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TITUS CRI{CIU: V` propun s` începem
dialogul nostru amintindu-v` c` anul acesta
se împlinesc trei decenii de la publicarea
primului volum tradus de Dvs. E vorba de
Poeziile lui Friedrich Nietzsche ap`rute la
Editura Univers. De fapt, când a]i început
activitatea de traduc`tor?

 SIMION DÃNILÃ: Volumul de care
pomeni]i a v`zut într-adev`r lumina tiparului
în 1980, dar dup` 7 ani de a[tept`ri în sertarele
editurii! Traducerea lui am început-o în
studen]ia mea, eram în anul IV la Filologia
timi[orean`, prima poezie tradus` dateaz` din
mai 1965 – C`l`torul: "Prin noapte trece-un
c`l`tor / Cu pasu-ntins; / {i vale frânt`, deal
stâncos – / El le-a cuprins. / E-un timp frumos
– / {i nu se-opre[te nicidecum, / Ci merge
f`r-a [ti vreun drum." (sunt primele versuri
din prima variant` a poemului cu care
Nietzsche r`spunde în 1876 ve[tii primite
de la prietenul s`u Erwin Rohde c` s-a logodit:
c`l`torul este Nietzsche, iar pas`rea de noapte
– Rohde, care nu pe el îl ademene[te cu
viersu-i de dor, ci-[i cheam` din piscuri o
soa]`, în timp ce prietenului s`u îi este "hot`rât
/ s` nu stea locului nicicât").

— Cum a]i ajuns s` traduce]i, Dvs. fiind
preg`tit ca lingvist?

— Facultatea ne-a preg`tit pe orizontal`,
dându-ne din toate câte pu]in, l`sându-ne s`
alegem singuri pe ce vertical` s` ne adâncim
în cunoa[tere. Pân` în anul V nu [tiam pentru
ce s` m` hot`r`sc: lingvistic` ori literatur`?
Germana pe care o înv`]am asiduu în paralel
nu trebuia s` fie un scop, ci un instrument
de lucru, de acces la marea cultur`. Pot spune
c` nici ast`zi n-am ales definitiv, c`ci atât
con[tiin]a lingvistic` (în]elegerea felului în
care func]ioneaz` o limb` în toate articula]iile
ei, în toate variantele ei istorice, geografice
[i sociale), cât [i literatura ca modalitate de
cunoa[tere artistic` a lumii, de ordonare a
haosului interior – am numit crea]ia – fac
parte obligatorie din profilul unui traduc`tor.
Lingvistica, inclusiv însu[irea limbilor str`ine,
nu e incompatibil` cu traducerea literar`,
dimpotriv`, e un factor favorizant pentru
asemenea "pl`cut` z`bav`". Un filolog
complet, mai devreme sau mai târziu, ajunge
inevitabil la traducere.

— Unde [i cum a]i procurat primele
scrieri ale lui Nietzsche, [tiut fiind c` în acei
ani era interzis` publicarea operelor sale în
România?

— Pentru un tân`r de azi e de neimaginat
c` scrierile unei min]i luminate pot fi interzise
publicului. {i totu[i acest lucru s-a petrecut
mereu în istorie, sub toate dictaturile; nimic
nu tr`deaz` mai limpede sl`biciunea oric`rei
dictaturi, fie a oamenilor, fie a dumnezeilor,
decât teama de exprimarea liber` a opiniei
personale; arma cuvântului este cea mai
redutabil` dintre toate mijloacele de nimicire
inventate de omenire. Iar "cel mai liber dintre
to]i", ca un mistral, pe care nimic nu-l
împiedic` s` se dezl`n]uie în voia lui, era
acest Friedrich Nietzsche, care a spus odat`
c` nu s-ar l`sa ars pentru opiniile lui, fiindc`
nu este a[a de sigur de ele, dar s-ar l`sa bucuros
s` piar` în fl`c`ri pentru dreptul de-a avea
opinii [i mai ales de-a [i le schimba. Gândirea
lui n-a fost compatibil` nici cu politicianismul
epocii sale, nici cu filozofiile de pân` la el,
nici cu cre[tinismul apostolului Pavel. Era
normal s` nu fie tolerat` nici de socialismul
de la noi. A[a c` opera lui a fost tabuizat`
în anii forma]iei mele, când ni se vorbea despre
influen]a lui Nietzsche asupra lui Blaga sau
Ion Barbu, f`r` a ni se da posibilitatea s`-i
cunoa[tem de la surs` filozofia. "Fructul oprit"
îns` te-mbolde[te s` ajungi la el cu orice risc.

NU PO}I FI FILOZOF F~R~
A FI PEDEPSIT
SIMION D~NIL~

O traducere a lui Zarathustra circula prin
c`minele studen]e[ti, iar noi, cei ce [tiam
germana, c`utam pe la anticari c`r]ile lui
Nietzsche în original. {i am g`sit un voluma[
de poezii în 1965 la anticariatul din Timi[oara,
unde se afl` ast`zi Libr`ria Emil Cioran. Dup`
ce am intrat în înv`]`mânt, mi-am procurat
alte c`r]i prin elevi ai mei care aveau rude
în Germania sau prin colegi [i prieteni care
au emigrat (unul dintre ace[tia mi-a trimis
edi]ia Schlechta, care, atunci, era socotit` cea
mai bun` în limba german`). În prezent dispun
de o bibliotec` întreag` în "Cabinetul
Nietzsche" de la Belin].

— Lucrarea Dvs. de c`p`tâi sunt
volumele traduse din Nietzsche. Vorbi]i-ne
despre acest "adev`rat calvar", cum a]i numit
efortul de traducere a operei marelui filozof
german.

— De[i m` preg`tisem de mult pentru
aceast` traducere, când m-am apucat efectiv
de scrierile filozofice ale lui Nietzsche am
fost pu]in inhibat, atunci am declarat prin
interviuri sau la diferite întâlniri cu cititorii
c` a-l traduce pe Nietzsche este un calvar
sau un infern. De fapt, inhibarea mi-a fost
indus` de cei ce se mirau (între ei, mul]i
prieteni germani) c` am curajul s`-l abordez
pe un filozof care este greu de citit [i de în]eles
chiar în limba german`, pentru vorbitorii nativi
ai acestei limbi. E drept c` nu-i u[or s`-l traduci
pe Nietzsche, care mânuie[te creativ limba
german`, în fraze ample, ce reclam` suflu
ca s` le po]i urm`ri, cu un vocabular adesea
obscur sau ludic, dificil de redat în alte limbi.
Dar pentru toate dificult`]ile exist` solu]ii.
R`mâne numai s` le cau]i, s` [tii unde s` le
cau]i. Dup` traducerea capodoperei tinere]ii
lui Nietzsche, Na[terea tragediei, mi-am
rec`p`tat încrederea în mine, m-am dezinhibat,
am început s` lucrez deta[at, cu mare pl`cere
intelectual` [i fizic`, am constatat chiar c`
aceast` activitate în care Nietzsche [i
Dumnezeu au devenit singurii mei confesori
de zi cu zi m` lini[te[te, mi-e benefic`, îmi
scade tensiunea.

— Cum v-a]i documentat pân` la apari]ia
internetului, dat fiind c` a]i publicat cele [apte
volume între anii 1998 [i 2010?

— Pentru primele 3 volume am primit
un ajutor substan]ial (în bani [i în c`r]i de [i
despre Nietzsche) de la Inter Nationes,
institutul din Bonn abilitat pentru promovarea
culturii germane în str`in`tate, care a fuzionat
apoi cu Institutul Goethe. Dup` închiderea
edi]iei anuale a celebrului târg de carte de
la Frankfurt, institutul respectiv îmi trimitea
o list` cu nout`]ile în domeniu pe baza c`reia
îmi alegeam ce m` interesa. Paralel cu acestea
am intrat în leg`tur` cu echipa de nietzscheeni
de la Weimar care editeaz` operele filozofului.
Îi contactam ([i îi contactez [i acum) ori de
câte ori aveam/am de clarificat chestiuni
obscure. Le-am f`cut [i eu, în schimb, mici
servicii: dup` traducerea unui volum, le
trimiteam o lung` list` cu sc`p`rile din edi]ia
Colli-Montinari dup` care lucrez eu [i pe care
prietenii mei de la Weimar se preg`tesc s-o
încheie în formatul mare (ce va dep`[i 80
de volume cu tot cu coresponden]a lui
Nietzsche). Drept mul]umit`, ei m-au îndrumat
s` cer Funda]iei Clasicismul Weimarez o burs`
de documentare în arhivele [i bibliotecile
"Floren]ei Germane", cum este numit ora[ul
de pe Ilm. Am cerut – [i am primit –  de
dou` ori burs`: o lun` în 2001 [i dou` luni
în 2008. În Biblioteca Ducesa Anna Amalia
am g`sit tot ce m` interesa. Dac` nu aveau
acolo c`r]ile sau revistele solicitate, mi le
ob]ineau, prin schimbul interbibliotecar din
Germania, de la alte biblioteci. Am citit atunci

cu nesa] multe c`r]i despre Nietzsche [i am
copiat în draci mii de pagini, pe care mi le-am
expediat prin po[t` acas` la Belin]. Mi-am
permis din aceste burse [i s` umblu pe urmele
lui Nietzsche în toat` Germania [i Elve]ia.
Iar în Fran]a, pe Coasta de Azur, unde
Nietzsche [i-a petrecut în diferite locuri cinci
ierni, am fost în repetate rânduri, sponsorizat
de cumnata mea din Nisa. Cunoa[terea
locurilor în care a tr`it Nietzsche mi-a ajutat
chiar la traducerea exact` a unor texte
nietzscheene inspirate de acestea. Despre asta
am scris [i voi mai scrie dup` ce voi încheia
documentarea (am în vedere locurile din Italia
legate de via]a [i opera lui Nietzsche, de[i
nu întrev`d deocamdat` cine m` va ajuta s`
ajung la Genova, Torino, Vene]ia, Roma [i
în Sicilia).

Studiindu-i opera, a]i putut constata cât
de apreciat este Nietzsche în ]ara sa [i în lume.
Dup` o succint` prezentare a acestei eviden]e,
spune]i-mi cum e receptat în România? V`
întreb pentru c` cei pu]in aviza]i pun semnul
egalit`]ii între unele idei ale lui Nietzsche
[i nazism...

— Dup` Biblie, opera lui Nietzsche are
azi cei mai mul]i cititori, o spun statisticile.
Ce destin! Edi]iile princeps ale scrierilor sale
nu s-au vândut pe când tr`ia el, au r`mas în
stoc la edituri. Partea a patra din Zarathustra
a fost editat` în regie proprie doar în 40 de
exemplare, în 1885. Am ]inut în mân` un
asemenea exemplar! Un evreu, Georg
Brandes, l-a descoperit pe Nietzsche [i l-a
numit prima oar` (1888) "filozof german",
nu nem]ii s`i, pe care avea serioase motive
s` nu-i poat` suferi. Ast`zi tot evreii sunt
aceia care-l denazific` [i-i promoveaz` peste
tot în lume opera, dup` ce compatrio]ii s`i
l-au nazificat pe vremea lui Hitler.

În ceea ce prive[te receptarea lui
Nietzsche în România, am publicat un amplu
"raport" în nr. 34/2005 al anuarului
interna]ional "Nietzsche-Studien", care apare
din 1971 la Walter de Gruyter, Berlin-New
York, aceea[i editur` care ne-a dat cea mai
bun` edi]ie critico-filologic` a operei lui
Nietzsche, dup` care se face [i edi]ia
româneasc` de la "Hestia" lui Lucian Alexiu
din Timi[oara. A[a s-a-ntâmplat s` fiu primul
– [i deocamdat` singurul – român g`zduit
în paginile acestui prestigios Jahrbuch.
Lucrurile stau cam a[a: dup` toate
probabilit`]ile, prima cititoare din România
a lui Nietzsche a fost Carmen Sylva (prin
1875-76). A doua ar fi Elena V`c`rescu,
domni[oar` de onoare a Reginei Elisabeta,
care sus]ine c` l-a cunoscut personal pe

Nietzsche la Vallombrosa, în Italia, când a
discutat cu el despre Zarathustra, pe care
tocmai îl citea. Felul în care ea relateaz`
episodul m` face s` am serioase îndoieli în
privin]a acestei posibile întâlniri. Dar despre
asta am s` revin mai pe larg, dup` ce voi
avea toate datele necesare. Regele Carol I
l-a citit [i el, dar nu l-a agreat, catolicul din
el respingea viziunea lui Nietzsche despre
cre[tinism, ba chiar se sim]ea dator s`
tempereze entuziasmul lui C. R`dulescu-
Motru, cel dintâi la noi care a scris, la sugestia
lui Ion Luca Caragiale, o lucrare despre via]a
[i filozofia lui Nietzsche (1896-1897) – una
dintre primele c`r]i în Europa publicate înc`
în perioada când filozoful german mai tr`ia.
Primit` bine de cercurile intelectuale din
România (Titu Maiorescu l-a inclus pe
Nietzsche în cursul s`u de filozofie de la
Universitatea din Bucure[ti, iar Nicolae Iorga
a declarat c` Motru l-a f`cut s`-i în]eleag`
limpede ideile), eseul lui Motru a declan[at
un interes enorm pentru scrierile lui Nietzsche,
care încep a fi traduse [i la noi (Liviu
Rebreanu, care a tradus un capitol din
Zarathustra, i-a m`rturisit lui Mihail
Dragomirescu într-o scrisoare din 1910:
"Nietzsche este sufletul meu."). Totu[i, pe
lâng` aforisme, poezii, fragmente, numai dou`
opere importante i-au fost traduse pân` în
1978: dou` versiuni din Zarathustra, una de
George Emil Botez, alta de Eugen Relgis,
[i Anticristul de George B. Rare[ (acela[i
cu G. E. Botez). Dintre tinerii care frecventau
ideile lui Nietzsche, pe lâng` Lucian Blaga,
Ion Barbu, Liviu Rebreanu, nu pot fi omi[i
Mircea Eliade, Emil Cioran, Tudor Vianu,
B. Fundoianu [.a.

Presa dintre cele dou` r`zboaie mondiale
reflect` o imagine în general anamorfozat`
a lui Nietzsche atât de adep]ii (Ionel Jianu,
Pamfil {eicaru, Petru Manoliu, Constantin
Micu, Ieronim {erbu etc.), cât [i de adversarii
s`i (sociali[ti precum Ion Gherea sau clerici
de felul lui Paraschiv Angelescu). Ca [i în
alte ]`ri (în Fran]a îndeosebi), [i în România
Nietzsche era perceput de cei ce-l cuno[teau
numai din auzite ca autor moral al
militarismului german, antisemit [i profascist,
v`zând în supraomul s`u un criminal, iar în
"voin]a de putere" nu un principiu activ prezent
în toate manifest`rile naturii, ci setea politic`
de dictatur` [i agresiune. La aceast`
interpretare deformat` a gândirii sale au
condus  falsific`rile comise de sora sa în
manuscrisele lui, edi]iile ne[tiin]ifice ale
scrierilor sale, dar [i dorin]a ideologilor nazi[ti
de a justifica filozofic (printr-un mare nume)
ac]iunile scelerate ale Führerului (lui Alfred
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Baeumler, profesorul lui Heidegger, i se
datoreaz` mai ales slu]irea unui spirit prea
omenesc de omenesc, cum este cel al lui
Nietzsche; în Mein Kampf, numele lui
Nietzsche nu este amintit nici m`car o singur`
dat`; pe vremea când Hitler a scris aceast`
carte, în 1924-26, în închisoarea din Landsberg
am Lech, habar n-avea ce idei promova
Nietzsche).

Mai trist îns` este c` denigrarea lui
Nietzsche a continuat în lumea socialist` de
dup` al Doilea R`zboi Mondial. De pild`,
în Mic dic]ionar filozofic, redactat de M.
Rozental [i P. Iudin, tradus din ruse[te în
colectivul de redac]ie al Editurii de Stat pentru
Literatur` Politic`, Bucure[ti, 1975, la p. 474
se afirm` c` Nietzsche este "filozof idealist
german reac]ionar extremist, apologet f`]i[
al exploat`rii burgheze [i al agresiunii,
precursor direct al ™ideologilor¤ fasci[ti";
câ]iva ani mai târziu (1963) se traduce la noi,
tot din ruse[te, de M. Ciurdariu Esen]a
reac]ionar` a nietzscheanismului, ap`rut` la
Moscova în 1959 sub semn`tura lui S. F.
Oduev, sub ale c`rui ini]iale n-am aflat nici
pân` azi cine se ascunde. Merg mai departe
cu un alt exemplu: în 25-27 martie 1977 s-a
]inut un simpozion la Berlin cu tema: Friedrich
Nietzsche [i secolul al XIX-lea. Unul dintre
participan]i, Peter Heller (din Buffalo), a
sus]inut despre Nietzsche, "acest protofascist
absolut veritabil", c` este "un produs al
pesimismului romantic". În cadrul discu]iilor
care au urmat, i-a r`spuns civilizat, contestând
cu argumente c` Nietzsche ar fi fost un
"protofascist", Walter Kaufmann, evreu
emigrat din Germania în anii ́ 30 în SUA,
cel mai bun traduc`tor în englez` [i promotor
al filozofiei nietzscheene în spa]iul anglofon
(am`nunte în Nietzsche-Studien, 7, 1978).
În fine, cine dore[te s` cunoasc` poate cea
mai bun` carte prin care un evreu l-a recuperat
pentru patrimoniul cultural universal, în
contemporaneitatea noastr`, pe Nietzsche, o
poate face citindu-l în române[te pe Yirmiyahu
Yovel, fost profesor de filozofie la
Universitatea Ebraic` din Ierusalim, cu Hegel,
Nietzsche [i evreii. O enigm` întunecat` (Tel-
Aviv, 1996), traducere din ebraic` de Rodica
Amel, Bucure[ti, 2000, o carte care spulber`
a[a-zisul antisemitism al sihastrului de la Sils-
Maria.

Evenimentele din 1989 i-au surprins pe
filozofii no[tri cam nepreg`ti]i s`-l abordeze
liber pe Nietzsche, cum o demonstreaz`
Revista de filozofie din perioada 1990-2003:
în 84 de numere se public` doar 6 articole
modeste despre marele filozof. Mai repede
s-au reorientat C. I. Gulian (care, în volumul
s`u Hegel. Tân`rul Nietzsche. Mircea Eliade
Bucure[ti, 1992, se folose[te pentru prima
dat` la noi de edi]ia Colli-Montinari în
interpretarea gândirii din tinere]e a lui
Nietzsche) [i Ion Iano[i (cu mai multe eseuri
în care face trimiteri la aceea[i edi]ie).

Cu studii precum Friedrich Nietzsche [i
cultura român` interbelic` de Lucia Gorgoi
(2000), Nietzsche [i muzica de Cristina Maria
Sârbu (2005), Dincolo de binele [i r`ul culturii
(Friedrich Nietzsche), vol. 1, de Mircea Braga
(2006), Antichitatea în filozofia lui Nietzsche
de Gilda V`lcan (2008), ori Dansul m`[tilor.
Nietzsche [i filozofia interpret`rii de George
Bondor (2008), exegeza nietzscheean` intr`
într-o nou` etap` la noi: cea a deschiderilor
largi spre universalitate. A[ fi nesincer dac`
n-a[ afirma – cu bucurie! – c` [i traducerea
operei lui Nietzsche de la "Hestia" a contribuit
întru câtva la impulsionarea acestei exegeze.
În alte spa]ii geografice (unele apropiate)
recuperarea lui Nietzsche a început cu un ceas
mai devreme. Bun`oar`, ca o curiozitate,
Adriana Babe]i, al`turi de un eseu despre
Danilo Kis, publicat într-un "Orizont" de anul
trecut, are fericita inspira]ie s` reproduc` [i
o fotografie a scriitorului de la a c`rui na[tere
se împlinesc acum 75 de ani, în care acesta
]ine în mân` o carte în limba francez` – de
cine crede]i? Chiar de, nu întâmpl`tor,
Nietzsche: La généalogie de la morale, scriere
cu care, al`turi de Dincolo de bine [i de r`u,

trebuie început` lectura operei nietzscheene.
— În ce m`sur` acest travaliu v-a

schimbat via]a?

— Într-o foarte mare m`sur`: decisiv!
Lui Nietzsche îi pl`cea s` citeze din Goethe
c` nu te po]i plimba nepedepsit pe sub palmieri
(adic` un peisaj exotic î]i schimb`
mentalitatea). Parafrazându-l pe Goethe,
Nietzsche a declarat c` nu po]i fi filozof f`r`
a fi pedepsit. Eu a[ spune c` nu-l po]i citi pe
Nietzsche ([i cu atât mai mult s`-l traduci,
traducerea fiind o lectur` aprofundat`), f`r`
a fi pedepsit, f`r` a fi penetrat iremediabil
de filozofia sa. Nietzsche era con[tient de
consecin]ele devastatoare ale ei asupra celor
ce se familiarizeaz` cu c`r]ile lui, care
"pervertesc" gustul. "Pur [i simplu – î[i exhib`
el în Ecce Homo "privilegiul de scriitor" –
nu mai supor]i alte c`r]i, cel pu]in pe cele
filozofice" dup` o asemenea experien]`.
Ast`zi, eu, care n-am putut evita acest lucru,
nu mai sunt cel ce am fost când am început
s`-i transpun în române[te scrierile: în multe
privin]e gândesc ca el, simt ca el, m` comport
ca el, ascult de "poruncile" lui, nu de ale altora,
prin el m-am g`sit pe mine însumi, cel autentic
(Nietzsche ar fi râs la acest cuvânt, fiindc`
prin nimic nu te compromi]i mai mult – spunea
el în Amurgul idolilor – decât "prin
consecven]`" – v` aduce]i aminte de
"cantonarea în proiect"? –, "prin mersul în
linie dreapt` ori plurivocul mai mic de cinci
sensuri", cu alte cuvinte, "prin autenticitate";
ar fi râs, dar eu n-am putut face altfel, ca
Luther ajuns în fa]a dietei din Worms), prin
el am devenit ceea ce sunt [i n-am [tiut c`
sunt a[a, prin el suport mai u[or existen]a [i
m` gândesc mai deta[at la moarte sau la "mica
noastr` nemurire", prin el am înv`]at s`-mi
iubesc propriul destin, s`-l accept [i s` fiu
convins c` acesta mi se potrive[te cel mai
bine [i c` ceea ce mi s-a-ntâmplat adeseori
nepl`cut în via]` a fost spre binele meu.

— Pentru traducerea în limba român` a
operei nietzscheene a]i fost distins cu diferite
premii în România. Le pute]i enumera?

— Cu pl`cere. De filiala timi[orean` a
USR, c`reia îi mul]umesc [i-i r`mân
recunosc`tor, pot spune chiar c` am fost
"r`sf`]at", [i aceasta în trei rânduri: în 1998
pentru poeziile lui Nietzsche, în 2004 pentru
Zarathustra, iar în 2008, pentru integrala
antumelor nietzscheene, premiul special al
juriului. O profund` emo]ie [i satisfac]ie am
tr`it anul acesta când domnul George
Vulturescu mi-a înmânat la Satu Mare Premiul
Poesis pentru aceea[i isprav`: traducerea
integral` a operelor antume ale lui Friedrich
Nietzsche, un premiu extrem de onorant pentru
mine, încât nici nu [tiu cum s`-i mul]umesc
poetului s`tm`rean.

— Prin cele [apte volume traduse din
Nietzsche, îl aduce]i în haine noi în limba
român` pe unul dintre marii filozofi ai
omenirii. Totu[i [tim pu]ine lucruri despre
omul [i c`rturarul Nietzsche...

— V` voi expune câteva, dar nu încerc
nicidecum s`-l definesc (adic` s`-l ucid, dup`
Kierkegaard). Nietzsche a fost un om [i un
c`rturar exemplar. Ca om avea voca]ia
prieteniei: pentru Wagner ar fi fost în stare
s` bat`-n lung [i-n lat Germania pentru a-i
promova muzica; cu atât mai mare i-a fost
suferin]a atunci când a trebuit s` se despart`
de el, fiindc` i-a tr`dat a[tept`rile, la fel ca
Paul Rée, Lou von Salomé [i al]ii.

C`rturarul exemplar se vede în cititorul
exemplar care a fost Nietzsche; a citit enorm,
c`r]ile p`strate din biblioteca sa sunt adnotate,
[i-a f`cut însemn`ri [i excerpte din ele, a citat
pasaje în propriile c`r]i, uneori f`r` a le pune
între ghilimele, întrucât el le considera de
notorietate evident`, de[i se în[ela
închipuindu-[i c` cititorii s`i aveau acelea[i
lecturi ca el (sunt a[a-zisele "citate ascunse"
pe care sursologii nietzscheeni le identific`
în prezent). C`rturarul exemplar se mai vede
în scriitorul-redactor exemplar, în preg`tirea
minu]ioas` a manuscriselor pentru tipar, în
transcrierea lor pe curat, în îmbun`t`]irea

permanent` a textelor cu prilejul corecturilor
în [palturi, spre exasperarea tipografilor, în
restaurarea textului atunci când corectorii,
neîn]elegându-l, îl falsificau; din p`cate, el
n-a mai avut timp s`-[i transcrie caligrafic
manuscrisele r`mase netip`rite, încât editorii
de mai târziu cu greu se descurcau în
descifrarea lor [i a[a se face c` multe lec]iuni
gre[ite au rezistat mai mult de o sut` de ani,
ajungând pân` la noi (azi, cea mai bun`
cunosc`toare a scrisului de mân` nietzschean,
doamna Marie-Luise Haase, care-[i petrece
via]a între editura din Berlin [i Arhiva
Nietzsche din Weimar, [i cu care am o rela]ie
special` în munca mea de traduc`tor, face
cuvenitele rectific`ri). C`rturar exemplar îns`
este Nietzsche mai cu seam` prin cutezan]a
filozofiei sale, care – se confeseaz` el în Ecce
Homo –, "a[a cum am în]eles-o [i tr`it-o eu
pân` acum, este via]a aleas` de bun`voie
printre ghe]uri [i-n mun]ii-nal]i – cercetarea
a tot ce e neobi[nuit [i discutabil în existen]`,
a tot ce pân` acum a fost proscris de moral`".
Preocupat deci de lucrurile neobi[nuite [i
discutabile ale existen]ei, v` da]i seama c`
pe el nu l-au interesat sistemele filozofice,
construc]iile acelea trase de p`r prin care
filozofia devine mai mult literatur`, iar nu
un r`spuns realist la marile probleme ale
existen]ei. "To]i cei ce procedeaz` cu sistem
– scrie el în "sentin]a [i s`geata" 26 din
Amurgul idolilor – îmi inspir` neîncredere
[i m` feresc din calea lor. Voin]a de sistem
este o lips` de probitate." (Nae Ionescu e mai
dur în aceast` privin]`: sistemul "este piatra
de mormânt a filozofului".) Asta nu înseamn`
c` ideile disparate ale lui Nietzsche nu se
leag` între ele: de la amor fati [i supraom
pân` la relativitatea moralei, moartea lui
Dumnezeu [i ideea ve[nicei reîntoarceri a
identicului, aceste idei deriv` una din alta [i
nu pot fi discutate decât în deplina lor coeren]`.

— Din p`cate sau din fericire, depinde
cum privi]i lucrurile, înc` nu se poate spune
c` traducerea Dvs. este integral`. Ce-i mai
trebuie?

— Traducerea integral` în române[te ([i
în alte limbi str`ine) a scrierilor lui Nietzsche
n-o vom putea avea înainte de încheierea
edit`rii complete a lor în limba german` la
Walter de Gruyter, eveniment estimat a se
întâmpla peste vreo 8-9 ani. E vorba de edi]ia
mare a operelor sale: Nietzsche Werke.
Kritische Gesamtausgabe (cu sigla KGW)
[i de cea a scrisorilor sale: Nietzsche
Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe
(KGB), aceasta fiind terminat`, dar
nepublicat` decât par]ial, din lips` de fonduri
(s-au publicat pân` acum toate scrisorile de
la [i c`tre Nietzsche, urmând a se tip`ri [i
cele dintre ter]e persoane care  fac referiri
la Nietzsche). Giorgio Colli [i Mazzino
Montinari, pentru a pune cât mai repede la
îndemâna celor interesa]i operele antume, cât
[i o selec]ie din cele mai însemnate fragmente
postume ale operei nietzscheene, au scos pe

pia]`, la aceea[i editur`, o edi]ie în 15 volume:
Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke.
Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden
(KSA), iar din coresponden]`, 8 volume, cu
toate scrisorile expediate de Nietzsche:
Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe.
Kritische Studienausgabe in 8 Bänden (KSB).
Traducerea mea care vizeaz` numai opera
filozofic` [i poetic`, nu [i scrisorile, are la
baz` KSA. M` bucur c` am reu[it s` traduc
operele antume integral;  în curând voi aborda
postumele, dar, probabil, nu începând cu
volumul 8, ci cu volumele 13-14 (12-13 din
KSA), care con]in în ordinea [i autenticitatea
din manuscrisele lui Nietzsche fragmentele
din care s-au editat ne[tiin]ific de c`tre
Elisabeth Förster-Nietzsche cele dou` edi]ii
ale Voin]ei de putere.

— În acela[i timp sunte]i [i redactor-
[ef adjunct la revista "Banat" din  Lugoj. Nu
v` risipi]i? Sau ave]i nevoie de o relaxare
dup` încheierea unui efort de lung` durat`?
Sau, pur [i simplu, este altceva.

— Da, este altceva! În ciuda faptului c`
mi-am ]inut mult` vreme înaintea ochilor,
în cabinetul meu, o foaie pe care scrisesem
cu litere de-o [chioap` hora]ianul Beatus ille
qui procul negotiis [i visam (visez [i acum!)
s` m` retrag departe de mul]imi, în pustie,
unde s`-mi reg`sesc lini[tea sufleteasc`,
ataraxia aceea la care aspirau filozofii greci,
n-am putut [i nu pot s` nu m` implic în
"trebile" cet`]ii. Parc` aud [i eu, ca Socrate,
o voce care m` îndeamn` la asta. Glasul auzit
de filozoful din Atena se împotrivea unei
asemenea implic`ri ("dac` eu m-a[ fi apucat
s` m` ocup de treburile publice – spune el
în Ap`rarea sa – , de mult a[ fi pierit f`r`
niciun folos, nici pentru voi, nici pentru
mine"), [tiam asta, dar eu n-am urechi pentru
toat` în]elepciunea lumii. Tinere]ea este
risipitoare, dar se vede c` nici b`trâne]ea nu-i
mai prudent`. Nu fac, domnule Cri[ciu, numai
"prostia" de-a lucra la o revist`, ci [i pe aceea
de a colabora la multe alte publica]ii [i de a
participa la tot felul de ini]iative culturale
seduc`toare. Totu[i, dac` nu m` pot retrage
fizic în pustie, nimic nu m` opre[te, chiar
atunci când fac b`i de mul]ime, s` m` refugiez
în sih`stria din mine, "dincolo de bine [i de
r`u", singur sau în doi, cu Nietzsche, a[eza]i
pe-o piatr` [i t`if`suind despre gastronomie,
vegetarianism, cerul alcionic al Nisei, etern-
femininul [i etern-nebunia, fiziologie,
fidelitate fa]` de p`mânt, via]` [i instinct,
despre moartea zeilor, ve[nica reîntoarcere,
muzica Sudului, tânguirea Ariadnei,
supraomul lui Zarathustra, amor fati, minciuna
poetic`, despre moral`, ditirambii [i filozofia
lui Dionysos, care afirm` via]a, despre naivi-
tatea lui Isus, Kant, Schopenhauer et hoc genus
omne [i câte [i mai câte.
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