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Într-un interviu, Ana Blandiana mărturisea: „Ştiu că nu mă 
pot salva decît prin scris”, aducând în discursul lirici, acel acasă, 
numit de Milan Kundera, „deşertul uitării“; „acasă“, la Ana 
Blandiana, reprezintă „filosofia iubirii“ a cărei fundament este 
dragostea, fidelitatea şi sentimentul limitelor; un „acasă“ în esenţa 
lui, opus tuturor totalitarismelor, un „acasă” al Europei, un „acasă” 
fără prejudecăţi.  

Punctul de plecare al poemelor sale, sub aspectul biblic, îl 
constituie patria lăuntruluiii, reflectată poematic, o Pagina A4, un 
spaţiu al libertăţii, un locus sacer, nu numai în sensul protejării, 
izolării, binelui, frumosului, opţiunii pentru estetic, ci, mai mult, a 
expunerii singurătăţii, lumii interioare, spaimelor, neliniştilor, 
fantasmelor (poetei), împlinete în foaia de hârtie, cu implicare, 
întotdeauna, şi a celorlalţi. Exprimarea sacrului, nu ca o pledoarie 
pentru refugiul Sinelui în artă, mai degrabă ca un exerciţiu de 

libertate prin literatură, de exersare a libertăţii divine, adus la timpul prezent. Aceasta fiind tema 
majoră, centrală, a scrisului şi existenţei, în genere, metamorfozele poetice, radicalitatea 
imaginarului devin, pentru Ana Blandiana, existenţă, destin, cum, poeta însăşi afirmă, într-o 
împrejurare: „Scriu pentru că n-am descoperit nici o altă soluţie mai eficace, mai totală, nevoii mele 
de-a exista, exasperării mele de-a mă convinge nu numai că sînt, dar şi că fiinţa mea are un sens”. 
Versurile ei sunt tot atâtea chemări la transcendere, la  a coloniza graţia creaţiei, nobleţea gândului 
şi a sufletului, în numele  a ceea ce este ascuns vederii. 

În „patria neliniştii”, asupra căreia insistă poeta, sunt identificabile încercări de a atinge 
departele-aproape (Gabriel Liiceanu,1996), cu riscul de a transmite ferfori ori nelinişti, dintr-o 
conştiinţă a lucidităţii existenţiale, pe de o parte, a orizontului misterului, pe de altă parte, în 
condiţiile unui timp istoric vitregit şi declinant. Scrisul şi meditaţia parnasiană se irump într-o 
radiografiere a realului empiric, într-o rostuire a cuvântului poetic, un altfel moralizator, subiacent 
simbolurilor antinomice, ale treziei şi bucolicului, surprinzând fiorul metafizic în însăşi 
corporalitatea cuvântului, un expresionism discret, încadrat într-o simbolistică delicată, un fantastic 
oniric, de factură meditativă şi, totuşi, de o acuitate a observaţiei, disponibilă descoperirii unui 
dincolo al numirii.  

Vibraţia culturală semnifică răspunsul nuanţat la experienţele colective, trăite, iar creaţiile 
poetice dau sens condiţiei şi spiritului uman. Vocea lirică aduce speranţa că dincolo de toate există 
un Dumnezeu, altfel spus, dincolo de efemer şi perisabil există acel secret (un  ne-desluşit al 
omului), Imperiu al veşniciei pe care doar Poezia îl poate face sesizabil, ori parafrazându-l pe 
Dostoievski, lumea poate fi mântuită/ salvată prin frumuseţe. Verbul poetic presupune o angajare 
într-o continuă autodefinire, reflexia în oglindă a omului spiritual, după cum, Nicolae Manolescu 
scrie în Istoria Critică a Literaturii Române că „la  Ana Blandiana se vede bine o poezie caldă care 
se vrea vibrantă de adevăruri sufleteşti nepervertite, declarându-se ca atare şi încercând să triumfe 
sufletescul pur, fie de ordinul senzorialităşii, fie de ordinul convingerii morale.” Coordonatele 
sensibilităţii poematice derivă dintr-un „biografic sentimental impus pentru o vreme de o retorică a 
afectivităţii şi un număr de motive etico-sociale generale care văd cu ochiul liber. Un vibrato 
emoţional constant însoţeşte mărturisirile limpezi, profesiile de credinţă nete, elocvenţa riguroasă.” 
(Nicolae Manolescu, Istoria Critică a Literaturii Române) 
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Într-o scriitură aparent formală, poemele se construiesc într-o corectitudine riguroasă; uşoare 
rotunjiri în irizarea metaforicului, impresionante, transcend limita dintre creaţie şi creator, om şi 
umbra sa, trec dincolo de realitate şi se metamorfozează în poezie; omul şi scriitorul sunt surprinşi 
într-o mutualitate echidistantă; imaginarul poeziei feminine subliniază o construcţie plurivalentă; 
înclinaţii mai mult către spirit şi mit deconcertează corporalul („Voi reuşi vreodată/ Să descifrez 
urmele care nu se văd,/ Dar eu ştiu că există şi aşteaptă/ Să le trec pe curat/  În patria mea A4?”); un 
Dumnezeu umanizat care transmite emoţie, încordare ori relaxare, dorinţă ori strădanie - stări 
sufleteşti în contratimp („Mecanisme/ Create de alte mecanisme/ După chipul şi asemănarea 
acestora,/ În timp ce Dumnezeu/ Coboară printre ei/ Şi învaţă să meargă pe role”- Pe role). 
Dumnezeu nu este un deus absconditus, ci o forţă care se umanizează, implicându-se în cotidian, 
mai mult de atât, pare detracat şi chiar face eforturi umane, nu de crucificare, ci de data aceasta, fie 
ele chiar disperate, de adaptare la lumea nouă, cu singularitatea aceluiaşi scop: de a salva ceea ce 
este pierdut. Formula biblică este adaptată pe un ton suficient de grav; descindere dumnezeiască 
peste natura omului (post)modern, monade care nu-şi mai percep condiţia umană, transformându-se 
în creaturi ne-simţitoare, ne- văzătoare, ne- auzind şi astfel îşi reduplică formatul şi structura în serii 
de alte mecanisme; pe de altă parte, „fericitul somn comun”, este mai ambiguu la păstrarea 
reminiscenţei, din temetica „luptei cu inerţia”; reverberaţie a problematicii etice, rămasă în adâncul 
reflecţiei lirice.  

O reiterare lirică din Evrei în căutarea sacrului - mysterium-fascinans devine o condiţie a 
percepţiei umbrei lucrurilor viitoareiii. Poeta re-consideră căutarea o vânătoare a cuvintelor care 
spre a se desăvârşi fac un pact faustian, în a-şi vinde sufletul, nu însă de a beneficia de umbre ca 
simbol al tainei rugăciunilor - „Les miracles de la Sainte Vierge“, dacă am avea în vedere cartea lui 
Gautier de Coincy („N-am alergat niciodată după cuvinte,/ Tot ce-am căutat/Au fost umbrele lor/ 
Lungi, argintii,/ Târâte de soare prin iarbă,/ Împinse de lună pe mare;/ Nu am vânat niciodată/ Decât 
umbrele vorbelor//(...) din cuvânt/ Nimic nu e mai de preţ/ Decât umbra/ Şi nu mai au umbră/ 
Cuvintele care şi-au vândut sufletul.” - Vânătoare); metafore elaborate, dat fiind ego-ul – deja şi 
mereu – „locuit de gând” (Ernst Cassirer, Eseu despre om, 1994). 

 Nimic fără acea spontaneitate a autoarei; Cel care locuieşte gândul este, de cele mai multe 
ori, îngerul sau locţiitorii lui („Trupul meu/ Nu-i decât armura/ Pe care un arhanghel şi-a ales-o/ Să 
mă treacă prin lume/ Şi astfel travestit/ Cu aripile împachetate/ Înlăuntru/ Cu viziera zâmbetului/ 
Coborâtă peste faţă,/ Pătrunde în iureşul luptei/ Se lasă acostat cu măscări,/ Şi chiar mângâiat/ Pe 
platoşa rece a pielii/ Sub care repulsia cloceşte/ Îngerul exterminator.” - Armura) Apocalipticiv, 
figuraţia îngerească nu este, precum la Vasile Voiculescu, o îngereţe atinsă, ci îngeri „bătuţi cu 
pietre” („Îngerii bătuţi cu pietre/ Care mai au tăria/ Să nu se-ndepărteze în văzduh/ Îmi cer răniţi/ Şi 
frânţi de oboseală, găzduire/ Şi-n timp ce fâlfâie uşor / Adorm umili şi fragezi prin caiete,/ 
Trăgându-şi doar în somn/ Când li se face frig/ Câte o filă albă peste aripi./ Dimineaţa ştiu că n-am 
visat/ După amprentele penelor pe pagini/ Şi mă grăbesc să le memorez/ Înainte de a-mi fi 
confiscate/ Ca să se decreteze specii noi/ De păsări de pradă.” - Dovezi). Aspiraţia vocaţională către 
Înalt, element specific de altfel creaţiei, în genere, a anilor şaizeci, atrage în imediata apropiere un 
sentiment al căderii („Îngeri bătrâni urât mirositori/ Cu iz stătut în penele jilave/ În părul rar,/ În 
pielea scămoşată de insule de psoriazis,/ Hărţi scrijelate adânc / Ale unor înspăimântătoare/ 
Tărâmuri necunoscute./ Prea trişti pentru bunevestiri/ Prea slabi pentru sabia de foc,/ Se lasă-
ngropaţi dormitând/ Ca nişte seminţe pe care le sameni./ Cu dureri reumatice la-ncheieturile 
aripelor/ Tot mai ascunse-n pământ,/ Tot mai moşnegi, tot mai oameni…” - Îngeri bătrâni). În 
fidelitatea textului din Proverbele înţeleptului Solomon, bătrâneţea, văzută ca înţelepciunev, 
sugerează, în versul blandian, vremelnicia şi imperfecţiunea umanului, pentru care ar fi  necesară 
travestirea ca să se poată transcende datul. 

Senzorialul din Psalmul 104, similitudine în manieră postmodernistă, parcă într-o linie de 
semnificare unidirecţională şi univocă, aduce neliniştea într-un spaţiu al evadării senzivităţii 
feminine. Rugaciunea Tatăl nostru este rescrisă cu sezualitatea femininului încorsetat („Iartă-mă de 
această/ Răsturnare în oglindă,/ Dar precum pe pământ aşa şi în cer. Totul seamănă/ încerc să te-
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ajung, să mă apropiu/ Să mă las înghiţită de aură,/ Să-mi închipui că te-am atins/ Căzând în extaz,/ 
Cum cad păsările în înalt./ Şi nu reuşesc.” - Scara). Fiul risipitor apare, de data aceasta, în lirica 
Blandianei, într-o altă ipostază, modernă („Port hainele tale/ Pe care corpul meu le ocupa/ Mirându-
se de potrivire/... Port hainele tale pe străzile ude tu ai crezut/ Fă-mă şi pe mine să cred/ Lasă lumina 
ta sa mă aprindă ... Zărindu-se pe la cusături/ Strălucirea sâmburelui/ Trecut dintr-un secol într-
altul” - Dulce confuzie). Angoasa vinovăţiei de a face parte din acelaşi univers în destrămare, 
evident, se vrea părăsită („Mai nevinovată, dar nu nevinovată,/ În acest univers în care/ Înseşi legile 
firii hotărăsc/ Cine trebuie să ucidă pe cine/ Şi cel ce ucide mai mult este rege:/ Cu ce admiraţie este 
filmat/ Leul placid şi feroce sfîrtecând căprioara,/ Iar eu, închizând ochii sau televizorul,/ Am 
senzaţia că particip la crimă mai puţin,/ Deşi ştiu că-n opaiţul vieţii/ Trebuie pus mereu sânge,/ 
Sângele altuia.// Mai nevinovată, dar nu nevinovată,/ Am stat la masă cu vânători,/ Deşi îmi plăcea 
să mângîi urechile lungi/ Şi mătăsoase ale iepurilor/ Asvârliţi, ca pe un catafalc,/ Pe faţa de masă 
brodată./ Vinovată, chiar dacă nu eu apăsam pe trăgaci,/ Ci-mi astupam urechile,/ Oripilată de 
zgomotul morţii/ Şi de mirosul sudorii neruşinate a celor ce-au tras.// Mai nevinovată, dar nu 
nevinovată,/ Totuşi mai nevinovată decât tine,/ Autorul acestei perfecţiuni fără milă,/ Care ai hotărât 
totul/ Şi apoi m-ai învăţat să întorc şi celălalt obraz.” – Animal planet)  

Aprehensiunea responsabiliţii, precum în Ioanvi, devine tot mai acută, poeta nu se vrea a fi o 
inimă părtaşă viciilor şi a degradării lumii („Durerea mea nu există dincolo de mine,/ Ea este 
inchisă între limitele corpului meu/ Funcţionând ca un magnet/ Care a strâns-o din lume./(...) Şi 
acum în jurul meu e un gol luminos/ Ca o aureolă etanşa ce izolează tumoarea/ Despre care nu ştiu 
decât că este eu însumi./ Dar nici despre mine nu ştiu mai mult” - Dincolo de mine). O prefigurare a 
caderii lui Lucifervii, din Isaia, se construieşte poematic („Aşa te-am zărit/ În timp ce cădeai/ De-a 
curmezişul prin cer,/ Sfâşiind giulgiurile albe ale norilor/ Şi lăsându-le să te înfăşoare,/ Ca şi cum 
ştiai că/ La sfărşitul picajului/ Urma să te striveşti/ De asfaltul pe care aşteptam/ Să-mi ghicesc 
destinul/ În măruntaiele tigrului.” - Cap sau pajură) Marele Orb din panismul lui Blaga ori stilizări 
naiv-iconografice, numite de poetă oboseala de a se „naşte din idee”, constituie aspiraţie de a depăşi 
neliniştile rezumate în „tristeţea metafizică”. Sufletul evadează în inocenţa paradisiacă a văzutului 
ancestral („Afară pe coline sufletul/ Îşi regăseşte respiraţia,/ Verdele ierbii îi face bine,/ Rostogolit 
prin otava/ Jumătate iarbă, jumătate mireasmă,/ Respiră adînc, inspiră, expiră/ Primăvara care trece 
prin el/ Curăţindu-l de spaime.” - Afară pe coline) Înţelepciunea cerească a Proverbelor, coborâtă în 
cotidian, ridică „tăcerea” la un mai mult al înţelegerii, o transfigurare metaforică a singurătăţii 
eliberatoare (Singurătatea ia forma aglomerărilor,/ Mulţimile sunt pustiuri,/ Retragerea înspre culmi 
cu povara/ De tăceri isihaste e tot mai nesigură,/ În timp ce pe marginea omoplaţilor/ Cureaua 
rucsacului/ Roade cioturile cu rămăşiţe de pene” (Cureaua rucsacului) Al. Cistelecan, în critica 
despre poezia Anei Blandiana, scria că „panica acestei agonii e transpusă într-o sintaxă aparent 
contemplativă (şi cu detaşarea implicită contemplativităţii), dar mereu vibratilă şi cu o imaginaţie 
(inclusiv a notaţiilor) ce se regăseşte şi ea mereu pe un registru de spontaneitate şi frăgezime.” 
Poezia Anei Blandiana e un amalgam în nuanţe, nu în culori primare sau primitive; e un tablou al 
feţelor cotidianului care merg spre grotescul mediatic şi consumist, dar în care se percepe prezenţa 
suavă, timidă şi intimidată a adevăratelor valori existenţiale, chiar dacă exilate. Departele este adus 
aproape în chiar tumultul vieţii. 

Urmărind simetria cu Psalmii biblici, poeta continuă segvenţa enumerativă într-un discurs 
concentrat al simbolurilor conturate pe fiecare termen, realizând o divinitate meticulos-inginerească, 
în serii de monade, evadând local şi punctual: „Dumnezeu al libelulelor, al fluturilor de noapte,/ Al 
ciocârliilor şi al bufniţelor,/ Dumnezeu al râmelor, al scorpionilor/ Şi al gândacilor de bucătărie,/ 
Dumnezeu care i-ai învăţat pe fiecare altceva/ Şi ştii dinainte tot ce i se va întâmpla fiecăruia,/ Aş 
da orice să înţeleg ce-ai simţit/ Când ai stabilit proporţiile/ Otrăvurilor, culorilor, parfumurilor,/ 
Cînd ai aşezat într-un cioc cântecul/ Şi în altul croncănitul,/ Şi-ntr-un suflet crima şi în altul 
extazul,/ Aş da orice, mai ales, să ştiu/ Dacă ai avut remuşcări/ Că pe unii i-ai făcut victime şi pe 
alţii călăi,/ Egal de vinovat faţă de toţi/ Pentru că pe toţi i-ai pus/ În faţa faptului împlinit./ 
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Dumnezeu al vinovăţiei de a fi hotărât singur/ Raportul între bine şi rău,/ Balanţa menţinută cu greu 
în echilibru/ De trupul însângerat/ Al fiului tău care nu-ţi seamănă.” (Rugăciune)  

După imagini convenţionale, urmează contrapunctul voit-insolit; dorinţa poetei este de a 
comunica la un nivel de profunzime, într-o structură de adîncime şi de a aduce un prim reproş 
divinului din toate. („Nu l-am înţeles niciodată,/ Nu i-am cunoscut definiţia:/ Un personaj 
transparent/ Sau numai o boare/ Pe care nici nu o simţi,/ Deşi te atinge./ După ani, după decenii 
începi să-i descoperi/ Urmele/ Întipărite în carne,/ Adânci/ Ca nişte urme de ghiare./ Tot ce ştiu 
despre el/ Este că se grăbeşte/ Spre locul/ Unde el încetează să fie.” (Un personaj transparent) Dacă 
Arghezi plăsmuieşte eterna dilemă fiinţă-nefiinţă şi aspiră la atingerea nelimitatului, simţindu-se 
pribeag în şes, în munte şi pe ape, această proiecţie în victimajul absolut, la Ana Blandiana, este 
reflexia inocenţei poetului – dramatic şi salvific – de natură orfică, stare emergentă din firescul 
lucrurilor („Nu mai am dreptul să mă opresc./ Orice poem nespus, orice cuvînt negăsit/ Pune în 
pericol universul/ Suspendat de buzele mele./ O simplă cezură a versului/ Ar întrerupe vraja care 
dizolvă legile urii,/ Vărsîndu-i pe toţi, sălbatici şi singuri,/ Înapoi în umeda grotă a instinctelor” - 
Biografie). Salvarea semenului, pilda cu samariteanulviii, este neliniştea centrală din poezia de acum 
a Anei Blandiana.  

În identificarea valorilor care înalţă spiritul uman - Sinele vs departele-aproape, versul 
blandian este liantul dintre generaţii. Itinerarul liric evidenţiază structura unei „poezii de idei”, 
împărţită între formele reflexive de factură sentenţios-aforistică; pe axa conceptuală apar ordonate 
elementele de figuraţie, în genere metafore plasticizante, ramificate, ca desfăşurare, de concreteţe; 
„ideea”, de la care poeta pleacă, este îmbogăţită, sensibilizată, reformulată într-o manieră 
sapienţială. Pe întreg parcursul poematic, din Patria mea A4, metafore/ alegorii au fost investite în a 
sensibiliza „ideea” într-un poiein care să construiescă pâna la a fi/ a nu fi globalizare culturală/ 
europeană şi a salva pe cei ce se lasă salvaţi prin opera de artă. 
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i Activitatea tematică a Anei Blandiana, de decenii, constituie obiectul unei aprofundate cercetări filosofice, sociologice, 
etnografice şi politologice, în Occident, cercetare pe care România doar după căderea comunismului ar fi putut s-o 
cunoască. În accepțiunea poetei (ca reprezentant cultural), cheia culturii este aceea a „diferenței“, întâlnindu-se în 
această idee cu Kołakowski şi cu marele antropolog Claude Lévy-Strauss: „orice creație veritabilă implică o anumită 
surditate la apelul altor valori, surditate care poate să meargă până la refuzul, dacă nu chiar la negarea lor. Căci nu e cu 
putință să te dizolvi în celălalt, să te identifici cu el şi în acelaşi timp să te menții în propria ta diferență.“ (Claude Lévy-
Strauss, Antropologie structurală, 1958) 
ii Volumul „Patria mea A4” ori „My Native Land A4″, decernat cu Premiul „Poetul European al Libertății” (din mai 
bine de 60 de volume prezente în concurs) poate fi considerat un moment sărbătoresc pentru cultura unui popor. 
Elogioasa recenzie a volumului este semnată de Matt Mac Donald în „Glasgow Review of Books” (Anglia, 2014), 
traducerea fiind realizată de Paul Scott Derrick, de poetul spaniol Antonio Colinas şi de Viorica Pâtea, lansat în ultimii 
doi ani la Madrid, Londra, şi Torino, ceea ce o aduce arta poeziei blandiane la statut de lirism european. 
iii „[...] a bunurilor viitoare, nu înfățişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc 
neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiți pe cei ce se apropie.” (Evrei 10) 
iv „Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu Îngerii lui s-au luptat şi ei, dar 
n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. “ (Apocalipsa 12) 
v „Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi.” (Proverbele înțeleptului Solomon, 20) 
vi „Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean.” (Evanghelia dupa Ioan 17) 
vii „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu 
ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe 
muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.”(Isaia 14) 
viii„Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.” (Luca 
10) 


