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Joachim Wittstock este, la 80 de ani, o personalitate 
ce ocupă un loc distinct în literatura de limbă germană 
din România, prin opera sa de poet, prozator, istoric 
literar, eseist şi traducător. Dintre toate povestirile lui, 
Strania călătorie a lui Peter Gottlieb este capodopera 
sa de inspiraţie biografică, scrisă însă în replică la 
celebra povestire Nemaipomenita poveste a lui Peter 
Schlemihl a romanticului german de origine franceză 
Adelbert von Chamisso, ceea ce provoacă la o lectură 
comparativă. Povestirea a apărut, după cum precizează 
Joachim Wittstock în prefaţa traducerii Norei Iuga 
de la editura „Tracus Arte”(1, mai întîi în revista Neue 
Literatur nr. 10-11/ 1988 şi apoi în volumul de proză 
Spiegelsaal (Sala oglinzilor), Ed. Kriterion, 1994.

Joachim Wittstock reprezintă, rescriind modern 
legenda omului care şi-a pierdut umbra din povestirea 
romantică a lui Chamisso, experienţa dramatică a 
scriitorilor de limbă germană din România, puşi înainte 
de Decembrie 1989 în faţa dilemei de a rămîne în ţara 

natală, prizonieri ai unui regim totalitar, sau de a emigra 
în Germania. Cititorul poate să o interpreteze ca pe 
un episod al vieţii lui Joachim Wittstock, transfigurat 
într-o povestire realist-stranie, lectură acceptată chiar 
de autor în prefaţă, spunînd că Strania călătorie a lui 
Peter Gottlieb „oglindeşte momente din prima mea 
vizită mai lungă în Germania Federală – 1987 – şi 
lasă să se întrevadă, în mod indirect, unele experienţe 
trăite personal în ţara unde domiciliez, România”(2. 
Comparatistul depăşeşte însă o asemenea lectură de 
sine stătătoare, întrebuinţînd metoda comparativă 
într-o lectură simultană, pentru a insista analitic asupra 
asemănărilor şi diferenţelor de viziune şi stil dintre 
cele două  povestiri, care fac ca acestea să-şi lumineze 
reciproc valoarea.

Povestirea lui Chamisso, fiind scrisă la persoana 
I, face din Peter Schlemihl personaj şi, totodată, 
narator, care-şi reprezintă viaţa într-o naraţiune în 
care – remarcă  Sergiu Pavel Dan în comentariul inclus 

Joachim Wittstock. In the Quest for the Lost Shadow

The present study is dedicated to Joachim Wittstock, one of the most significant Saxon writersin contemporary 
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în Feţele fantasticului – „întîmplările spranaturale 
nu sunt şocante, ci minunate, înscriindu-se în sfera 
normalului”(3.  Sărac fiind, tînărul Schlemihl, nume 
care –  menţionează traducătorul acestei povestiri, 
Petru Manoliu(4 –  în germană înseamnă un om 
fără noroc sau ghinionist, îşi vinde umbra fizică 
Diavolului deghizat într-un om modest îmbrăcat în 
gri, în schimbul unei pungi miraculoase cu galbeni. 
Ca şi Goethe în Faust, Chamisso valorifică legenda 
medievală despre pactul omului cu Diavolul,  încheiat 
cu pierderea sufletului, adăugînd pierderea umbrei 
ca element fantastic original, care dezvăluie – în 
aprecierea istoricului literar  Fritz Martini – „caracterul 
problematic al existenţei romantic-imponderabile şi 
fără patrie”(5. Ajungînd bogat, Peter Schlemihl nu este 
fericit, deoarece lipsa umbrei reprezintă pentru ceilalţi 
o infirmitate, din cauza căreia este dispreţuit şi respins 
de societate. „A-ţi vinde umbra – scrie Victor Ieronim 
Stoichiţă în comentariul său din Scurtă istorie a 
umbrei la povestirea lui Chamisso – echivalează cu 
pierderea identităţii”(6. De aceea, Peter Schlemihl 
încearcă să-şi redobîndească umbra, dar omul în gri îi 
cere, în schimb, să-i dea sufletul după moarte. Peter 
Schlemihl refuză însă tîrgul şi, rămas în continuare fără 
umbră dar ajutat de cizmele lui fermecate, călătoreşte 
pe tot globul pămîntesc, dedicîndu-se studiului naturii. 
El devine astfel un om de ştiinţă universal, apatrid.

Povestirea se încheie cu nişte învăţături morale 
extrase din această nemaipomenită poveste, formulate 
ingenios chiar de Peter Schlemihl adresîndu-se 
autorului ei: „Judecă-mă cum vrei, draga Chamisso, 
căci îţi voi povesti lucrurile aşa cum au fost. Eu însumi 
m-am judecat destul de aspru, deoarece am purtat 
în inimă viermele chinului. Momentul acesta atît de 
dureros din viaţa mea îmi stăruie viu în minte şi nu 
mă pot gîndi la el decît cu umilinţă şi cu o adîncă 
mîhnire. Căci cine se abate de la drumul cel drept în 
chip uşuratic se pomeneşte pe neaşteptate împins pe 
alte cărări, care-l duc din ce în ce mai jos. În zadar mai 
caută să se călăuzească după stelele de pe cer: nu-i mai 
rămîne nici o altă cale, trebuie să coboare mereu în 
prăpastie şi să se jertfească zeiţei răzbunării”(7.

În aceeaşi prefaţă a traducerii româneşti, Joachim 
Wittstock mărturiseşte că „la o recitire a textului scris 
de Chamisso (era cam pe la mijlocul anilor 1980) m-a 
frapat un amănunt , şi anume remarca vizionară că ea, 
umbra, ar fi fost pierdută nu doar de unul, ci de toţi 
oamenii”(8. Tot în prefaţă, autorul precizează că numele 
Gottlieb semnifică în germană „iubit de Dumnezeu”(9, 
Peter fiind prenumele comun cu personajul lui 
Chamisso. Strania călătorie a lui Peter Gottlieb 
nu este un jurnal de impresii de călătorie, chiar dacă 
acestea nu lipsesc la început şi pe parcurs, ci o povestire 
la persoana a III-a care dobîndeşte substanţă epică în 
momentul cînd  protagonistul ajunge în „orăşelul pe 
Neckar”, unde era invitat să participe la dezbaterile 

unui simpozion pe tema „umbrei gri”, metaforă pentru 
problema identităţii într-o societate deschisă. Această 
călătorie devine iniţiatică, transformînd oamenii şi 
locurile vizitate în tot atîtea imagini ale luptei sale 
interioare cu semnificaţiile multiple şi contradictorii 
ale umbrei: „Trecuseră destui ani de cînd era partizanul 
umbrei gri. Totodată însă mai stăruia atîta nesiguranţă 
în concepţia lui, încît acum urmărea captivat şi uşor 
încurcat, ba chiar nu tocmai convins de propria lui 
judecată, dezbaterea dintre adepţii vechilor principii şi 
adversarii acestora. În toiul acestui duel verbal puteai 
auzi, ba că unii căzuseră fără scăpare în plasa curentului 
la modă, a aşa-numitului modernism, ba că ceilalţi 
pledau pentru o atitudine existenţială opusă timpului 
prezent şi că ar face bine să înţeleagă, în sfîrşit, ce oră 
ne arată ceasul lumii”(10.

Corespondentul omului gri din Nemaipomenita 
poveste a lui Peter Schlemihl este, în povestirea lui 
Wittstock, Egon Rosetzki, fost coleg de cancelarie 
în învăţămînt, emigrat în Germania, unde a devenit 
membru al Uniunii Administratorilor Umbrei, care 
i-a trimis lui Peter Gottlieb invitaţia la colocviul 
de umbrologie. Limbajul povestirii devine esopic, 
reprezentînd un univers social de atmosferă orwelliană, 
care în totalitarism se bazează pe generalizarea 
suspiciunii, iar în societatea deschisă, poate lua 
înfăţişarea ipocriziei. Egon Rosetzki, un personaj 
malefic, cu mai multe feţe/ identităţi, încearcă să-l 
demaşte  public pe Peter Gottlieb ca şi colaborator al 
regimului totalitar din ţara de origine, atribuindu-i 
fapte odioase, imaginare ori săvîrşite în trecut de 
el însuşi în serviciul instituţiei care controla vieţile 
oamenilor, ceea ce dezvăluie semnificaţia negativă a 
umbrei, ca dublu întunecat al omului.

Peter Gottlieb respinge acuzaţiile şi, indignat de 
grotescul situaţiei, părăseşte simpozionul, continuîndu-
şi călătoria prin oraşele germane: Frankfurt pe Main, 
Sttutgart, München şi Freiburg-Breisgau, cu conştiinţa 
profund marcată de întîmplările stranii prin care trece. 
El întîlneşte pe traseu alte cunoştinţe plecate din ţară, 
neplăcut surprins de comportamentul lor, şi, aproape 
la tot pasul, îi iese în cale Egon Rosetzski, întinzîndu-i 
mereu capcane pe care Peter Gottlieb le depăşeşte 
cu prudenţă, păstrîndu-şi demnitatea umană. El se 
întoarce în ţară refuzînd, ca şi Peter Schlemihl, să-şi 
răscumpere umbra prin vînzarea sufletului şi trăgînd 
aceste înţelepte concluzii din contactul cu lumea 
liberă, asumate şi de autor: „Pricepusem, în sfîrşit, că 
aspiraţia lui de a avea o umbră putea fi îndreptăţită; în 
definitiv aceasta, la condiţiile de lumină specifice nouă, 
făcea parte din apariţia omului în integralitatea lui. A 
dispune de umbră era cu adevărat vital-revitalizant, o 
combinaţie de cuvinte pe care Gottlieb o auzise la o 
la o masă în picioare, într-o staţie de metrou, de la un 
bărbat. Acestuia tocmai îi ieşise pe neaşteptate din gură 
ciudăţenia asta de cuvinte, prin care aducea o laudă 
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unei ceşti de cafea vital-revitalizantă. Şi totuşi, pentru a 
ajunge să ai o umbră nu aveai voie să recurgi la mijloace 
necinstite, satanice”(11.  Peter Gottlieb iese din sine 
pentru a se cunoaşte prin ceilalţi şi se întoarce  întărit 
moral, asumîndu-şi cu umor şi înţelepciune umbra ca 
simbol al identităţii.

În postfaţa traducerii româneşti a acestei povestiri, 
Nora Iuga întreabă: „Cine şi-a pierdut, de fapt, umbra, 
cel plecat sau cel rămas?”(12, la care cred că Joachim 
Wittstock ar schiţa ca răspuns zîmbetul său discret. 
Cititorul acestei povestiri, fie şi numai în traducere, se 
poate convinge însă că literatura de limbă germană din 
România a cîştigat, cu siguranţă, un mare scriitor.
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