februarie 1957, preocupată 
de bunul mers al unei lecturi publice a lui Celan 
la Bremen – care oricum a sfîrșit catastrofal.35 
Brusca înflăcărare afectivă care îl va cuprinde 
pe Celan la regăsirea ei la Wuppertal, în 
octombrie 1957, Ingeborg Bachmann o va 
împărtăși doar parțial: ea se comportă în acest 
episod ca o iubită „realistă“,36 fără iluzii asupra 
unei eventuale conviețuiri clamate de dînsul, 
căci intuiția ei asupra singurătății sale funciare 
nu doar în „rolul“ public devenit tot mai 
incomod și insuportabil se confirma odată mai 
mult, iată, prin calvarul celeilalte „străine“ din 
viața lui, fiica marchizilor de Lestrange și 
mama fiului său Eric. De unde și solidaritatea 
ei instinctivă cu Gisèle! Își va prezerva existența 
în „rolul“ de pînă acum despărțindu-se definitiv 
de Celan – nu fără a-l conjura să nu se 
complacă în „rolul“ de victimă, rol care îl va 
zdruncina fără întoarcere – și încercînd să-l 
adapteze pe al ei la aparenta stabilitate a vieții 
de cuplu cu Max Frisch, încheiată și aceasta cu 
dezastrul cunoscut, ce-i va afecta, irevocabil, 

 
32 Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann?, p. 25 și urm. 
33 Ibid., p. 42. 
34 Böttiger, Wir sagen uns Dunkles, p. 150 și urm. 
35 Oswald Döpke: „«Ich weiss nämlich gar nicht, wohin ich gehen 

soll». Ingeborg Bachmann in Briefen aus den Jahren 1956 und 

1957“, Du. Die Zeitschrift der Kultur, nr. 9 (1994), p. 36-39.  
36 Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann?, p. 35. 

sănătatea fizică și psihică. Frisch a consemnat 
acest fiasco sentimental într-un roman, tradus 
în românește sub titlul Numele meu fie 
Gantenbein,37 unde toate personajele sînt rînd 
pe rînd copleșite și înfrînte de un continuu și 
epuizant joc al „rolurilor“ sociale. 
 

* 
 

Lectura scrisorilor schimbate de 
Ingeborg Bachmann cu Paul Celan i-a uluit pe 
mulți din cei care le-au putut confrunta 
dicțiunea dramatică cu ipostaza vizibilă, 
exterioară, a femeii inteligente și talentate, nu 
mai puțin cochete și capricioase, cu aer naiv și 
uneori frivol, nu odată impertinente – cum au 
cunoscut-o destui dintre cei interogați de Ina 
Hartwig (Hans Magnus Enzensberger, Marcel 
Reich-Ranicki, Günter Herburger ș.a., pînă la 
Henry Kissinger) pentru a-i rotunji acesteia 
portretul. Dacă un asemenea „dublu“ a 
constituit masca, „rolul“ menit a cicatriza rana 
profundă ce i-ar fi distorsionat existența de 
după anii amorului cu Celan38 (concomitent 
celui cu Hans Weigel) – rană care a coincis 
totuși cu devenirea ei ca poetă –, întrebarea 
asupra alternativei care ar fi putut-o face 
fericită este cît se poate de legitimă. Ina 
Hartwig scoate în acest sens la iveală și 
comentează în cartea sa un text scris de 
Ingeborg Bachmann pentru o emisiune 
radiofonică din 1955 despre Simone Weil,39 
scriitoarea de origine evreiască a cărei filozofie 
socială s-a contopit cu mistica creștină într-o 
disperată încercare de a „trăi“ în adevărul pe 
care și-ar fi dorit să-l afle. Vor fi fost virtuțile pe 
care Ingeborg Bachmann le descoperea atunci 
în discursul și conduita Simonei Weil: 
autenticitate, puritate, sinceritate absolută, 
onestitate, severitatea de neclintit cu ea însăși, 
lipsa oricărei urme de artificiu, cu alte cuvinte 
coincidența totală, absolută, dintre esență și 

 
37 Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1964; Max Frisch, Numele meu fie Gantenbein, trad. 

Ondine Cristina Dascălița, București: Univers, 1981. 
38 „L-am iubit mai mult decît viața mea“, spune „prințesa de 

Kagran“, personajul unei „fantezii“ atașate romanului Malina; vezi 

în Ingeborg Bachmann, Werke, ed. Christine Koschel et al., 

München – Zürich: Piper, 1978, vol. 3, p. 195. 
39 Ingeborg Bachmann îi va consacra la 1 martie 1955 un eseu 

radiofonic difuzat de Bayerischer Rundfunk sub titlul „Das Unglück 

und die Gottesliebe“. 
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aparență, dintre rebeliune și devoțiune, cele pe 
care și le-ar fi dorit ca model de viețuire în 
armonie cu sine, devenit acum, în „rolul“ social 
asumat, de neatins? 
 Există însă un document și mai covîrșitor 
despre speranța niciodată pierdută de Ingeborg 
Bachmann cum că rana i s-ar fi putut închide 
într-o bună zi. Se afla încă în plină criză, trăită 
la limita epuizării ca individ și ca scriitor după 
ruptura cu Max Frisch, cînd l-a cunoscut pe 
jurnalistul austriac Adolf Opel, alături de care 
va călători în 1964 la Praga, apoi în Grecia și în 
Egipt; Ina Hartwig comentează pe larg 
amintirile acestuia, apărute pentru prima oară 
în 199640 și respinse multă vreme de exegeza 
„oficială“ ca nelegitimă intruziune în viața 
privată a poetei – deși este limpede că autorul a 
avut în vedere nu atît amănuntele relației lor 
sentimentale, cît, într-un mod cît se poate de 
personal, geneza unuia din proiectele 
emblematice ale ultimei perioade din creația 
poetei, fragmentul „Wüstenbuch“ din 
Todesarten.41 (Mai trebuie oare să revenim, a 
cîta oară, asupra determinării – nicidecum 
mecanice – dintre operele literare și 
„acoperirea“ lor în biografiile autorilor, ca s-o 
cităm chiar pe Ingeborg Bachmann42 – a cărei 
arhivă rămîne dealtfel, din voința familiei și în 
folosul pudibondelor interpretări „pur literare“ 
a textelor, încă închisă?) După continua și 
paralizanta nevroză a unei lungi șederi în 
Berlinul occidental înconjurat deja de un zid 
impenetrabil și sufocată de memoria nefericită 
a ultimilor ani, experiența acestei călătorii spre 
Sud a constituit pentru Ingeborg Bachmann, 
inclusiv în latura ei erotică, una a libertății 
absolute, deodată redescoperite ca certitudine a 
ieșirii din convenție și artificiu – inclusiv din 
cel al scriiturii, atît de detestat de Celan – în 
orizontul deschis al nisipurilor deșertului. 
Despre „triumful mut al sexului asupra vechilor 
ipocrizii ale vorbelor“, despre „sentimentul unei 
mari purități, al unui adevăr anume ce trimite 
în ridicol întreaga «curățenie» a amorului“, 
despre „hohotul de rîs în noapte“, cînd „morala 

 
40 Adolf Opel, Ingeborg Bachmann in Ägypten: „Landschaft, für die 

Augen gemacht sind“, Wien: Deuticke, 1996. 
41 Ingeborg Bachmann, „Todesarten“-Projekt, ed. Monika Albrecht 

și Dirk Göttsche, München – Zürich: Piper, 1995, vol. 1. 
42 Cf. amintirilor lui Klaus Reichert, împărtășite Inei Hartwig; vezi 

Hartwig, Wer war Ingeborg Bachmann?, p. 194. 

perimată este înghițită de un șuvoi de 
sinceritate“, altfel spus despre clipa ieșirii 
(chiar și temporare) de sub tirania paralizantă a 
„rolului“ social, despre „vindecare și izbăvire“ 
prin regăsirea umanității originare este vorba 
în „Wüstenbuch“. Coșmarurile vor reveni însă 
curînd și o vor însoți pînă în ziua accidentului 
care a ucis-o – dar toate „proiectele“ literare 
din ultimii ani, și mai ales romanul Malina, 
constituie tot atîtea tentative de revoltă la 
adresa ipocriziei, a refulărilor și imposibilității 
de a ,vorbi‘ în deplină libertate. Lui Adolf Opel, 
cu care, la întoarcerea din Egipt, va face noi 
planuri de călătorie, inclusiv la... Cernăuți (!), îi 
va pomeni de nenumărate ori de aici înainte 
acea clipă a trăirii intense, fastă pentru ea (și 
pentru creația ei ulterioară), cînd, în pustiu, îi 
va fi „venit din nou să rîdă“.43 
 

 

 
43 Adolf Opel, „Wo mir das Lachen zurückgekommen ist...“. Auf 

Reisen mit Ingeborg Bachmann, München: Langen Müller, 2001. 


