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Kandinski, în Despre spiritualul în artă, spunea: 
“Cuvântul este un sunet interior. Acest sunet 
corespunde mai puțin obiectului pe care cuvântul 
îl desemnează”. Afirmând că, dincolo de obiectul 
propriu-zis, cuvântul are o forță de iradiere ce provoacă 
o vibrație în suflet, eseistul atrage atenția că deplasarea 
de la referință la dimensiunea spirituală se face printr-
un fel de sublimare: “Sufletul suferă o vibrație pură mai 
complexă, (…) chiar supranaturală”, dincolo de natura 

unor sunete accidentale, efemere. Din acest proces 
de sublimare literatura are de câștigat. Iar Paul Celan 
ilustrează această sublimare sau căutare a cuvântului 
prin toată creația sa poetică. Pe urmele lui Stephane 
Mallarmé, Celan consideră că datoria poetului este să 
înnobileze limba, “să dea un sens mai pur cuvintelor 
tribului”. În siajul acestei afirmații, Celan formulează 
dezideratul personal de o viață: “A-l gândi pe Mallarmé, 
consecvent, până la capăt”1. Astfel, poetul cernăuțean 

Paul Celan - Beyond Oblivion. From Mittel-European Czernowitz to Universal Poetry

Originally belonging to a regional literature, but one that was nevertheless perfectly synchronised with the 
rest of the European Modernity, Paul Celan is the poet of two worlds. Formed into the multiethnic, cosmopolitan 
atmosphere of the city of Czernowitz, he had, thanks to his exceptional knowledge of the German language (alongside 
French and Romanian), the chance of a European destiny. Thus, he is the poet of a cultural synthesis as well as one 
of an exceptional poetic elaboration that outlives his times and overcomes the traumas of history. 

Paul Celan’s poetic imagery and his refined verse consecrated him as a major poet, one with a reflective 
consciousness dramatically anchored in the pursuit of the poetic logos, as well as an important humanistic voice, one 
that paved the way for the poets of a new and valuable generation (with Helmut Heissenbüttel, Ingeborg Bachmann, 
Hans Magnus Enzensberger amongst its members).

The cultural retrieval of this poet is not only due to the necessity of remembering the importance of his work 
as a poet and as a translator, but mostly it is due to the historical imperatives which reveal to us that, one hundred 
years ago, Bukovina’s multiculturalism represented an invariant of the free, liberal spirit seen as an expression of the 
universality of the small and marginal cultures which, nonetheless, played a catalyzing, innovative or experimental 
role on the scene of the European Nodernity. 
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contradictorie8, îl marchează definitiv pe poetul care 
mărturisește: “În această limbă am încercat să scriu 
poeme: pentru a vorbi, pentru a mă orienta, pentru a 
afla unde mă găseam și încotro aveam a o lua, pentru 
a-mi plăsmui o realitate”9.

Eros și Thanatos – o dialectică poetică în cheie 
celaniană. De la imaginarul expresionist la cel 

suprarealist 

În volumul Contra lumină, pare-se că tensiunea 
dramatică se mai atenuează și cedează fiorului erotic. 
Cristal este un poem ce cuprinde tainele iubirii și 
ale rupturii într-o poetică a îndepărtării, a refuzului 
lamentației, a unei ritmicități care pare să fie a 
recitativelor copilăriei, fără logica semantică, dar de 
o coerență simbolică și melodică stranie. Semnele 
feminității (buzele, lacrima, noaptea, inima, fântîna) 
pot aparține atât imaginarului romantic, dar și celui 
suprarealist, sinteza este însă adusă la o expresie 
suprarealistă ce amintește de lirica de dragoste a lui 
Paul Éluard.

Tot în cheie suprarealistă se notează iubirea ca 
uniune a contrariilor, ca ființare complementară, 
ca întâlnire androginică: “Ich bin du, wenn ich ich 
bin“//“Sunt tu, acum când sunt eu“, spune un vers din 
Lob der Ferne/ Laudă depărtării sau “Ein Garn fing ein 
garn ein: / wir scheiden umschlungen“// “O plasă o 
prinse în cursă pe cealaltă: ne despărțim îmbrățișați“10.

Corona este esența expresionismului avântat, 
de mare tensiune lirică, ancorând în imaginarul 
iraționalului. Cuplul este sustras istoriei, în clipa 
trăită plenar, faustic, eterna clipă! Sau acel “Temps 
en dehors de lui-meme“, cum definește Edouardo 
Lourenço11 specificitatea poeziei unui alt modernist 
al sintezei, portughezul Fernando Pessoa. Cum reține 
Celan timpul?, în refrene, în muzicalitatea hipnotică, 
în imagini care doresc anularea duratei: “wir lieben 
einander wie Mohn und Gedächtnis, / wir schlafen wie 
Wein in der Muscheln. / wie das Meer in Blutstrahl des 
Mondes“ // “ca mac și memorie ne iubim,/ dormim 
ca vinul în scoici, /ca marea în vâna sângerie a lunii“ 
13 . S-a spus că este poemul de tonalitate senină, 
excepția cea mai optimistă ca voce lirică a lui Celan. 
Acest tonus vitalist răzbate din ultimele versuri : “E 
timpul ca piatra să vrea a-flori, / să bată neliniștea-n 
inimă./ E timpul ca timpul să vină. / E timpul. “14. 
Poemul Noaptea – o amplă construcție incidentă care 
desparte primul cuvânt noaptea de ultimul vers, “sărută 
timpul pe gură“– ne poartă pe aripile unui lirism pe 
cât de sensual, pe atât de dramatic, contrastele sunt 
suprarealiste, dinamica emoției cuprinde în sinteză 
toate contrariile, temporal-spațiale, fizice și morale, 
interior și exterior. Toate se contopesc într-un punct în 
care realitatea devine suprarealitate, un punct redus la 
cuvântul ce se izbește de luna din inimă. Poemele Schlaf 

und Speise / Somn și hrană, Der Gast / Oaspetele, fac parte 
din aceeași gamă a realității iubirii ancorate la țărmurile 
cosmice, precum în lirica suprarealiștilor români Paul 
Păun, Virgil Teodorescu sau a celor francezi.

Dacă iubirea anulează timpul, dacă îl 
interiorizează până la experiența finală, a contopirii 
în eternitate/ moarte, acest lucru nu este decât 
una dintre reprezentările specifice registrului tragic 
celanian, desprins din cel expresionist (Else Lasker 
Schüler, Benn, Trakl, Heym), cu iradieri evidente în 
modernismul “conservator“ al generației bucovinene 
interbelice și postbelice (Rose Ausländer, Rosenkranz, 
Weissglas, Goldfeld, etc.). De această generație Celan 
a fost foarte apropiat, mai cu seamă de Alferd Margul-
Sperber. “Alle Dichter sind Juden“, alesese Paul Celan 
ca motto afirmația Marinei Țvetaieva (pentru poemul 
Și cu cartea din Tarussa), situându-se atât în gruparea 
poetică “regională“ a unor poeți evrei germanofoni ce 
aparțineau unui câmp cultural și intelectual cosmopolit 
al modernității Central Europene, cât și în ținuturile 
unei patrii utopice, a poeziei universale. 

Dar Celan aparține și sensibilității avangardiste, 
oricât s-a ferit de înregimentarea de școală, căci marile 
teme, iubirea și moartea, Eros și Thanatos, visarea, 
iraționalul, plonjonul în apele tenebroase, (noaptea, 
fânâna, marea sunt motivele sale recurente), căutarea 
pulsației limbajului, au fost prezente în vocabularul 
poetic al lui André Breton, Phillipe Soupault, René 
Char, Paul Éluard sau Pierre Reverdy. Chanson einer 
Dame im Schatten / Cântecul doamnei din umbră, 
amintește de un proces de reprezentare suprarealistă 
a subiectului poetic. O căutare de sine, în care nu 
putem vorbi de identitatea sinelui cu sinele sau de 
identificarea sinelui decât ca alter ego, ca celălalt, de 
dincolo de fereastră. Cel tăiat în două de fereastră, cum 
spunea Breton, este subiectul celanian care caută de 
fapt unitatea, echilibrul imposibil de atins altfel decât 
prin moarte (aici poate este anticipat chiar propriul său 
final, sinuciderea): “Wenn die Schweigsame kommt 
und die Tulpen köpft (…) Der gewinnt nicht. / Der 
verliert. / Der tritt an das Fenster. / Der nennt ihren 
Namen zuerst. / Der wird mit den Tulpen geköpft“ // 
“ Când vine cea care tace și decapitează lalelele/(…) 
Acela nu câștigă. / Acela nu pierde. / Acela se duce la 
fereastră. / Acela îi dezvăluie numele primul. / Acela 
este decapitat odată cu lalelele“15.

Diferența față de suprarealismul metodic, 
programatic constă la Paul Celan în decantarea 
unor structuri tematice și de imaginar dincolo de 
imperativele rețetelor poetice. Temele obsesive ale 
lirismului poetului din Cernăuți revin într-o coerență 
organică în toate volumele sale. Acestea sunt de 
fapt universalii ale lirismului, de la individualismul 
romantic încoace, chiar dacă ele au fost apropriate pe 
căi distincte de expresioniști (în registrul existențial 
tragic), de suprarealism (în plan filosofic, psihanalitic, 




