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MOTIVE ÎNGEM!NATE ÎN LIRICA
WIS5AWEI SZYMBORSKA "I A ANEI BLANDIANA
Cristina Godun
Bucure!ti

Ideea de a trasa o paralel" între crea#iile celor dou" scriitoare s-a n"scut
firesc !i parc" de la sine, încurajat" de similitudinile adeseori frapante care se
insinuau în imagina#ia mea, pe m"sur" pe lectura m" cuprindea !i m" înc"tu!a.
Similitudini care frizeaz" coinciden#a, cum ar fi volumul de debut al Anei
Blandiana, Persoana întâia plural, ap"rut la exact zece ani de la publicarea celui
de-al doilea volum (dar primul cu adev"rat semnificativ) al Wis^awei
Szymborska, Întreb"ri pentru mine îns"mi, 1954, !i care la prima vedere nu au
nimic în comun. Despre volumul Wis^awei Szymborska s-a spus c" este tributar
poeticii realismului socialist, fapt care din start o situeaz" pe Ana Blandiana, cea
care a fost „cunoscut" ca poet interzis înainte de a fi cunoscut" ca poet” în tab"ra
„du!manilor poporului”. Le apropie îns" foarte mult for#a cu care cred în idealul
pe care îl caut" !i în care cred, interoga#iile mute sau evidente care nu caut"
r"spunsuri, ci simbolizeaz" glasul ce se face auzit. Glasul care afirm", condamn",
interogheaz", investigheaz", glasul anonimului uneori, alteori glasul bine
individualizat al omului care !i-a câ!tigat prin îns"!i existen#a sa dreptul la cuvânt.
Teme fundamentale, existen#iale !i totodat" arhicunoscute !i prezente în
lirica universal" înc" de la începuturi se reg"sesc cu prisosin#" !i în crea#iile celor
dou" scriitoare. Binomii via#"-moarte, sfâr!it-început, cunoa!tere-necunoa!tere,
libertate-captivitate transpar din lirica celor dou" poete cu aceea!i putere de
sugestie, datorat" m"iestriei cu care st"pânesc limba. În cazul ambelor scriitoare
ne frapeaz" „simplitatea” expresiei artistice, îndr"zneala cu care problematici de o
asemenea complexitate !i importan#" pot fi tratate „cu modestia” unui limbaj
dezbr"cat de artificii. Puterea de sugestie a cuvintelor este valorificat" la
maximum atât de Szymborska, cât !i de Blandiana, cele dou" scriitoare reu!ind s"
deschid" sub ochii cititorilor un întreg univers de semnifica#ii. Bog"#ia imagistic"
!i vizionar" a liricii celor dou" poete se na!te din intertextualitatea versurilor. Un
simplu !i banal cuvânt cum este „totul” poate atrage dup" sine o multitudine de
asocieri vizuale, lexicale, un aprins dialog între istorie !i prezent. Pentru
Szymborska, Totul1 este
un cuvânt obraznic !i umflat în pene.
Ar trebui scris în ghilimele.
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Se preface c" nu rateaz" nimic,
c" adun", cuprinde, con$ine !i are.
Când colo nu-i decât
Un crâmpei de furtun".
Poeta polonez" a reu!it s" restrâng" cu acribie în doar câteva versuri
întreaga infatuare a unei realit"#i infailibile, omnipotent", omnicuprinz"toare !i
despotic" (care „adun", cuprinde, con#ine !i are”), dar care nu rezist" probei
nemiloase a timpului, c"ci nimic nu este etern. „Un crâmpei de furtun"” pe cerul
României, în istoria României, va fi !i Totul2 Anei Blandiana. Poetul român a
întrecut-o chiar în m"iestrie !i concizie pe colega sa de breasl" prin for$a de
sugestie a enumer"rii - aparent seci - a unor vocabule dintre cele mai banale !i
mai lipsite de poetism, care îns" prefigureaz" cu uimitoare !i !ocant" acurate$e
realitatea Epocii de Aur a dictatorului Nicolae Ceau!eascu:
... Frunze, cuvinte, lacrimi
Cutii de conserve, pisici
Tramvaie câteodat", cozi la F"in"
G"rg"ri$e, sticle goale, discursuri
Imagini lungite la televizor
Gândaci de Colorado, benzin"
Stegule$e, Cupa Campionilor Europeni
Ma!ini cu butelii, portrete cunoscute
Mere refuzate la export
Ziare, franzele
Ulei în amestec, garoafe
Întâmpin"ri la aeroport
Cico, baloane
Salam de Bucure!ti, iaurt dietetic
Qig"nci cu Kenturi, ou" de Crevedia
Zvonuri
Serialul de Sâmb"t", cafea cu înlocuitori
Lupta popoarelor pentru pace, coruri
Produc$ie la hectar
Gerovitalul, b"ie$ii de pe Calea Victoriei
Cântarea României, adida!i
Compot bulg"resc, bancuri, pe!te oceanic
Totul.
Fiecare cuvânt al poeziei închide în miezul s"u un simbol care las" loc
unei bogate interpretabilit"#i. Poezia surprinde cu rigoarea searb"d" a unui
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reportaj panorama deprimant", apocaliptic" a realit"#ii înconjur"toare care
împinge omul spre l"untric !i spre disperare. Este o poezie-manifest, denun#area
unui microunivers care frizeaz" ridicolul, degradarea uman", limita
suportabilit"#ii, într-un cuvânt... totul. Este totodat" enun#area firav mascat" a unui
protest colectiv, care a atras asupra autoarei pedeapsa aspr" a cenzurii !i a
regimului. $i poate nu în ultimul rând, este o manifestare a pesimismului care o
înso#e!te !i o anim" în egal" m"sur" !i pe Wis^awa Szymborska, în partea ei de
lume în care i-a fost dat s" înve#e s" tr"iasc".
Jocul cu limba, valorificarea cuvintelor !i a simbolisticii lor umplu de
înc"rc"tur" liric" !i filozofic" crea#iile celor dou" mari scriitoare. Aten#ia eu-lui
creator se îndreapt" cu prec"dere c"tre evenimente din sfera cotidianului, a
banalului din care îns" transpare mesajul profund al liricii reflexive, personale
pân" la intim, pe care atât Szymborska, cât !i Blandiana o cultiv". Amândou" au
capacitatea de a se distan#a cu maturitate !i uneori chiar cu ironie de mesajul
enun#ului liric, ceea ce face ca poezia lor s" aib" un impact !i mai mare în
con!tiin#a receptorilor. Eul lor liric este unul puternic individualizat, con!tient, dar
mai ales singur printre semeni !i singur în Univers, fiindc" numai p"strând
distan#a de evenimente î!i poate p"stra clarviziunea sentin#elor. Nici una dintre ele
nu exclude dialogul cognitiv, pe care îl v"d ca fiind esen#ial în procesul de
cunoa!tere !i însu!ire a realit"#ii, dar nu se las" absorbite în iure!ul biologiei,
istoriei sau culturii care ar putea s" le întunece luciditatea viziunii !i capacitatea
de discern"mânt, c"ci:
Din punctul de vedere al copiilor
care continu"m s" fim,
pove!tile se termin" bine.
Dar numai pove!tile.
Pesimismul acesta parc" atemporar, dublat de permanenta interogare a
realit"#ii fac din Blandiana !i Szymborska ap"r"toarele dreptului omului de a
gândi liber, de a fi liber, de a putea face alegerile pe care i le dicteaz" con!tiin#a:
Adus" la marea judecat"
Care se termin" prin trimiterea mea pe p"mânt,
Eu, g"sit" nevinovat",
Am primit dreptul
S" m" aleg pe mine.
Dar nu b"rbat, !i nu femeie,
#i nici un animal n-am vrut s" fiu,
#i nici o pas"re, !i nici o plant".
Se-aud secundele c"zând
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Din marele drept de-a alege
Se-aud lovindu-se de piatr":
Nu, nu, nu, nu.
Zadarnic adus" la judecat",
Zadarnic nevinovat".3
Aceea!i „nealegere” o tr"ie!te !i Szymborska în poezia În garderoba
naturii, care debuteaz" printr-o afirma#ie plin" de stoicism !i acceptare:
Sunt cea care sunt.
O întâmplare de neîn$eles
ca orice întâmplare.
Al$i str"mo!i
ar fi putut fi ai mei,
!i atunci mi-a! fi luat zborul
din alt cuib,
m-a! fi târât în solz
de sub o tulpin".
(...)
Nici eu nu am ales,
dar nu m" plâng.
A! fi putut fi altcineva
mult mai pu$in diferit".
(...)
A! fi putut fi eu-îns"mi – dar f"r" s" m" mir,
iar asta ar fi însemnat
s" fiu cu totul altcineva.4
Con!tiin#a nealegerii sau neputin#a alegerii, con!tiin#a propriei
individualit"#i creatoare care este totu!i „special", diferit"” le apropie pe cele dou"
scriitoare !i le face parc" s" nu se poat" debarasa de permanentul sentiment de
mirare: mirare pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce v"d, ce gândesc sau ce denun#".
O mirare care pare s" le înso#easc" în modestia cu care se raporteaz" pe sine în
raport cu universul înconjur"tor.
Un alt motiv care revine melodic în crea#iile Anei Blandiana !i Wislawei
Szymborska este cel al timpului care se scurge, cum altfel decât imperturbabil,
implacabil, antrenând dup" sine antinomiile eterne: „moarte-ve!nicie”,
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„neclintire-schimbare, trecere”, „natur"-om”, surprinse m"iastru printre altele de
Szymborska în Norii5 !i de Blandiana în Contratimp6. Clipa – care o obsedeaz" !i
pe Szymborska – clipa prezent", trece fulger"tor în nefiin#", devine dintr-odat"
amintire – amintirea unei întâmpl"ri, a unei tr"iri, a unei senza#ii sau a unei dureri,
amintire a ceva concret sau poate impalpabil, inefabil. Clipa devine liantul dintre
prezent !i istorie, dintre viitor !i memorie, al#i piloni de sprijin ai liricii celor dou"
poete:
Contratimp
M" uit în trecut !i nu în$eleg
Urmele pa!ilor mei.
Privesc înghe$ata z"pad"
Prin care picioarele mele descul$e,
Îmi amintesc, s-au r"nit,
Dar urmele lor închipuite semne
În alfabetul unei limbi disp"rute.
Ieri ce voiam s" spun
#i mâine cum voi mai citi
Durerea mersului de-acum,
Când clipele obeze
Par ani !i anii epoci
Nehot"râte !i f"r" sfâr!it?
Nici un r"spuns nu se na!te
Decât când nimeni nu mai are
Nevoie de el
#i întrebarea care-l a!tepta
A murit.
Metafora „clipei obeze” – sau poate oximoronul?... – sugereaz"
capacitatea maleabil" a timpului, care se dilat" pân" la a fi confundat cu anii, anii
cu epocile, prezentul cu eternul, eternul cu divinul. A!teptarea este înso#it" de
inevitabila angoas", de anxietatea existen#ial", c"ci tr"im f"r" s" !tim ce va fi
„peste un trimestru, peste un an, peste un an !i jum"tate”7. $i cu toate acestea,
r"spunsul mult a!teptat refuz" s" apar" !i devine astfel limpede c" timpul nu poate
oferi solu#ia, rezolvarea, r"spunsul. Ba mai mult decât atât, el !terge cu aripa lui
necru#"toare pân" !i amintirea a ceea ce a fost punctul de plecare – întrebarea.
Moartea devine o prelungire a a!tept"rii, o continuare fireasc" a curgerii.
Întrebarea a murit de prea mult" a!teptare, r"spunsul s-a pierdut printre clipe
obeze !i goale !i în noi se instaleaz" confortabil resemnarea:
Am întocmit o list" cu întreb"ri
la care nu mai a!tept r"spuns,
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fiindc" ori e prea devreme pentru ele,
ori nu voi reu!i s" le-n$eleg.
E lung" lista cu întreb"ri,
con$ine lucruri de importan$" diferit",
!i, fiindc" nu vreau s" v" plictisesc,
voi scoate la iveal" doar câteva:
Ce a fost adev"rat
!i ce doar o p"rere
(...);
Când vor înceta r"zboaiele
!i ce anume le va înlocui;
(...)
Unde-i locul voin$ei libere,
ce reu!e!te a fi !i a nu fi
în acela!i timp;
(...)
De ce lu"m drept bune
lucrurile rele
!i de ce am nevoie
pentru a nu mai gre!i în continuare?
Unele întreb"ri
le-am notat o clip" înainte de a adormi.
Dup" ce m-am trezit
nu le-am mai putut deslu!i.8
Cele câteva compara#ii pe care le-am enumerat în lucrarea de fa#" sunt
doar crâmpeie din multitudinea de aspecte care ar putea face obiectul unui studiu
mai am"nun#it, având ca tem" îngem"narea de motive !i idei care str"bat lirica
celor dou" poete ca o coloan" vertebral" cu verigile bine sudate. Atât Wis^awa
Szymborska, cât !i Ana Blandiana se remarc" cu distinc#ieprin profunzimea
operei lor, prin viziunea personal" a eu-lui lor liric, prin for#a declara#iilor lor
artistice cu valoare de adev"r de net"g"duit. For#a poeziei lor, limpezimea cu care
afirm" sau denun#" izvor"!te atât din sensibilitatea lor creatoare, cât !i din
medita#iile asupra unei lumi pe care o iau în serios, jocul fiind doar o solu#ie la
nivel lexical. Lirica celor dou" scriitoare este construit" f"r" ezitare pe
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fundamentul solid al unui „discurs esen#ializat”9, intelectualizat, care îns" devine
accesibil !i inefabil prin simplitatea expresiei artistice.
Cândva, Alexandru $tef"nescu a spus despre poezia Ana Blandiana c":
„respir" un fel de demnitate, de puritate moral" care, în cazul s"u, se transform"
într-o categorie estetic"”10. F"r" nici o îndoial", afirma#ia poate s" cuprind" în
adev"rul ei revelator !i crea#ia liric" a Wis^awei Szymborska, o scriitoare de o
incomparabil" profunzime a mesajului liric sau poate comparabil" doar cu cea a
Anei Blandiana...
NOTE
1. Wis^awa Szymborska, „Totul” în vol. Chwila, PAIDEA, 2003, p. 95.
2. Ana Blandiana, „Totul”, în „Amfiteatru”, 1984.
3. A. Blandiana, „Nealegere”, A treia tain", 1969.
4. W. Szymborska, „În garderoba naturii”, op.cit., p. 19.
5. „Norii”, Ibidem, p. 25.
6. A. Blandiana, „Contratimp”, op.cit.
7. W. Syzmborska, „Odzie_”, Ludzie na moRcie, 1986.
8. W. Szymborska, „Lista”, op.cit., p. 89.
9. Ion Pop, Prefa$" la volumul Poezia unei genera$ii, Editura Dacia, 1973.
10. Alexandru $tef"nescu, Slast, 1977.
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