
 

 

 

 ת היא הסולידריותהאחרּו

תחת  1שליחותה החברתית של שירתה של המשוררת הרומנייה אנה בלנדיאנה

 1988ועד  1964-שלטון הדיכוי של ניקֹוַלֶאה צ'אושסקו ברומניה מ

 משה יצחקי

 מבוא

" כותב אדם ג' [...] "רומניה והעולם כולו חייבים להיות אסירי תודה לכמה משוררים

שירה הרומנית, אמת, ואירוניה נועזת תחת רודנות נושאו "הבמאמר ש 2סורסקין

צ'אושסקו". סורסקין כותב כי שירתם של משוררים אמיצים אלו, סייעו לשמור על חיוניות 

 של אמת אנושית שניצחה את המשטר המדכא. 

סה לפענח את סוד חיוניותה של שירתה של אנה בלנדיאנה, אחת אני מנמאמר זה ב

. בשנים אלה הופעלה ברומניה מדיניות 1989-1964 מניה בין השניםמבכירי משוררי רו

סקו. במהלכים מתוכננים שצ'או טוטליטרית של דיכוי, הפחדה והשתקה בניהולו של

לנשיא  1967-ומתוזמנים בדרך אל הנשיאות ואל שלטון היחיד הדיקטטורי, הוא מתמנה ב

 3.מנה את עצמו לנשיא רומניההוא מ 1974-מועצת השרים, תפקיד מקביל לראש ממשלה, וב

                                                           
1
ה. בטימישוארה ברומני 1942-אנה בלנדיאנה הוא שם העט של אוטיליה ואלרי קומאן, אשר נולדה ב 

ולערכי  םבלנדיאנה הוא שם הכפר בו נולדה אמה, והמשוררת החליטה לאמץ שם זה כמחווה לא
 האומה המגולמים בחיי הכפר הרומני. 

2 Sorskin, 1991: 33 
3
; להרחבת היריעה על המשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה ראו אצל אן 1976, זיגרטראו אצל  

 (.2014אפלבאום )
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 : כותב רומולוס רוסאן

מתחת לכפפת האגרוף הדיפלומטית, שהיוותה מעין חיקוי למערכת שלטון 
דמוקרטית, היה נשלח  באופן בלתי צפוי, אגרוף ברזל שהיה יכול לפגוע בכל מקום 
]...[. בידי השלטון היו מרבית כלי התקשורת של אותם זמנים, בבתי המגורים 

תלו' אנשי המפלגה ונבנה מנגנון שליטה פרלמנטרי שחנק כל אפשרות לביטוי 'נש
  4אופוזיציונרי.

מנים ואינטלקטואלים משדות הרוח השונים היו וכי משוררים, סופרים, אמאליו מובן 

שלטוניים שעמלו להטמיע באמצעות -אל מול המנגנונים המפלגתייםדיים יחשודים מי

כל  .חתר שלטון הרודן הםהמעשה שאליואחדות המחשבה מניפולציות ותודעה כוזבת את 

ניסיון לקשר חברתי שהיו מעורבים בו יותר משלושה אנשים היה אסור ונתפס כמעשה 

 חתרני.

עמיק פרספקטיבות בשאלת ארחיב ואניח כמה אבני יסוד לדיון, אשר עליהן אבטרם 

ת, ברצוני האחרּושליחותה החברתית של שירת בלנדיאנה וזיקתה לשאלת הסולידריות ו

, 2014לפתוח בעדות אותנטית  שתהווה מצע למושגי היסוד ומסדרון מאיר לעיון. בספטמבר 

אחד מבתי הכלא המרכזיים של  1948ערכתי סיור בעיר סיגט ברומניה, עיר בה נבנה בשנת 

בעבר אינטלקטואלים, פוליטיקאים  נכלאוזה בית כלא בהמשטר הקומוניסטי הרומני. 

ידי השלטון הקומוניסטי כקבוצה מאיימת -ה עלסך העילית הרומנית שנתפואחרים מתו

ובעלת פוטנציאל לגיבוש אופוזיציה למשטר. את הסיור הדריכה המשוררת אנה בלנדיאנה, 

יחד עם בן זוגה  (,שבעיםייסדה בתוך מבנה הכלא )שנסגר בשנות ה 1993אשר בשנת 

ועמידתם ההרואית מול מכונת המוות, רומולוס רוסאן, מוזיאון להנצחת קורבנות המשטר 

העינוי, מחיקת הזיכרון והמחשבה החופשית. כאשר שאלתי אותה על גילויי סולידריות 

: "מיד תראה ותשפוט בעצמך". המשכנו לעבר תא שהיה חדרו של רופא השיבהבכלא, היא 

ה תחבושת גדולה. "מה המיוחד סהכלא שהיה אסיר בעצמו. על קיר התא הייתה פרו

"לקח לי זמן ארוך לפענח את מה שכתוב עליה" ענתה בעיניים . " שאלתי?בושת הזובתח

"גם אני לא ראיתי זאת זמן רב" ענתה בחיוך,  .נוצצות. "אני לא רואה כלום" אמרתי בתסכול

"והסיבה היא שפת הצפנים שבה. בתחבושת זו, כמו על גזות, פדים ותחבושות אחרות שבהן 

ל האסירים, מצויה רקמת סתרים מוצפנת ובה דברי שיר, חבש הרופא את פצעי הגוף ש

איומה של האחרים" במציאות "נחמה ותקווה. אלה היוו את אחד מביטויי הסולידריות של ה

להמשיך ולעמוד בגבורה לאסירים אדם. מעשים אלה נתנו מעט מזור וסייעו המחיקת צלם 

תחושת ניצחון גדולה, "שגם לא מן הנמנע", המשיכה ועיניה הביעו "מול שלטונות הכלא. 

                                                           
4
  Rusan, 2015: 9. כותב המאמר. כל הציטוטים והתרגומים מרומנית ומאנגלית הם של 
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הרופא, הלכו בין כותלי הכלא עם דברי הכפירה  של הסוהרים שהיו זקוקים לתחבושות

הסיפור הזה מספר במידה רבה גם את סיפור שליחותה  .והחתרנות שרקם הרופא"

את שפת הצפנים המקודדת בשיריה. שירה בנות החברתית ואת מאמציה של בלנדיאנה ל

דו רודנית בזכות עצמה אשתו אלנה, יולצ ,הארוכות של צ'אושסקו אשר בשנות הרודנות

 וותה מצע לחיזוק הנפש והגוף של קוראיה. יה

 בשירה הרומנית שמוניםוהם ישיששירת בלנדיאנה ודור שנות ה

. שישיםשנות ההמשוררים של לדור  עולם הביקורת והמחקר משייך את אנה בלנדיאנה

ת המחקר האקדמי ואת הצורך במציאת מאפיינים לקטגוריות מסוג זה משרתת א החלוק

כדי להחמיץ תופעות יוצאות דופן, או יוצאים מן הכלל  חלוקה שרירותית זודוריים, אך יש ב

כזה הוא המקרה עם  תבניות המוצעות.ה-שאינם מתיישרים ומתיישבים בתבניות ובתת

 שירת בלנדיאנה.

לירית משקמת שנמשכה זמן התאפיינו בתחייה  שישיםככלל ניתן לומר כי שנות ה

לא רב. תחייה זו באה ליד ביטוי במישור האסתטי, במבע הסובייקטיבי ובדחף להתמודד עם 

אן אלכסנדר, , יוֹ סקּור  רין סוֹ , מ  נסקּוט  ה ס  היבטים קיומיים. משוררים בולטים כגון: ניקיט  

יר מחדש את מהותה הלירית ביקשו לגלות ולהגד ,ה ואנה בלנדיאנהרגֶ יאוֹ ן ג  ה, יוֹ לטג  אר ב  'זַ צ  

 .של השירה: יופי, אותנטיות, סובייקטיביזם אקזיסטנציאלי, מטפיסיות ומבע מדיטטיבי

תחת עינה הפקוחה של  הבתקופה בה הספרות נכתב ויאה ושיקום אלה נעשימאמצי הח

אידיאולוגיה קומוניסטית שביקשה לנתב ולצמצם את מוטת כנפי  על תהמושתת צנזורה

 5.תבניות של הריאליזם הסוציאליסטי הספרות לתוך

-הצמיחו בשירה הרומנית את הפוסט עשריםשל המאה ה שמוניםוה שבעיםשנות ה

נתן ביטוי פואטי לרצון . דור זה שמוניםדור משוררי שנות ה ידי-אשר אומץ על מודרניזם

מודרניזם -המחשבה והקיום של הקומוניזם. מבקרי הפוסט ,העז לקעקע את אופני העיצוב

ה(. טֶ ריט  קּוסֶ המודרניסט רק בפקודת המשטרה החשאית )-ענו כי יכולת להיות פוסטט

מודרניזם היה אוונגרד של -, כי הפוסטטוען המשורר והמבקר דניאל קורבו לעומת אלה

 6פרות קדושות.שחיטת פליטים, דור חדש בספרות הרומנית שמגמתו הייתה ניתוץ אלילים ו

של היו שנות השיא של משטרו הרודני  הראשונות, וניםשמובמיוחד שנות ה ,שבעיםשנות ה

, אך גם דניאל קורבו, כמו חוקרים ומבקרי עוף רדוםושדה הספרות דמה ל ,צ'אושסקו

                                                           
5

  ;Corbu, 2014: 6-7 מבט חדש ומרתק על ההיסטוריה של הריאליזם הסוציאליסטי בספרות

 .(Perian, 2017) הרומנית ניתן למצוא אצל פריאן
6

 Ibid:  12-17 
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ספרות אחרים, מודה שלא היה פשוט כלל וכלל לתת ביטוי לחלום החותר לחירות הביטוי 

ירים. עדות אחת והמחשבה, לאנרגיות, למגמות ולזרמים שהתעוררו בקרב משוררים צע

 : מבני אותו הדור 7שמעתי מפיו של הסופר והמחזאי רדו צוקולסקו

של סמואל בקט. לפני פרסום ספר או העלאת  "מחכים לגודו"כתבתי מחזה בהשראת 
מחזה נדרש היוצר להתייצב בפני ועדה של המפלגה הקומוניסטית. על הבמה ישבו 

למה הוא לא " ",מי זה גודו?"ות: שלושה אנשי מפלגה והחלו לירות צרורות של שאל
", איפה הוא עובד?", "האם גודו הוא חבר מפלגה?", "למה קוראים לו גודו?", "מגיע?

בכל דף הם דרשו לתקן, להוסיף, לשנות. אחרי כל  " ]...[.למה הוא לא עובד?"
 [מאכל רומני עשוי מקמח תירס] התיקונים שלהם לא היה לי מחזה אלא ממליגה

 להם תודה וגנזתי את המחזה.  אמרתי תפלה.

להציג בפני  שמוניםשהתבקש בשנות ה 8עדות אחרת שמעתי מפי המשורר וסילה מוסטה

שירה הראשון שביקש להוציא לאור. מוסטה הועדה של המפלגה הקומוניסטית את ספר 

מנם התפרסמו בכתבי עת, אך את ספרו הראשון פרסם רק ו. שיריו א"ויתר על התענוג"

 . 1989לאחר מהפכת דצמבר  ,יםתשעבשנות ה

שנוסדה בסוף  "Echinox"קמו בודדים וחבורות כמו: קבוצת  מדכאת זו,במציאות 

 חבורת .החלה דרכה באוניברסיטת באבש בולאי בקלוז' נפוקהזו  . חבורהשישיםשנות ה

. קבוצות "היום השני" שבסיסה היה בבוקרשט אחרת שנוסדה באותן שנים הייתה חבורת

 םמרכזיבבית הספר לשירה בטרגו ניאמץ, קבוצת השירה בברשוב וב וספות פעלווחבורות נ

  9.בגבולות המדינה וביישובי ספר כמו: טימישוארה, קישינב, סאטו מארה ועוד

ן ויוֹ  סקּוּפוֹ נד, אדריאן ּפמ  פל   כגון דינוֹ  שבעיםמקור השראתם של משוררי שנות ה

פילוסופיה, בהתייחסו לספרות" הרחב 'ה )ברונו( בראשית דרכם, היה "עולם המירצ  

בהמשך בקעה שירתם מתוך המפגש שבין עולם הספר לבין החיים  .היסטוריה ותאוריה

תים הגיעה יעצמם. שירתם שילבה באופן מוקפד יסודות אסתטיים, ריתמיים ותמטיים ולע

חתר לשבור את השפה הלירית  שמוניםדור משוררי שנות ה קרוב לגבול "המניאריזם".

                                                           
7
בטרגו מורש, רומניה, גדל בעיר ריגן  1949-בנולד  ,רדו צוקולסקו, סופר, מחזאי, במאי, מתרגם ועורך 

 עשריםומאז יצאו לאור כ 1978שנת בוחי עד היום בעיר קלוז' ברומניה. צוקולסקו החל לפרסם 
רומנים, סיפורים קצרים ומחזות. כמה מהם אף תורגמו להונגרית, צ'כית,  -ספרים פרי עטו 
 איטלקית וגרמנית.

8
מנהל האגף לתרבות בעיר סיגט, . הוא חוז מראמורשוסילה מוסטה נולד בכפר קורויין במהמשורר  

לאומי לשירה המתקיים -ןחבר באיגוד הסופרים הרומני, מנהל מזה שנים רבות את הפסטיבל הבי
 מדי שנה בשנה בעיר סיגט בצפון רומניה. פרסם שמונה ספרי שירה.  

9 Corbu, 2014: 42-44  
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שנחשבה כשפה אסתטית "טהורה". מטרתם הייתה לייצר  שישיםבוהה של דור שנות ההג

 .ציבור הרחבאת השירה אל ה נגישדמוקרטיזציה של השפה הפואטית ולה

משוררים שכתבו שירה ( 1) 10:דניאל קורבו  מחלק את משוררי דור זה לכמה קבוצות

( 2) 11;גיה בדרך היתוליתעסקו בביוגרפיה באופן ציני ובמיתולוקצרנית ואנטי לירית 

משוררים שעסקו ( 3) 12;משוררים שמאפייניהם היו כתיבה פנטסטית, אירונית ופרודית

ים ימשוררים תיאטרל 13;בשירתם בגירוש שדים, בשירה מדיטטיבית ומטפיזית

משוררים  15;משוררים ששירתם אבסטרקטית, שכלתנית וביקורתית( 4) 14;ואלגוריסטיים

רומנטיים, -משוררים נאו( 5)-ו 16;סקו במיסטיקה של הארוטיקהעשם ומתריסים אנרכיסטי

 17.פורמליסטים וסנטימנטלים

פואטית לאחד מהדורות מבחינה להשתייך  סירבה ועדיין מסרבתאנה בלנדיאנה 

הספרותיים האלה. מאז ומעולם חשה חוסר תואם בין תפיסותיה הפואטיות לבין תפיסותיו 

. בלנדיאנה גם כרונולוגיתמבחינה כאמור השתייכה  אליו שישיםשל דור שנות ה הפואטיות

 מבדלת עצמה מדור שנות השמונים, בהן המשיכה לכתוב ולפרסם, וכך היא עושה עד היום. 

בשירת בלנדיאנה ניתן למצוא, ללא כל מניפסט פואטי, זרמי מעמקים של 

, קשה הרומנית בפרט. ללא הכרת זרמי מעמקים אלהזו המיתולוגיה העולמית בכלל ושל 

שכבתיות בשיריה, בהם משוקעים מוטיבים ויסודות -יהיה לתפוס את הפוליפוניות והרב

מתוך שכבות המעמקים של התרבות הרומנית העתיקה. זיקתה של בלנדיאנה לתרבות 

  18":מן הכפר"הרומנית הכפרית מופיעה בשיר 

ים  רִּ ירֹות, ֲאח  שִּ ים י  דִּ ר/ ֲאח  פ  ן ַהכ  ים מִּ יעִּ נּו ַמגִּ ים כֻּל  דִּ יֶהם,/ ֲאח  ה ֶדֶרְך הֹור  ל  חִּ ים ת  רִּ עֹוב 
שּוב  ים ל  כֹולִּ ינּו י  ינ  ל ב  י ַהַמז  נ  ּיֹות,/ ב  לֹות ּוַמֲעשִּ פ  ים ֱאמּונֹות ט  ים עֹוטִּ רִּ ירֹות, ֲאח  שִּ י 

עֲ  ת  ס  הִּ ים/ ב  דִּ ים נֹוד  יֶהם, תֹועִּ ם ֶדֶרְך הֹור  ר  ב  ע  ים, ב  רִּ ֲאח  ת./ ה  ל ע  כ  ם ב  ר  פ  כ  ם לִּ יֹּות ַהד  פֻּ

                                                           
10 Ibid: 42-316 
11
 צ'ה קרטרסקו, מגדה קרנצ'י כריסטיאן פופסקו ועוד.משוררים מירהבקבוצה זו כלולים  
12
 משוררים  פלורין יארו, לוצ'יאן וסיליו, אוקטביאן סוביאני ועוד.ה כלולים קבוצה זוב 
13
מורשן, מריאנה מרין, מרתה פטראו, רדו פלורסקו, יון מולדובן,  בקבוצה זו כלולים המשוררים 

 ילה דן ועוד.וסילה מוסטה, אאורל פנטאה, אאורה כריסטי, וס
14
 פטרו רומושן, דניאל קורבו, ניקיטה דנילוב יואן פלורה ועוד. בקבוצה זו כלולים המשוררים 
15
גרציה דימה, פאול גריגורה, דורין פלוסקרו, -כמו יון זובשקו, סימונהבקבוצה זו כלולים משוררים  

 יואן פטרש, סורין גרקו ועוד.
16
 נצ'סקו, גיאורגה  איזבשסקו, ג'ורג'ה סטנקה ועוד.רודיקה דרגי בקבוצה זו כלולים המשוררים 
17
 דן דוד, וסילה טודור, ויורל דינסקו, יון בורנר ועוד.בקבוצה זו כלולים המשוררים  
18
ובתרגומו לעברית  ,(1966) עקב אכילסבשפת המקור מופיע בספרה של בלנדיאנה:  "מן הכפר"השיר  

 .(52: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורהיצחקי, בספרו של 
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ק ֶאת ֹכַהל  ַזּק  ים/ ל  עִּ ים ֶשּיֹוד  סּוסִּ ים, ו  עִּ ר  ֶעה, ּוז  ר  דֹות מִּ ש  קֹום בִּ מ  דֹות,/ בִּ בֹוד  ַהַדּקֹות, ַהמ 
ין  ר ַיֲאזִּ פ  ה ֶשַהכ  י רֹוצ  ש ֶאת ֶדֶרְך הֹוַרי,/ ֲאנִּ ד  ח  יב מ  שִּ ה  ה ל  י רֹוצ  רֹות./ ֲאנִּ ַשכ  ים ַהמ  לִּ ַהמִּ

יל דִּ  לִּ צ  ֶדֶשת ֶשל לִּ חֻּ ה מ  מ  נ  ַהפ  י/ ו  תִּ נ  ש  ַדע ַגם בִּ ם א  ה אֹות  ט  דֹות ַהחִּ י ש  יל  בִּ עֹוַתי,/ ש  מ 
ַית ַהֹכל./ תֹוְך ֲהו  לֹוַתי ל  יעֹוַתי  מִּ סִּ פ  ים,/ נֹוַדַעת בִּ פּולִּ יו ַהנ  ב  ל  ין ַעל צ  מִּ ל  ית ֶהע  ב  נ ס ל  כ  הִּ ל 

ֶהם,/ ֶשֲאבֹוַתי ש   ֶשל  ה ַהדֹומֹות ל  שּוק  לֹות ת  לּו מִּ מ  ַמל  ים/ י  שִּ ר  י ַהש  ַמֲעַמּק  ים ב  זּורִּ
ה  ש  י ח  רֹות ֲאנִּ ד  י ַבש  תִּ ֶלכ  ֶעֶרב ב  ָאה. ַרק ב  י ב  ן ֲאנִּ ַאיִּ ַע מ  יש יֹוד  ין אִּ ל א  ם./ ֲאב  ת  נ  ש  בִּ

מֹו בַ  ים/ כ  תִּ יסֹות ַהב  נִּ כ  ים בִּ ּיִּ יזִּ פִּ ים ֶמט  רִּ ם/ שֹומ  ת  ב  ר  קִּ ר.ב  פ  ץ, ַבכ  ע  י ה  ל  ס  ים, ַעל ַספ  רִּ ע   ש 

עוד  ניתן למצוא בשירתה את שמחת הגילוי ופליאה מתמדת על סוד הקיום. גילויים אלה 

מובעים ברגש של סולידריות עם היקום. גילומו של מבע זה יופיע בדרך כלל בגוף ראשון 

 רבים.

חוי עם הטבע. מערכת בפואטיקה שלה נמצא כמיהה עזה לשותפות או לאיחוד או אי

יחסיה עם הטבע על מופעיו השונים, גם כאשר יופיע בזעפו, מבוססת לרוב על ערגה 

ערגה זו מתקיימת מבלי דעת מה סיבותיה, אך יש בה מעין  וכמיהה להתמזגות עם כוליותו.

   19":קשרים"מו, כמו למשל בשיר יידיעת הנצח, כמו גם כאב הזיווג ע

מִּ  י ַעצ  י,/ַהֹכל הּוא ֲאנִּ ינֹו דֹוֶמה לִּ ֶלה ֶשא  י ע  אּו לִּ ים/ ֶשֹּלא  י./ ַהר  ֹצא ַבַעל ַחּיִּ מ  י לִּ רּו לִּ ז  עִּ
ים ֶאת  שִּ ים ַהלֹוב  תִּ ה ַבמ  י חֹוז  ַקַעת,/ ַוֲאנִּ ב  ה נִּ מ  ֲאד  ֹרְך ה  קֹום ֶשֶאד  ל מ  כ  י./ ב  קֹולִּ ק ב  ֶנֱאנ 

ים./  רִּ ים ֲאח  תִּ ים מ  אִּ ים ּובֹור  קִּ ַחב  י/ מ  מּותִּ ם,/ ד  עֹול  ם ה  ים עִּ ים ֹכה ַרבִּ רִּ ש  ה ק  ם מ  ש  ל 
כּופֹות  י ת  ד אֹותִּ קּום ּפֹוק  ף?/ ַהי  ֹטר  יֹון מ  מ  ל ֶזה דִּ כ  ים/ ו  ים ֹכה ַרבִּ ים ֲעזּובִּ אִּ ֶצֱאצ  ים ו  הֹורִּ

י. א ַלֲהֹלם בִּ ן ֶאל  גֹונ  ת  הִּ ה ל  כֹול  י י  ינִּ א  צּוַפי/ ו  ֶאֶלף ַּפר   ב 

  1989-1964 :יאנה בעידן הרודןחופש הביטוי ושירת בלנד

-ה ,השנה שבה פרסמה אנה בלנדיאנה את ספר ביכוריה, הייתה "שנת הפלא", 1965-1964

"Anus Mirabilis" .בשנה זו פרסמו  20של השירה הרומנית שלאחר מלחמת העולם השנייה

משוררים רבים את ביכורי שירתם. זאת הייתה שנה מלאת תקווה, שנה שנראתה כאבן דרך 

סימנה הבטחה גדולה תחת שלטונו של צ'אושסקו לאחר שנים של שלטון סטליניסטי. בין ש

: ניקיטה סטנסקו, מרין סורסקו, כאמור המשוררים הבולטים בני דורה של בלנדיאנה היו

שירתם בשנות את יואן אלכסנדר ואחרים בני דור מבוגר יותר, אשר לא יכלו להוציא לאור 

הזה היה קצר. תוך שנים  "ירח הדבש"יניסטית. אולם בגלל הצנזורה הסטל חמישיםה

ר שאסיוט, רדיפה, צנזורה, השתקה וענישה של אלה ים של ספורות הפכה "שנת הפלא" לשנ

הדרקוניות של השליט שהוגשו  "תזות"לא גילו "סולידריות" עם רעיונותיו או עם ה

                                                           
19
ובתרגומו לעברית אצל  (,1969) התעלומה השלישיתהשיר "קשרים" מופיע בספרה של בלנדיאנה  

 .(59: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורהיצחקי, 
20 Jay & Cristofovici, 1990: 9-14 
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תחילת ו שיםשיבתחפושת של מהפכה עממית, דמוקרטית וסוציאליסטית בסוף שנות ה

. העם הרומני עבר בשנים אלה שיא של שינוי מטלטל. עשריםשל המאה השבעים שנות ה

מהותו של שינוי זה היה קידום התיעוש על חשבון המסורת החקלאית של העם הרומני, 

לסביבות אורבניות מזוהמות ומפויחות. ולעבור שאילץ המוני אדם לעזוב את הכפרים דבר 

היו הרס תרבות העבר הרומנית. בעוד שכבות העילית ך שגרם למהלהיה זה עבור רבים 

ידי -לעסוק בדיון ביקורתי על השליט ומדיניותו, מניעה שנאכפה עלממנועות בשנים אלה 

הפעלת פיקוח, צנזורה ואמצעי דיכוי אחרים, קיבל העולם המערבי בתשואות את הרפורמות 

הנחת התפעלו מהשליט הנאור. צות הברית, של צ'אושסקו. העולם המערבי ובעיקר אר

מתון , העבודה של המערב הייתה שברומניה מתפתח דגם של שלטון קומוניסטי ליברלי

אינטרס של המערב לתקוע בעיקר מ והמערב נבע שבחיונבדל מברית המועצות. אך 

בקיץ  21.השתלטות הקומוניזם הסטליניסטי על מזרח אירופהבטריז באמצעות צ'אושסקו 

סיפה בה ריכז את פעילי המפלגה, הצהיר צ'אושסקו שהוא עומד להשלים  , במסגרת א1983

. בהצהרה זו נראה היה שבא הקץ קודם לכן כעשור וחציהחל  הבאת המהפכה התרבותית ש

, כך הוא קרא "תזות"לכל מי שקיווה שרומניה חוזרת לנתיב הנורמליות. עיקרן של ה

ש, היו נאמנות טוטלית לשליט והפגנת לרעיונות העוועים שלו, בהבאת המהפכה לידי מימו

נאמנות ללא פשרות למפלגה. משמעותה של נאמנות זו הייתה להתיישר באופן מוחלט עם 

מי שהוביל את החתירה תחת מגמות הדיכוי מגמת הדיכוי של הרוח והמחשבה החופשית. 

גים היו משוררים אשר בתחבולות שיריות הצליחו למלא מקומם של היסטוריונים, סוציולו

פי האידיאולוגיה של המפלגה. -ועיתונאים שנדרשו להתיישר ולתאר את המציאות על

למעשה, מבהיר ההיסטוריון והפילוסוף דניס דלטנט, נוצרו שתי שפות: כלפי חוץ דיברו 

ידי שימוש תכוף במושג -המתנגדים למשטר במונחים שתאמו את רצון השלטון על

שמהפך למעשה את משמעותו בהגות המערבית.  "סולידריות" כמשמעו במשטר הקומוניסטי

שהתבססה על שקרים מוסכמים כפי שנראה בהמשך, משוררים אלו חתרו כנגד מראית העין 

  22: "אחדות",  "ערבות" ו"תודעה לאומית".כגון

" זכו"ידי הצנזורה כמעשים חתרניים, הוצאו מחוץ לחוק ובעליהן -יצירות שנחשדו על

פרסמה אנה  1984-וחיפושי פתע של המשטרה החשאית. בלפיקוח לוחץ, ביקורי בית 

                                                           
21

על תהליכי הניתוק של רומניה מחיבוק "הדוב הרוסי" ויצירת משטר אוטונומי, רפובליקה  
שהביאה לשינויים מרחיקי לכת בתרבות הרומנית, שינויים שלטוניים, חברתיים סוציאליסטית 

וכלכליים ולשיתוף פעולה עם המערב שחשב שמצא טריז מתאים לניתוקה של מזרח אירופה 

 .(Deletant, 2012: 276-136דלטנט ) וכן אצל ,166-11: 1976אצל זיגרט, מברית המועצות, ראו 

 (.Rusan, 2007רוסאן )אצל אוגרפיה של משטר הדיכוי ניתן לקרוא להרחבה על הכרונולוגיה והגי
22

 Deletant, 2012: 182-188 
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בו  23"הכל, בהם גם השיר " Amfiteatruעת הקומוניסטיהבלנדיאנה ארבעה שירים בכתב 

ידי הצנזורה -פוענחו על ,שיר הזההאלו, ובמיוחד  נעסוק בהרחבה בפרק הבא. שירים

פוטרו, הטור ו עורכי, כשירים המכוונים כנגד השלטון. כתב העת הוסר תוך שעות מהמדפים

מהמשטרה החשאית,  איומים טלפונייםהשבועי של בלנדיאנה בעיתון הושעה, היא קיבלה 

באורח פלא  ,. אולםבחנויות הושמה תחת מעקב צמוד ונאסר להציג ולמכור את ספריה

סוג של  24,ט"אמיזדאאו באמצעות "ס פה-לעברו השירים מיד ליד, מפה לאוזן. הם נקראו בע

ת במסגרת של שוק שחור, שהייתה בגדר עבירה חמורה על החוק. עותקים הוצאה עצמי

משירים אלה נטמנו בארנקים ובמקומות מסתור אחרים והועברו בסתר מאדם לאדם. השיר 

באנגלית וברומנית על עמוד שלם. בעמוד  The Independent הופיע ביומון הבריטי "הכל"

מדוע לציבור הרומני המילים האלה היו ביטוי בניסיון להסביר  ,זה פוענחו כל המילים בשיר

מעבר להד התקשורתי שהפנה זרקור למשטרו של הרודן, ומבלי שהתכוונה לכך חתרני. 

-של אלה אשר דוכאו עלסולידריות אחרים". "במודע, יצרה שירתה סוג של סולידריות של ה

של וף פעולה ידי מערכות השליטה והצנזורה של מפלגת השלטון. היו גם תופעות של שית

" מתקרנפים"או  "משוררי חצר"ידי מתנגדי השלטון -אלה נקראו על .עם השלטוןמשוררים 

לגחמות  ,או מטעמים אחרים ,שרדותיאשר ויתרו על הרוח החופשית ונכנעו, מטעמים של ה

  המשטר שביקש לו משוררי חצר שיפארו את מעשיו.

, כותב בעברית נדיאנהמבחר משירת אנה בל 25,שפל החושיםבאחרית דבר לספר 

 פאול פרקש: 

השנים התמימות קרסו והתפוגגו ככל שהלכתי והעמקתי בעולמה של הספרות, 
לחלה בי ההבנה שיוצרים כמו מריה בנוש, מיחי יבערכים ובאמיתות הטמונים בה. ח

בניוק, ג'יאו בוגזה או זכריה סטנקו ואחרים לא היו אלא בדיחה לא מוצלחת של 
 י לפני עליית צ'אושסקו וגם בזמן שלטונו.טהמשטר הקומוניסהקומוניזם בשנות 

יצירתם הייתה מאירת פנים לשלטון, כפופה ומחויבת לערכים, לנורמות ההתנהגות, 
  26.ידי הקומוניזם-לשפה ולאמונות שנכפו על

                                                           
23
 .(156: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורה אצל יצחקי,עברית מופיע ל "הכל"השיר תרגום של  
24
אט ברוסית: הוצאה עצמית, שיטה לעקוף את האיסור לפרסם ספרים שנאסרו לפרסום   ד  יז  אמִּ ס 

 ובייטי. בגוש הס
25
  .)תרגום מ' יצחקי( 2013, בלנדיאנה 
26

ד"ר פאול פרקש, מומחה לספרות אנגלית ורומנית, מספר באחרית הדבר לספר כמה . 70: שם 
 על שירת אנה בלנדיאנה בפרטו ,קריאה בשירתם של משוררים בני זמנועל , מזיכרונותיו האישיים

 בתקופת שלטונו של צ'אושסקו. 
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בספר היא  27.דברים שקורים ברחוב שליפרסמה בלנדיאנה ספר ובו שירים לילדים:  1988-ב

 דברים שקורים בגינה שלי - ל חתול שכבר הופיע בספר ילדים קודם שכתבהמתארת דמות ש

 חפר בערוגת 29",ארפג'יק"שקיבל את הכינוי  ,החתול 28."שיר "הכוכב ברחוב שלימופיע הבו 

חשדו השליט  1988-והוציא משם את כל הבצלצלים שנשתלו שם. בספר מ הגינה שלה

הילדים, יותר מאשר עוסק בחתול עירוני ומקורביו כי תיאור התנהגותו של החתול בשיר 

חמדן, יהיר, תאוותן ורודף בצע, הוא קריקטורה של צ'אושסקו עצמו. להלן כמה שורות 

 מתוך השיר: 

ן/ ַגם  [...] ע  מ  יר  ַעל ַהנִּ בִּ יק/ ֹלא ַאס  ּפִּ י חֹוֶשֶבת ֶשֶזה ַמס  'יק/ ֲאנִּ גִּ ּפ  ה ָאר  יר  כִּ י ַמז  ֶשֲאנִּ ּוכ 
ר ַמה ַסּפ  ּה ֹלא ל  ֹרא ל  ק  לִּ יר/ ו  הִּ ַהצ  י ל  ֶשֶרת לִּ ַאפ  מּות ַהֹזאת,/ ֶשמ  י ַהד  ֹשף מִּ ַמן/ ֹלא ַלח  ּו ַהז 

ים  ירִּ י שִּ תִּ ַתב  אֹות, כ  נ  יֹוק  י ד  תִּ ַּיר  יו צִּ יר/ אֹודֹות  עִּ ל ה  כ  ם ב  ס  ר  פֻּ ר ַהמ  יר/ ֲחתּול ַהב  הִּ קֹול ב  ב 
י   ל ב  ב  קֻּ י ֶשמ  פִּ ים/ כ  מֹונִּ ז  ים/ ַנֲעשּו ּופִּ ֹפָארִּ יו ַהמ  ף, ַעל ַחּי  נֹוס  ים./ ב  נִּ דּוע  ים י  בִּ ינּו, ַעל כֹוכ  מ 

ַסְך  י ה/ ַעל מ  יז  י ֶרבִּ ל  חֹול  י הּומֹור, מ  א  ל  ים/ מ  יקִּ חִּ ים ּוַמצ  שִּ ַרג  ים/ מ  רִּ ּי  צֻּ ים מ  טִּ ר  ס 
לֶ  א  חֹות כ  ל  י ַהצ  ין שּום ֶּפֶלא/ ֶשַאֲחר  י ה/ ָאז א  יז  ק/ ַהֶטֶלוִּ פ  ֶהם ס  ה/ ֶשֹּלא הּוַטל ב 

חֹוב  ר  ל ה  ּיּול/ כ  א הּוא ַלטִּ צ  ֶשּי  לּול/ כ  מּון צ  ֶזה א  ם כ  ק/ עִּ ַאּפ  ת  הִּ י ל  לִּ פּוי ּוב  'יק, ַכצ  גִּ ּפ  ַהָאר 
יו;/ ַבַסְך נ  אֹות ּפ  ר  כֹות לִּ ז  י לִּ ד  ַגש כ  ש נִּ ג  ר  יו/ נִּ ַהר ַבֲהמֹונ  ַחק נ  ד  ה ַגַעש/ נִּ מ  מּו  ה  הּור 

דֹול  ל ג  ה  ק  ר,/ ו  ד  נּו ַעל ַהג  כ  ים ר  פִּ רֹות/ ֲענ  ב  שּו ֶאת ַהַמח  ט  ים נ  דִּ ל  ילֹונֹות/ י  ים ּווִּ יסִּ רִּ ת 
טּו   א  ה  רּות/ ו  לּו מ  ב  ּיֹות קִּ כֹונִּ ה/ מ  ר  ד  ֹאֶרְך ַהש  ה ל  ל  ה/ ֶנֱעַרם ַבֲהמֻּ י שּור  לִּ י תֹור ּוב  לִּ ק ב  ח  ד  נִּ

ירּות/ אֲ  הִּ ים./ ֹּפה  מ  ל ַהֲחתּולִּ ֶדֶרְך כ  ים,  כ  מּולִּ ל  לֹות/ ּומִּ ל  י י  תִּ ַמע  ש  ים, הִּ טִּ י ַמב  תִּ ַעפ  י ה  נִּ
ם ַגם ֶּפַלח  ש  ים,/ ֹּפה ו  חִּ ר  קּו ּפ  ר  ז  ם נִּ ש  פּו ַגם  -ו  ל  ש  יט ֶלֶחם ּוֶמַלח/ נִּ יֶשהּו הֹושִּ ֶקַלח/ מִּ

יק/ ו   תֹוְך ַהתִּ ר מִּ ס  מ  הִּ ים ל  בִּ ת  כ  יד: ָאר  מִּ קֹול ָאחִּ יַע  ב  רִּ מֹון ה  'יק-ּפ  -ה   . [...] גִּ

כל מבוגר וכל ילד שכבר עמד על דעתו וכבר חוו על בשרם את אימת שלטונו, גחמותיו 

ועריצותו של צ'אושסקו, לא יכלו שלא לזהות את ההקבלה בין החתול העירוני הזה לבין 

ם האהוב של הזוג צ'אושסקו השליט. מעבר לכך, נפוצו שמועות על חתול שתקף את כלב

האירוניה הטמונה בשמועה הזו על הוראתו של  30והוא הורה ללכוד את החתול כדי לחסלו.

השליט לחסל את החתול ואי הצלחתו במשימה זו וזיהויו כחתול בשיר הילדים של 

עוצמה להחרים את השיר ואת המחברת שלו. התופעה -בלנדיאנה, היו ללא ספק מניע רב

והמפליאה בעיני בלנדיאנה, יותר מאשר ההחרמה, הייתה העובדה שתוך כמה המשמעותית 

שעות אזלו כל עותקי הספר מחנויות הספרים. הקוראים קלטו שיש כאן אלגוריה פרודית 

התקבל כמחווה של סולידריות של המשוררת עם העם  הספר - יותר מכךו ,על השליט

                                                           
27
 Blandiana, 1988 
28 .Blandiana, 1986 ,(158: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורה תרגום השיר מופיע אצל יצחקי. 
29
 Arpagic  בצלצל - בעברית.  
30
  http://www.beyondtheforest.com/Romania/RSR4 הסיפור על החתול והכלב ראו באתר: 

http://www.beyondtheforest.com/Romania/RSR4.html
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. ההיבט הספרותי םתו ועושי דברהקפריזית של השליט, אש םהרומני שסבל מנחת זרוע

לחתור תחת המשטר באמצעות איפשר  ,בשל תגובת השלטוןהמרתק שקיבל הד עצום 

 31.ביניהם ספרות לילדים ,ארסנל של ז'אנרים ספרותיים שונים

 המשגות מקדימות לעיון בשירתה החתרנית של בלנדיאנה – "תסולידריות ואחרּו"

שירת אנה בלנדיאנה תחת  מתה וחשיבותה שללצורך התבוננות מקפת על תפקידה, תרו

, אשתמש עשריםהשלטון הטוטליטרי של הרודן צ'אושסקו במחצית השנייה של המאה ה

בשני מושגים חשובים ומכוננים של השיח החברתי, הפוליטי, האינטלקטואלי והקיומי 

 ת".שמאפיין את התקופה הנידונה כאן: "סולידריות" ו"אחרּו

נע בין משמעות , במושג "סולידריות" במאמר זהנעשה הש ראוי לציין כי השימו

הוגים כמו ריצרד רורטי -ידי תיאורטיקנים-המושג כהגדרתו בתרבות המערבית, בעיקר על

באומן, לבין משמעותו של המושג במדינות הגוש  טנסמך בין היתר על לוינס( וזיגמונ)ה

( ועוסק בעיקר 1848מוניסטי )ידי מרכס ואנגלס במניפסט הקו-הקומוניסטי, כפי שנוסח על

 ,שימוש במשמעות המערבית של המושג סולידריותאני עושה במאמר  בסולידריות מעמדית.

כדי לאפיין תופעות שהתרחשו בחברה הרומנית ובקרב אנשי רוח, סופרים ומשוררים 

שפעלו כנגד משטר הדיכוי של צ'אושסקו. שימוש באופן זה הכרחי להבהרת תופעות שלא 

 ן באמצעות המשמעות הקומוניסטית של המושג סולידריות.נהביניתן ל

בסולידריות תכונה הקיימת ומתורגלת בכל חבורה של בדרך כלל סוציולוגים רואים 

אנשים המזהה את עצמה כקבוצה. תכונה זו באה לרוב לידי ביטוי ב"טקסים שבאמצעותם 

ו באוניברסיטה )חגים אנשים פועלים כחברים בקבוצה, בין אם מדובר בשבט, במדינה א

מנונים, מאכלים או סגנון לבוש ייחודיים. כל אלה מציינים חברות בקבוצה רשמיים, הִּ 

   32."וסולידריות(

תפיסה זו מניחה שסולידריות היא עניין תלוי הכרעה והשתייכות קבוצתית והיא 

יולוגי את ההסבר הסוצריצ'רד רורטי דוחה אינה יסוד אימננטי הטבוע בכל בריה אנושית. 

"סולידריות אנושית" על בסיס המשגות  ומכונן את המושגהשגור על מהות הסולידריות, 

                                                           
31
תקווה מתחת יאיון עם אנה בלנדיאנה שערכתי במשותף עם ד"ר פאול פרקש לרגל הוצאת הספר בר 

, אומרת המשוררת: "הסיפור על ארפג'יק שונה במעט לעומת השירים שלי למבוגרים לשמש אפורה
במובן זה שבספרי ילדים הצנזורה איכשהו הייתה פורמלית. אף אחד לא דמיין שגם שם תהיינה 

הלשנות פוליטיות בזויות. כאשר השתעשעתי ונתתי לחתול שלי מאפיינים של  התערבויות או
הדיקטטור, לא דמיינתי לעצמי שמישהו יבחין בכך. מה שקרה והרעש סביב הסיפור היה עדות 

 (.253שם: לכעס ולזעם הכללי יותר מאשר לאומץ הלב שלי" )
32
 .54: 2014, אילוז 
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פילוסופיות המהדהדות את הפילוסופיה של לוינס: "בכל אדם יש משהו שמהדהד לנוכח 

רורטי יוצא כנגד ההגדרות המקבעות  33."[...] מציאותו של אותו דבר עצמו בבני אדם אחרים

פי תפיסה זו, הוא טוען, -ית השתייכות או נסיבות וזמן היסטוריים. עלאת הסולידריות כתלו

קל יהיה לומר כי כל מעשה של אכזריות, רוע, התעללות, דיכוי והרג בהיסטוריה האנושית 

לאותם אנשים שביצעו את  [כביכול]הם ביטויים "בלתי אנושיים", או בלשונו: "היה חסר 

 34.ן אדם ראוי לשמו"מעשי הזוועה, מרכיב שהוא מהותי לכל ב

 "מניה וביה הבחנות בין "אנו תפי רורטי, יוצר-ההבחנה הסוציולוגית המסורתית על

בהתייחסו לשאלת מרחב, זמן, זרות ואחרות,  35,מודרניות נזילהבספרו ל"אחרים" או ל"הם". 

 כי, אשר טוען מסה על הטרופימצטט זיגמונט באומן את קלוד לוי שטראוס, מתוך ספרו 

טרטגיות בלבד שימשו את האדם לאורך ההיסטוריה האנושית כשהתעורר הצורך שתי אס

ואמית : האחת היא האסטרטגיה האנתרוּפ"אחרים"של  "אחרותם"להתמודד עם 

(anthropoemic) האנתרוּפ והשנייה היא האסטרטגיה( ופגיתanthropophagic).  באומן

 הקאה:  – מסביר כי האסטרטגיה הראשונה משמעה

הצורות הקיצוניות של האסטרטגיה הן  [...] שיח, מגע חברתי-ע פיזי, דומניעת מג
מאסר, גירוש ורצח. הצורות המתקדמות, ה'מעודנות' הן הפרדה מרחבית, גטאות 

האסטרטגיה השנייה הייתה נטרול זרותם של חומרים זרים באופן  .[...] עירוניים
די לעשותם, בעזרת תהליך יזום: 'בליעה', 'טריפה' של גופים זרים ורוחות זרות כ

  36[....] חילוף החומרים, זהים לגוף 'הבולע'

השיטה הפוליטית במדינות מזרח אירופה נבנתה לאחר מלחמת העולם השנייה בהתאם 

ה הסובייטית ובפיקוחה של ברית המועצות. המפלגה הקומוניסטית תבעה נאמנות מ  ג  לדוֹ 

ייצגת את הצדק ההיסטורי המוחלט. מוחלטת והפגנה של סולידריות עם מופעיה כמי שמ

חיסולם של לההצדקה לדיכויים או מכבסת מילים זו נתנה למשטרים הדכאניים את 

אחרים". די בתעמולה שיטתית המצביעה על אנשים, על "הם", כמשתייכים לקבוצה "ה

כדי לייצר מכניזם של הוקעה ורדיפה  ,שבז'רגון הקומוניסטי מאיימת על "הצדק המוחלט"

הגליה והוצאות  ,ה במשפטים מבוימים, פגיעה כלכלית קשה ועד מעצרים המונייםשנעזר

שניסה לחולל השלטון הטוטליטרי, התבססה על מלאכת  "הסולידריות"אין ספק כי  להורג.

כזב של מילים כמו "דמוקרטיה פרולטרית", "החבר, מזכיר המפלגה" שבהן חויב הציבור 

                                                           
33
 .219: 2006, ראו רורטי 
34
 .: שםשם 
35
 (.Min, 2004; להרחבת היריעה על סולידריות ו"אחרים", ניתן לקרוא אצל מין )2007אומן, ב 
36
 .90 : 2007באומן,  
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ידריות" זו התבססה גם על יצירת מרחבים להשתמש ביודעו כי יש בהן כזב. "סול

קונפורמיים המבוססים על צייתנות, מניפולציות, הפגנת פטריוטיות לאומה )היינו לשלטון(, 

קומוניסטי הונטמעו במודל הסולידרי  "נטרפו", "נבלעו"צנזורה והפחדה. מרחבים ואנשים 

 . "אחרים"מתוכם את ה "הקיאו"ואלה 

פי הגדרתו, מחדד באומן את -בזמן המודרני, הנזיל עלבניסיון להגדיר מהי קהילה 

  :ואת זיקת הבחנה זו לניסיון לבסס חיי קהילה על סולידריות "הם"ל "אנחנו"ההבחנה בין 

יש בינינו גם [ ...] ' זהים בכל מובןאנחנו. לא ש'שונים מאיתנופירושו בני אדם  ,'הם'
' הםולא ש' [...] את רישומםהבדלים, אך קווי הדמיון מגמדים, מנטרלים ובולעים 

במובן אחד חשוב מכל האחרים, חשוב דיו כדי  'הםשונים מאתנו בכל מובן: אבל '
למנוע עמדה משותפת ולהוציא מכלל אפשרות סולידריות אמיתית, בלי קשר לקווי 

  37.הדמיון בינינו

 פי באומן, גם אם ניתן לזהות הבדלים ביניהן ביחס אל-הלאומיות והפטריוטיות על

 "אנחנו", הרי שבמבחן התוצאה שתיהן דומות להפליא: הן מעמידות את ה"אחרים"ה

"מתנהל אחריהם בילוש הלהוט לגלות בקרבם תכונות המתפרשות : "הם"כנבדלים מ

 38.כהוכחה לאחרותם, כמקור הזרות"

 מסיבות שחלקן הובאו לעיל, דוחים רורטי ואחרים את הגדרת "הסולידריות"

, צדק וטוב, לנסיבות היסטוריות, או להעמדת תוקפו של ה"אנו" הכולל הקושרת בין  הגינות

 39בני אדם מהסוג הראוי והנכון ולהיותו ניגודי ל"הם" הכולל בני אדם מן הסוג הלא נכון.

לדחות את  , לא פשוט היהני התעמולה וההפחדה מזה והתגמול מזהוואכן, נוכח מנגנ

שהשתלט על מדינות מזרח אירופה שמטרתו קומוניסטי -הטענה של הפטריוטיזם הסובייטי

כל מי שלא  ,המוצהרת הייתה לייסד חברות המבוססות על הגינות, צדק וטוב. במערכת זו

ריצ'רד רורטי, ניסה כאמור  וכאויב העם. "אחר"אימץ את העמדות של השלטון, סומן כ

חמקמקה, מעורפלת ושנראית לכאורה בחנה ת "הסולידריות האנושית". זו הסתפילבסס את 

בשירתה ובמעשיה של אנה מהות זו אנסה לבחון  .מהותית ועמוקהבעיקרו של דבר היא אך 

 בלנדיאנה.

 "סולידריות"חשוב להתקרב אל שורשי ההבחנות שבין  כימני וד ,ראשוןבשלב 

 , כפי שניסחו אותה אינטלקטואלים, ובעיקר משוררים שחיו תחת משטר רודני."תאחרּו"ל

                                                           
37
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 40)תורת הכזבים של המניפולציה(,  Fals Tratat de Manipulareמרתקאוטוביוגרפי  בספר

מנסה בלנדיאנה לפענח את תקופת הרודנות הקומוניסטית ברומניה שאחרי מלחמת העולם 

ומעבר לה את התקופה בה דוכא העם הרומני תחת שלטונו של צ'אושסקו.  ,השנייה

ר המתאר את תולדות חייה או כי הוא אינו ספ 41פתיחת הספרבלנדיאנה מקדימה ואומרת ב

המציג סיפורים מחייה, אלא ספר המנסה להבין את מה שאירע בחייה. בלנדיאנה מנסה 

לרדת לשורשים פילוסופיים, פסיכולוגיים, תיאולוגיים וקיומיים של חברה ותרבות. 

בהתבוננותה היא מאירה בקרן ממוקדת וחדה על אנשים ואומה החיים בפחד מתמיד מפני 

 ,אשר בדרכים מניפולטיביות יוצר מצג שווא שקרי של חתירה לסולידריותשלטון, 

מנסה בלנדיאנה לפענח את מנגנוני האופל ואת  העם העם. בספרבכך מיטיב גם להשקפתו ו

 – Solidar"מארג מרקמי היחסים האנושיים של אלה החיים תחת משטר מדכא. בפרק קצר 

Solitar"  אנה את הדיון בשאלת מהותה ההפכפכה של מרחיבה בלנדי 42,בודד( –)סולידרי

הסולידריות במשטר הקומוניסטי ומנסה לנתק את המושג מכבלי הז'רגון המפלגתי: 

אינן נראות לה כמילים בעלות משמעות הפוכה. אדם יכול להיות  "תדדּומבּו"ו "סולידריות"

ותי ובאותו מחויב וסולידרי לאלה שסביבו, והוא יכול להיות חברה בעת לבד או מבודד וב

המהות, שהיא הופכית לסולידריות, היא פי בלנדיאנה, -עלד. ד  סס" ומבוֹ ממוֹ "הזמן גורם 

  וכך היא כותבת:  החשדנות מצד אחד והאדישות מצד אחר.

ד, כמעט הפכים: האובססיביות ביחס ומשום ששני המושגים שונים מא]...[  זה מוזר
תה את אובססיית יגוררת אמאיים ומסוכן,  לאחר ולאחרות הנחשבים לגורם

  43החשדנות המניעה את הרדיפה. האדישות לעומת זאת יוצרת התעלמות וניכור.

אנה בלנדיאנה, היא תגובת ה של להאיר ולבחון באמצעות שירת בקשתופעה נוספת אותה א

אחרות" שהוטח בהם. עיון בשירה המזרח אירופאית בכלל, החל "אחרים" לנוכח כתם ה"ה

של אותה מאה, השנים בהן קרסו בזו אחר  שמוניםועד סוף שנות ה ריםעשמאמצע המאה ה

זו התנועות הטוטליטריות מבית היוצר הסטליניסטי, ובשירת בלנדיאנה בפרט, יכול לגלות 

מצד השלטון שהטיף לסולידריות, יצרה תגובת  "אחרות"כי הטלת קלון, כתם או אות של 

תפו פעולה עם ימשוררים וסופרים שלא שובראשם אינטלקטואלים,  ,"אחרים"נגד. אותם 

השלטון ש"מכר"  "סולידריות"שחתרה כנגד ה "אחרים"בנו סולידריות של ההמשטר, הִּ 
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הטיף לאחדות ולערבות מזויפות באמצעות מניפולציות, פחד, צנזורה, הלשנות ומשטרה ש

 חשאית. 

 בשירתה של בלנדיאנה "תאחרּו"סולידריות ו

המאיים והמדכא של  םה עוצבו לא במעט תחת צילאישיותה ושירתה של בלנדיאנ

הסטליניזם והקומוניזם ברומניה הסובייטית שאחרי מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן 

 "המניפולציה הראשונה" . בפרק1988-1965 תחת משטרו של הרודן צ'אושסקו בין השנים

 ילדה בתכבו  ,1948דולה בלנדיאנה מזיכרונה את היום בשנת  44מתוך ספרה האוטוביוגרפי

לחקירה שסיבתה ידי שלושה גברתנים -עלעדה ללקיחתו של אביה הייתה , חמש או שש

ידי -, נרדף עלסיתאורתודוק-שהיה כומר בכנסייה היוונית ,ברורים. אביההיו ומניעיה לא 

המשטר, וכמו רבים אחרים, "נעלם" לפתע, נאסר, ולאחר שהשתחרר מהכלא, מצא את מותו 

לאחר פרסום שירה הראשון תחת , 17היותה בת . בומעולם לא פוענחה נסיבותיבתאונה ש

שם העט אנה בלנדיאנה, הכריז עליה הממשל הסובייטי כ"בתו של אויב העם", ואסר על 

. גם לקראת סוף עידן צ'אושסקו טעמה מאימת זרועו של הרודן, והפצתם פרסום שיריה

ת במגמתם כנגד המשטר, אשר פרסמה קובץ שירים שאי אפשר היה לטעו 1984-לאחר שב

ואת הדחף  הביקשה יהיה להבין את שירתה, את אומץ ל 45.גזר חרם עליה ועל שירתה

הפקוחה של "האח הגדול", מבלי  , תחת עינותחלקה חתרני, בהעצום שלה לכתוב שירה

להבין את היסוד הסולידרי שבאישיותה, את המחויבות הגדולה הנובעת מהבנת שליחותו 

אל ומשורר בחברה האנושית. דומה כי בלנדיאנה מאמצת את מושג של אינטלקטו

גד החינוך והתרבות המגויסים נכעומד כ ,ותפקידיו ביצירת תרבות חופשית "אותנטיות"ה

  46מטעם ולמען השלטון, כפי שניסח אותם פרידריך ניטשה במסותיו על חינוך לתרבות.

וסוף, המסאי והמבקר במאמר "חיים אינטלקטואליים תחת רודנות", מנסה הפיל

שּו לענות על השאלה איך יכול היה לשרוד מבחינה אינטלקטואלית  47,הרומני אנדריי ּפל 

משטר טוטליטרי. בין התשובות שהוא מנסח, הוא עומד על תופעה ים של שנ 45-משך כב

לו של המשטר על האינטלקטואלים, המשוררים והסופרים, כך מרתקת: ככל שגבר עּו

ספרים במשך שעות המול חנויות הספרים. אנשים צבאו על חנויות  התארכו התורים

, כדי להשיג ספרי פילוסופיה. כשספרים אזלו השגת מצרכי מזוןארוכות כמו בתור ל

                                                           
44

 Ibid: 17-20 
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 .68: 2007 ,כרמל בתרגומם לשיר "הכל", בלנדיאנה ראו הערה שכתבו משה גרנות ושאול
46
   .1988 ,ניטשה 

47
שּו    .1999-1997שר לענייני חוץ בשנים כו 1991-1989כיהן גם כשר התרבות של רומניה בשנים ּפל 
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שּו, ניתן לומר קבחנויות, הם נמכרו בשוק השחור כמו קמח ובשר. באופן פרדו סלי, כותב ּפל 

 48אפשריים.בלתי גלל שהם שחיי תרבות ורוח תחת שלטון רודני אפשריים ב

שּו  ,מתיישבות למעשה עם התפיסות המסורתיות של הפילוסופיה הבחנותיו של ּפל 

הקושרות את היתכנותה של סולידריות בנסיבות היסטוריות. במובן זה שונה אנה בלנדיאנה 

תו סוהיא קרובה יותר, כפי שננסה להוכיח באמצעות כמה משיריה, לתפי ,ותיהסבתפי

כך שהיא תקיף גם  'אנחנו" שלנו"ופית של רורטי, המדבר על הרחבת תחושת ההכמעט אוט

  49.הרחבה שיש בה קדמה מוסרית, אנשים שעד כה חשבנו עליהם כעל "הם"

בעיר טימישוארה, סיימה תואר ראשון בספרות  1942-אנה בלנדיאנה נולדה ב

'. לאחר מכן עברה ובפילולוגיה של הרומנס בפקולטה לשפות וספרות באוניברסיטה בקלוז

מנות, זמן מה לפני ולעיר הבירה בוקרשט, עבדה כעורכת כתב עת וכספרנית במכון לא

, בלנדיאנה בלטה בקול ייחודי, בשל ומורכב שהחליטה להקדיש את מרבית זמנה לכתיבה.

קול אשר שמר על ספונטניות וחיוניות נעורים, יכולת מרשימה ואותנטית של תהייה והטלת 

אמיצה ומאתגרת לנושאים אקטואליים. רבים משיריה נותנים ביטויים ישירים  וגישה ,ספק

היא כי אף , ועקיפים כנגד שלטונו של צ'אושסקו, כך על כל פנים הבינו חלק מקוראיה

טוענת בעקשנות ובמידה רבה של צדק כי שירתה עסקה בשאלות החיים ומעולם לא כתבה 

בה ולמאבקה למען חופש יהמייחסים לאומץ לשירים פוליטיים מגויסים כנגד המשטר. יש 

איון שהעניקה יבר 50.הביטוי בארצה, השפעה על התהליך שהביא לנפילתו של הרודן

לקראת השתתפותה  51"ידיעות אחרונות"לעיתונאית מרב יודילוביץ' מ 2006-בלנדיאנה ב

  שה בחולון, התייחסה המשוררת למעורבותה כנגד שלטונו של צ'אושסקו:יבפסטיבל הא

תה מאז ומעולם לכתיבת האמת כפי שהוא יומחויבותו של הסופר הי ,אני סופרת
רואה אותה. העובדה שהפכתי במהלך עשר השנים האחרונות לשלטונו של 
צ'אושסקו לסמל או לנושאת דגל כזה או אחר, קשורה לדיקטטורה ולייאושם של 

ם לא השלתי הקוראים. מעולם לא כתבתי פוליטיקה או כתיבה דקלרטיבית, מעול
את עור המשורר שלי. הקוראים תרגמו את השירה שלי לאומץ, למרות שהיא עוסקת 

ות סנורמליים, אמירות והתנהגויות נורמליות נתפ-בחיים הנורמליים. רק במצבים א
כפוליטיות או אמיצות. משורר שכותב על חופש נחשב אמיץ רק אם הוא חי בחברה 

שירי אהבה לבעלך נחשבה אמיצה, כיוון  כתיבת ,שאינה חופשית. בתקופה ההיא
 שמומלץ היה להתעסק בכתיבת שירי הלל לצ'אושסקו ולאשתו. 

                                                           
48   Plesu, 1995: 61-71  
49
 .222: 2006ראו רורטי,   
50
כל שמחה פוצעת של  שירתה: מבחר תרגומים לעברית המאגד הספר  תעטיפעל גב ראו דברים  

 (.2007) מישהו
51
  .2006 ראו רשימתה של יודילוביץ', 
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למרות ניסיונה של בלנדיאנה לדחות את הטענה כי בשירתה יש ממד פוליטי, אי אפשר שלא 

סטוריה עושה כבדרך אגב", כותב י"מה שה 52שליחות חברתית. בפעילותהלזהות בשירתה ו

"היא אתגר, משימה ושליחות לגבי המשורר. כדי להתעלות לרמת השליחות,  זיגמונט באומן,

  53.חייב המשורר לסרב לשרת אמיתות ידועות ושחוקות"

טענו שהיא אינה  54,עולה מדבריהם של פיטר ז'יי ואנה כריסטופוביצישמבקריה, כפי 

ם השיריים חדשנית, אך חלקם ראה בפואטיקה שלה דבר חיובי וחיוני. היו שטענו כי המבני

סטית לבנות מחדש עולם אבוד שהתפורר במגרסת יאצלה כרוכים באיזה חתירה רומנטיצ

הזמן, עקב תאוות הבצע והשחיתות של פוליטיקאים ואדישות הציבור לגורלו. במקום 

להדחיק את תחושת הפגיעות שלה לנוכח המציאות הדורסנית שהעלימה את הערכים 

ים, להשתמש במוטיב העמידה חסרת האונים לנוכח מבקרהלדברי  ,הישנים, היא החליטה

כצורת חוויה טבעית ואותנטית. החיות והבהירות ו תהליכי הערעור וההרס, באופן חיובי

בכתיבתה, כמו גם מערכת הערכים שביטאה בצורות שיריות, נגעו באיזה געגוע עמוק בנפש 

יחד עם האותנטיות  ,הקולקטיבית הרומנית, באיזו ערגה לעולם טוב יותר. תכונות אלה

נות שעוברות משירתה אל הקורא, הם אולי המפתח להבנת ההתקבלות שלה אצל רבים והכ  

 מקוראיה בשפה הרומנית.

היא במידה רבה שירת התגלות. אך אין זו אותה התגלות  ,כאמור ,שירת בלנדיאנה

יש בשירתה אלא , יום שקיבלה ביטוי אצל משוררים רבים בני זמנהמקטנה ואישית בחיי היו

קרקעית של אינטימיות בינה לבין איזה יסוד ריטואלי -יסוד עמוק, חידתי, מעין זרימה תת

של מעגל החיים שלתנודות הזעירות והאינסופיות שבתוכו היא מקשיבה בהשתוקקות, אבל 

מתחת למעטה זה מוצפנת שכבה חתרנית כנגד השליט שהופיע ככוכב בשמי רומניה, הפיח 

צמח פראי ותאוותן על מצחם של אזרחי האומה הרומנית, כמו למשל תקוות, אך נבט כ

  55":כוכב נישא ברוח" בשיר

ת   מֹו ֶזַרע./ הִּ רּוַח/  כ  את  ב  ש  ה נִּ ל  חִּ ַכת  ל  רּוַח?"/ מִּ א ב  ש  ב נִּ עֹודֹו/ כֹוכ  ָאה מ  י ר  י: "מִּ תִּ ַבַדח 
ה ֶזַרע./ י ֶשַאת  תִּ ַבנ  ֹבט/ ה  נ  ת  לִּ ַחל  ת  הִּ ַצח/ ו  ת  ַבמ  ַיַשב  ת  ֶשהִּ ר,/ כ  ר יֹות  ח  אֻּ ן,  ַאְך מ  ת  ַתַאו 

מּויֹות  סֹות ד  ּפ  ס  חֻּ ם מ  ַניִּ ם ַקר  ּיּות ַבֹמַח,/ עִּ אִּ ר  פִּ עּוץ ב  ל/ נ  ה ֲחב  ה ֶזַרע./ ַכמ  ים,/ ַאת  שִּ ר  ש 
י  מִּ י ַעצ  י/ ֶשֲאנִּ א ַרק ַאֲחר  ּי ה/ ֶאל  אִּ ר  ן לִּ ת  ינֹו נִּ א,/ א  ה בֹור  תֹוְך אֹור, ֶשַאת  ֶשֶצַמח/ אֹור מִּ

ה. ֶיה ֲחשּוכ   ֶאה 

                                                           
52
 .1999 קונדרה,; 40-25: 1975, אליוט 
53
 .179 :2007, באומן 
54
  Blandiana, 1990: 9-14 ,ראו במבוא 
55
 .(174: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורה תרגום השיר לעברית מופיע אצל יצחקי, .1985, בלנדיאנה 
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תו של ילא קשה להבחין ברמזים המופנים כלפי אכזריותו של השליט והשתלטותו על הווי

 ,הרומני. השתלטות זו על מוחה של הנמענת, נעיצת שורשיו הפראיים של הכוכב הזה האדם

יכולים להפיץ את אורו רק עם מותה של הנמענת. ההקבלה לאופן שבו השתלט הרודן על 

מתוארים  ,וניסיונו להנביט בהם את התזות הקומוניסטיות ,עמו ועל מחשבותיהם של נתיניו

מיסטי. התחפשות זו מצליחה לעקוף את משטרת בשיר זה באופן מתוחכם, כמעט 

המחשבות והצנזורה של השליט ומגיעה אל הקוראים הכמהים למילים אלה שנותנות 

 לשתיקת המדוכאים קול מחאתי צלול ומאחד.

את החידתיות בשירתה של בלנדיאנה, במיוחד בשירים שכוונו כנגד השלטון הרודני, 

צפנו בהם, ראוי לפענח גם באמצעות הדברים שירים שדימויים וצירופי לשון רבים הו

, בו הוא מצביע בבהירות ובחדות על תהליך הרוח השבויה ושכותב צ'סלב מילוש בספר

הדת " –של אנשי רוח, סופרים ומשוררים בקסמי הטוטליטריות הקומוניסטית  שבייתם

או  בלשונו. הוא מתאר שם כיצד הפכו אלה למאמינים ולכוהנים נאמנים שלה, "החדשה

ן", מתאר אפי תביעותיה ותכתיביה. בפרק "כתמ-שעטו על עצמם מסכת מאמינים ויצרו על

שבאו לידי ביטוי ביחסים בין בני האדם ובין אלה  ,מילוש את "המשחק", אופיו ותחבולותיו

 56לשלטון על מנת שלא ייפלו לציפורני המשטר.

. בניגוד לקבוצת אנה בלנדיאנה הייתה מאלה שלא מכרו נשמתם לשטן הקומוניסטי

פיתחה  57,משוררים שהיו שליחי המשטר, היא, כמו גם קבוצה קטנה של משוררים אחרים

מערכת צפנים שבאמצעותם כתבה כנגד המשטר, לרוב מבלי שאפשר יהיה להוכיח "אשמה" 

 בהתייחסה למושג צפנים בשירתה, אומרת אנה בלנדיאנה:  זו.

ת המילה צפנים, אבל אם הכוונה היא אני לא בטוחה שאני מבינה בדיוק את משמעו
לשפת הסתרים המיוחדת שבין כותב לקהלו, אזי הקשר המיוחד הזה הפך תחת 

                                                           
56
  .84-61: 2011מילוש,  
57
. יש היום 2013בלנדיאנה, , אחרית דבר של ד"ר פאול פרקש, "השנים התמימות"ראו ברשימה:  

טוענים כי היו תקופות שנראה היה ששיתפה פעולה עם המשטר ואף זכתה לטעום המבקרים 
ממנעמיו כדי לנטרל את השפעתה. מנקודת התצפית המצומצמת של היכרותי עם שירתה של 

פועלה, אפשר לומר כי אין בביקורת זו ממש. אם היו מקרים שנראה היה שהיא עם לנדיאנה וב
משתפת פעולה, מדובר כפי הנראה במראית עין של שיתוף, או בהכרח לדבר ולפעול ב"שתי שפות", 

שמדבריו הבאתי במאמר זה:  רומניה תחת השלטון הקומוניסטיכפי שכותב דניס דלטנט בספרו 
שמשתמשת במושגיו של השליט והמפלגה, בעיקר באלה המדברים על סולידריות,  השפה הגלויה"

נאמנות, אחדות וכיו"ב, והשפה הסמויה שמשתמשת באותם מושגים כדי לחשוף את הצביעות 
 ."והזיוף שבמושגים אלה
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פשר תקשורת של אמת, אשר יציפורני הצנזורה לקשר סודי שיסודו אמנותי. קשר שא
  58.באופן אחר הייתה אסורה

כמו למשל  מעניין לעקוב אחר הצפנים בהם משתמשת המשוררת בזמן השלטון הרודני,

  59:"שלג יורד באיבה" בשיר

י  נ  ה,/ ַעל ּפ  ינ  טִּ ים ב  פּואִּ ם ַהּק  י ַהַמיִּ נ  ָאה/ ַעל ּפ  נ  שִּ ים ב  לִּ יו נֹופ  ית  תִּ ה,/ ּפ  יב  א  ד ב  ֶשֶלג יֹור 
ים./ ֶשֶלג  שֹות ַרֲחמִּ ַבק  רֹות י ַשע ַהמ  ים ַחס  רִּ ּפֳּ תֹוְך ֹרַע,/ ַעל צִּ ים מִּ חִּ ים ֶשּפֹור  נִּ ת  ס  ד בֻּ יֹור 

ד  ית ַהֹזאת,/ ֶשֶלג יֹור  ימִּ ה ַהמ  מ  אֻּ ּיּום/ ַחּי י ה  י סִּ יד  בֹוא לִּ ים ל  יכִּ רִּ יּו צ  יו/ ה  ית  תִּ לּו ֶדֶרְך ּפ  אִּ כ 
יֶזה ֶרֶטט א  לֹו  ב  מ  ַמת סִּ צ  י יֹוַדַעת/ ֶאת ע  ס?/ ַרק ֲאנִּ ֹאר  י הּוא ַהמ  א ֶאֶרס./ מִּ ל  י,/ מ  ֱאנֹושִּ

י אשִּ ר  י ֶשל ַהֶשֶלג/ ב  ין לִּ א  ה,/ ו  יל  חִּ ים ַמב  גִּ ל  יַדת ַהש  ירִּ ר/  וִּ ח  אֻּ ר מ  ב  ו כ  ש  ה./  ַעכ  ַאֲהב  ת ה 
ם. יעּו ַרֲעבֹונ  בִּ ים,/ ֶשַּיש  בִּ ע  ר  ים ַהמֻּ בִּ א  ין/ ַלז  תִּ ַהמ  א ל  ה/ ֶאל  ר  ר   ב 

וריקונו  ,ההצפנה כאן נעשית באמצעות שימוש בסמל השלג כסמל הטוהר, החיים, האהבה

ידי כוח בעל -ל הזה מכל משמעויותיו ומילויו במשמעויות שליליות הנטענות עלשל הסמ

עוצמה שטנית. כוח זה הוא לכאורה אנונימי, אך כל קורא יכול היה להבין מי הם אלה 

שמצליחים באמצעות הרשע, הטינה, הזדון והאיבה לחסל את כוחות התמימות והטוב עד 

ח שיצק אותן לתוכו. אין בשיר זה, כמו בשירים כדי כך שהטבע עצמו הופך למייצג של הכו

שמנסח  "כתמאן"אחרים, אזכור גלוי למשטר, אך זוהי אחת מצורות ההתחפשות, מאותו 

צ'סלב מילוש. לקוראים ברור שהכוח המטנף את השלג הוא המשטר. השימוש בגוף ראשון 

ואשר  אחרים" שידעו מה היה סמל השלג בראשיתו,"יחיד מרמז בעצם על כל אותם 

ממתינים ללא ברירה לזאבי השלטון שבאים לטרוף, לבלוע או להקיא )ראו הגדרותיו של 

אּוסיס"בשיר  ."אחרים"באומן לעיל( את ה  : בלנדיאנה ותבתכ 60"ֶאל 

ְך ֶאת  ַמס  ש/ ַהמ  ד  ק  גֹות ַהמִּ ר  מֹון ַעל ַמד  ֶצֶגת ֶלה  ה/ מֻּ ט  ֹבֶלת חִּ ם שִּ צֹו עִּ א ֶאל קִּ ַהֹכל ב 
אוֹ  ים, ה  ן ַחּיִּ ים/ ֲעַדיִּ ים גּופִּ ים ֶשַמכִּ רִּ י לּוחֹות ֶאֶבן/ ק  נ  ג ל/ ַעל ּפ  ַגל  ת  הִּ נּו ל  ֹכל  יֹות./ הֹו, י  ג  ר 

ק  ים,/ אֹותֹו ַמֲאב  מִּ ח  ל  ים אֹו נִּ ָאה,/ אֹוֲהבִּ נ  שִּ ה ּומִּ שּוק  ת  ין מִּ רּוגִּ ס  ים ל  קִּ ת  רֻּ ים,/ מ  ן ַחּיִּ ֲעַדיִּ
עַ  ַלח ֶרֶסן/ ֶשתֹוב  שֻּ צֹו  מ  א ֶאל קִּ ים/ ֶשַהֹכל ב  עִּ נּו יֹוד  ה ֶשכֻּל  ע  ש  ה ֶשבֹו,/ ב  ו  ק  ן ַהתִּ ר מִּ יֹות 

ה.  ט  ֹבֶלת חִּ ם שִּ  עִּ

פי המיתולוגיה היוונית אתר לפולחנים -השיר הזה עוסק לכאורה במקדש ששימש על

ושק לדמטר, אלת התבואה. אך למעשה הוא עוסק בשחיתות, באורגיות של הרודן אשר ע

נעשקו לטובת שמקור פרנסתם של האיכרים ו את העם. כאשר החיטה היא כוח החיים

                                                           
58
 .252: 2017, יצחקי, איון עם בלנדיאנהיראו ר 
59
 .(127: 2017) תקווה מתחת לשמש אפורה יצחקי, תרגום השיר לעברית מופיע אצל. 1977, בלנדיאנה 
60
 .9שם:  תרגום השיר לעברית מופיע אצל יצחקי,. 1981, בלנדיאנה 
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פולחן השליט. כאמור, ברובד הגלוי עוסק השיר בסיפור מתוך המיתולוגיה היוונית, שגם 

הוא קשור לחיטה, או למעשה לבצורת שגרמה דמטר מתוך כעסה על חטיפתה של בתה 

כי המקדש הוא ארמונו של צ'אושסקו. דמטר  פרספונה. ברובד הסמוי, יודע כל קורא

המיתולוגית היא אשת הרודן שיש לה השפעה על בעלה, "האל" הבלתי מעורער של האומה 

הרומנית, הגוזרת כליה על החקלאים המתפרנסים מגידול החיטה. הלאמת שדות החיטה 

וד ארמון ה של עילבני ששימשומיועדת למילוי ממגורות העושר של הזוג צ'אושסקו הייתה 

בכתב  1984-. מתוך ארבעת השירים שהתפרסמו בהםמימוש הפנטזיות המגלומניות שללו

 61".הכל"ו "מסע הצלב  של הילדים", אזכיר כאן רק שניים: )אמפיתיאטרון( Amfiteatruהעת 

  ב:הראשון נכתבשיר 

ב   תֹו,/ עֻּ ד  ל  ֶות ב  מ  דֹון ל  ן/ ַאְך נִּ ל ם/ ֶשֹּלא נֹוַלד ֲעַדיִּ ל ם/ ֲאֶשר ֹלא ַעם ש  ר,/ ַעם ש  ב  ַיד עֻּ ר ל 
רֹות,/ ֶדֶרְך ַדם  ּפ  ַפר  ים מ  שִּ י נ  ים בֹואֹו/ ֶדֶרְך גּופ  דִּ ין,/ ַאְך ַמק  בִּ ַע, ֹלא רֹוֶאה, ֹלא מ  שֹומ 

ש ַבּק  ת  י ֶשנִּ לִּ הֹות/ ב  מ      .אִּ

היו  שרה.ע-שלושהשיר מתכתב לכאורה עם סיפורי "מסעות הצלב של הילדים" מהמאה ה

אלו מיתוסים שנוצרו על רקע כישלונם והסתאבותם של מסעי הצלב. במרכזו של אחד מהם 

בשם סטפן דה קלואה, אשר סיפר שישו נגלה אליו והורה לו להוביל  12ישנו ילד צרפתי בן 

את מסע הצלב הבא. גרסה אחרת מספרת על שתי תנועות קטנות של ילדים מצרפת 

ידי ילד גרמני בשם ניקולס דרך הרי האלפים לאיטליה. -על 1213ומגרמניה שהובלו בשנת 

סופם של הילדים היה מכירתם לעבדות, חטיפה ורצח או מוות ברעב ובקור.  ,בשני המקרים

, הסיפור הפך לסמל והיווה תות אירועים אלויבאמ על אף ספקנותם של היסטוריונים

 ילה לצנזורה של שלטון הדיכויבפשוטו של השיר, אין שום ע 62.השראה למשוררים וסופרים

, משום שאין בו שום טענה רלוונטית ואקטואלית כנגד השלטון. אבל זו עוד וסור הפצתילאו

, ובאמצעות האלוזיה הטמונה בשם עשרה-שלושתחבולה של המשוררת להרחיק עד המאה ה

משטרת המחשבות שלו. לכאורה עוסק השיר את הצנזורה ואת השיר, להטעות את הרודן, 

מסעי הצלב ההם, בעוד שתוכן השיר מופנה אל המציאות ומביע סולידריות עם האימהות ב

 ולדות ילדים שצפויים לחיי עבדות, שעבוד ואף למוות בידי השלטון. יבהווה, אשר 

דות ולזעקתן של כל האימהות כנגד המציאות האיומה אליה הן ינשמעת בשיר זה 

ות הרודן ואשתו אלנה לאסור על הפלות. זוהי כמו גם זעקה ומחאה כנגד החלט, את ילדיהן

הבעת סולידריות עם תחושת הייאוש והכאב של הנשים, כמו גם כתב אשמה חריף כנגד 
                                                           

61
 .156, 154שם: תרגום השירים לעברית מופיע אצל יצחקי,  
62

אצל וכן  http://www.haaretz.co.il/literature/1.1416076 אתרראו תוספת בעניין זה ב 
 .60: 1979 פרימנטל,

http://www.haaretz.co.il/literature/1.1416076
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סולידריות שמשמעותה היא אחדות והזדהות ללא עוררין עם סוג של השלטון המדבר על 

ה מתנהל התרבות השלטונית, אשר בה בשעה גוזרת כליה על ילדים הנולדים אל תקופה שב

 מסע צלב של השלטון כנגד אזרחיו שלו.

 ותהופכת המחאה לגלויה ומילות השיר הקטלוגי הזה טומנ "פסיפס-הכל"בשיר 

 : ידי כל אזרח רומני-צפנים ידועים ומפוענחים על ןבחוב

ים מִּ ע  פ  ּיֹות לִּ ַמלִּ ים,/ ַהַחש  ים, ֲחתּולִּ רּורִּ אֹות ַגפ  ס  פ  עֹות,/ קֻּ מ  ים, ד  לִּ ים, מִּ לִּ ֶקַמח,ע   , תֹור ל 
דֹו,  י קֹולֹור  ק  י ה,/ ַמּק  יז  ּיֹות המוארכות ַבֶטֶלוִּ מֻּ ים,/ ַהד  אּומִּ ים, נ  יקִּ ים ר  בּוקִּ ים, ַבק  שִּ מ  ר 

ין,/ זִּ ּיֹות ֲעמּוסֹות  ֶבנ  כֹונִּ ה,/ מ  ירֹוּפ  ַאלּופֹות ֶשל א  יַע ה  בִּ ים,/ ג  דּועִּ אֹות י  נ  יֹוק  ים, ד  לֹונִּ ג  דִּ
ּיֹות, תַ  בִּ ים ח  נִּ לֹות ּפ  ים,/ ַקב  חִּ ר  ב, ּפ  ֹער  ים, ֶשֶמן מ  ג טִּ ים, ב  תֹונִּ יצּוא,/ עִּ חּו לִּ ד  ים ֶשנִּ ּפּוחִּ

ם  ּיֹות עִּ י,/ צֹוֲענִּ יֶאֶטטִּ ט דִּ ט, יֹוגּור  ֶרש  יק בּוק  נִּ יסֹות,/ ַנק  'יקֹו, ַבֲחפִּ ה, צִּ עּופ  ה ַהת  ד  ש  בִּ
יָאה,/ דִּ ב  ר  ּק  ים מִּ יצִּ ט, ב  יֹות ֶקנ  יַגר  ֶפה,/  סִּ י ק  יפ  לִּ ת,/ ַתח  י ַשב  א  רֹות מֹוצ  ד  ים, סִּ שּושִּ ַלח 

ל,/ יט  ם, ֶג'רֹובִּ לֹות,/ תֹוֶצֶרת ַלדּונ  ה  לֹום, ַמק  ש  ים ל  ַעמִּ ן  ַמֲאַבק ה  ת  פ  ל,/ לִּ יגֹות יֹוב  ֲחגִּ
יחֹות דִּ ס,/ ב  יד  ית, ֲאדִּ לִּ י עִּ ֲאזֹור  ן מ  ל,/ ַייִּ מ  י ע  ש  ַפת ַאנ  י, ֲאס  רִּ ג  אל ָאה בּול  ק  ים מִּ רִּ ע  , "ַהנ 

י ה",/ ַהֹכל. יַרת רֹוַמנ  נֹוס, "שִּ י  אֹוק  ן ה  בּוא מִּ ג י י  י",/ ד  יא  טֹורִּ יק   וִּ

השיר הזה לעומת קודמיו הוא ישיר, מחאתי ופחות מתוחכם. בשיר אין שום מסכות, יש בו 

ת בין אין בו תחבולות שמבדילו סרקזם נוקב ואירוניה שלא זקוקה לתחכום יוצא דופן.

מציאות של חיי את ההרובד הגלוי לרובד הסמוי. זהו שיר המתאר באופן הפשוט ביותר 

בלה תחת המשטר. ברשימה הקטלוגית של חלקי הפאזל היוצרים את האומה הרומנית וסִּ 

חושפת את מצג השווא של מה שהשלטון  בלנדיאנההשלם והמכלול של האומה הרומנית, 

רובו של השיר נמסר כרשימת מלאי ומצאי וחסר של ניסה למכור לעמו ולעמי העולם. 

כמה מהפריטים ברשימה יש כפל משמעות לפריטים שיש להם זיקה לכל מעגלי הקיום. 

דגים כיצד השיר אהידועה לכל אזרחי רומניה החווים את הדלות, המחסור והדיכוי. להלן 

 - "הכל" מדוכאים:ונותן קול למושתקים ולאת חיציו המורעלים לעבר השליט  הישיר מכוון

ידי -הצהיר שהכל נעשה על םמילה שצ'אשסקו עשה בה שימוש תכוף ועקבי בנאומיו בה

כל השגת מייצג את התורים הארוכים ל -"תור לקמח"  המפלגה ולכן העם חייב לו הכל.

, "אלאוסיס" מוצר ולשגשוגו של השוק השחור. התור לקמח מפנה אותנו מחדש אל השיר

תב "הכל בא אל קצו עם שיבולת חיטה". כך זורעת בלנדיאנה באמצעות לעיל, בו נכ נזכרה

ובחיבור ביניהם, את זרעי הסולידריות של  ,כמו באחרים ,החשיפה של הכזב בשיר זה

למהפכה שתביא לקץ שלטון האימים. זרעים אלה ניכרים בחיבור  1989-ההמונים, שתהפוך ב

בארמון, חגיגת ההיבריס הגדולה,  תמתקיימוהפואטי שעושה בלנדיאנה בין האורגיות ה

כאשר ברקע מהדהד היסוד המיתולוגי של האלה דמטר שגרמה לבצורת בכעסה. תמונת 

המראה ההפוכה משתקפת בעליבות, בהשפלה ובחיי המחסור אשר מגולמים "בתור לקמח" 
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הבזבוז הראוותני של הזוג מימון של העם, תור שנוצר עקב הלאמת אמצעי הקיום ל

  הערצה שתבעו בני הזוג.הרמז לפולחן האישיות והוא  "דיוקנאות" ברחובות צ'אושסקו.

המשטר הורה לחקלאים לגדל ביצים בניסיון לשלוט בו רמז לאזור ש - "הביצים מקרבידיאה"

פחד הגדול מפני הלשנות על אנשים, הלשנות רמז ל - "הלחשושים" צור.יעל אמצעי הי

אילו אלה ששמם נקודות בונוס, ובאת המלשינים שהיו מזכות לכאורה באוזני השלטונות, 

להיטיב עם עורם כדי משחה עממית שפותחה  - "ג'רוביטל" לרדיפה ועונשים."זכו"  - נלחש

של אנשים מבוגרים, לעומת "חגיגות יובל" למשטר הקומוניסטי שגרם לעורם של המבוגרים 

של הטלוויזיה  ה מיושנתטכנולוגיל רמז - "טלויזיה שתמונותיה מעוותות" להזדקק למשחה.

ששיתפו  מפנינאמני המשטר ותועמלניו שהתמידו בעבודתם רק כמו גם חץ מכוון ל הרומנית

נעלי ספורט תוצרת במשמעות מצמררת. לכאורה מדובר לפריט זה  - "אדידס" פעולה.

טופרי התרנגולות. חלקי העוף המשובחים רגלי ולמעשה, הכינוי "אדידס" ניתן לאך גרמניה, 

נאמני המשטר, ואילו בחלק זה אשר שהיו שכבות עשירות ם בני דו ליצוא, או רק לאותנוע

רמז על שוטרי החרש, מ - הנערים מקליאה""בדרך כלל נזרק, "זכה" הציבור כולו. 

, לפקח על העם השנועדהמשטרה החשאית, זרועו הארוכה של השליט  - הסקוריטטה

העט, כדי שלא יחרגו משורת  ובמיוחד על האינטלקטואלים, המשוררים ואנשי

האידיאולוגיה של המפלגה. חותם את השיר אחד מהזיופים הגדולים של הסולידריות 

 63.כנית הייצוג האולטימטיבית של המשטרות - הדרקונית: "שירת רומניה"

השיר הזה הוא אולי אחד משיאי ביטוייו של הייאוש וחוסר האונים של העם הרומני 

, הדכאנית וחסרת התקווה. המשוררת, אשר חווה על בשרה אל מול המציאות האלימה

ונפשה את הייאוש הזה, משקפת או נותנת קול אותנטי לציבור מדוכא, קול אשר ייתן את 

שה, י. זהו אומץ יוצא דופן של א1989הרוח הגבית להמונים לחולל את המהפכה בדצמבר 

הגליה או מוות. שירה שהיא משוררת, אשר מוכנה לסכן את חייה, להיות נידונה לכליאה, 

שהרודן  "אחרים"ניסיון נואש לשינוי וביטוי לסולידריות של המשוררת עם המדוכאים, ה

 ועושי דברו מנסים להקיא מתוכם, או לבלוע אותם לתוך הסולידריות המדומה.

                                                           
63
 באמצעות האתר: נעשה חלק מהפענוח של הפריטים הקטלוגיים בשיר  

http://www.beyondtheforest.com/Romania/RSR4.html     של משה  יהםובאמצעות הערות
 .68: 2007 ,כל שמחה פוצעת מישהוגרנות ושאול כרמל לשיר זה בספר: 

http://www.beyondtheforest.com/Romania/RSR4.html
http://www.beyondtheforest.com/Romania/RSR4.html
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 סיכום

כי בשירתה האמיצה  ,זרז למהפכה? או כפי שכותבים פרשניםשל בלנדיאנה האם היו שיריה 

רמה בלנדיאנה לערעור השלטון של צ'אושסקו, ופעילותה ויצירתה היו בין הגורמים ת

 1989שהביאו לנפילת הרודן? ברור לכל בר דעת כי תליית הסיבות והזרזים למהפכת דצמבר 

שהביאה לסיום השלטון הרודני ברומניה ולהוצאתם להורג של ניקולאי צ'אושסקו ואשתו 

בלנדיאנה ומשוררים ואינטלקטואלים אחרים, לא תשקף אלנה אך ורק על כתפיה של אנה 

נאמנה את המציאות ההיסטורית. קשירת כתרים זו תהיה בבחינת הגזמה גדולה וחוסר 

 הבנה של תהליכים היסטוריים ופוליטיים בתוך רומניה עצמה ובמציאות הגלובלית. 

לקריסת הדיכוי והייאוש, כמו התרחשויות טקטוניות במזרח אירופה, אשר הביאו 

ם במזרח אירופה כאבני דומינו, היה להם משקל יהחומות והמשטרים הקומוניסטי

 ברור למעלה מכל ספק כי שיריהיחד עם זאת,  .תוצאותיהבו המהפכה ברומניהבהתרחשות 

נתנו את הרוח הגבית למהפכה, ובעיקר את התמיכה והנחמה שבאמצעותם  של בלנדיאנה

המדוכאים, כנגד  "אחרים"הסולידריות של הייתה זו  .וןהשלט סולידריות עממית כנגד נוצרה

לשמש  תשעיםבשנות ה. עדות לתרומתה הייתה הפנייה אליה "סולידריות המפלגתית"ה

כנשיאת רומניה, פנייה שאותה דחתה. היא העדיפה לדחוף ולקדם יחד עם בעלה רומולוס 

שביקשה להשיב רוסאן ואינטלקטואלים אחרים את "הברית האזרחית", תנועה עממית 

 לרומניה את ערכיה התרבותיים ולהשיב לעם הרומני את החירות שנגזלה ממנו.  

ניתוח האירועים, התגובות ומערכות היחסים שבין השלטון לבין הציבור  פי-על

 "אחרים"ידי ה-הרומני, ניתן לאשש את הטענה כי הסולידריות העממית שנוצרה על

מכך, ניתן אף  הועים ובנסיבות היסטוריים. יתרברומניה, היא פועל יוצא שכרוך באיר

התרחשו לאחר המהפכה. לכאורה ניתן האירועים שפי -להעמיק את חוזקה של טענה זו על

פי -להפריך את טענתו של רורטי כי הסולידריות היא תכונה אימננטית בבני האדם, גם על

 תוצאות המהפכה העממית שהביאה לסילוקו של הרודן.

 1989מנם לאחר דצמבר וגם אינטלקטואלים אחרים ברומניה, חגגו אכמו  ,בלנדיאנה

בדאגה רבה, את ו את שמחת השחרור מעול שלטונו של הרודן, אך גם צפו בחושיהם החדים

משמעות החופש המוחלט שאחז באומה הרומנית. חופש על גבול האנרכיה שהחל לאיים על 

איון יתיים שעליהם לחמו. ברמנותיים והספרוומרכזיותם של הערכים התרבותיים, הא

 בלנדיאנה:  האמר 64למירב יודילוביץ',
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  .2006 יודילוביץ', 
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המעבר מתקופת הדיקטטורה לתקופה של חופש מוחלט היה קשה, אחרי שנים בהן 
נלחמנו נגד הצנזורה על פרסום כל מילה, חרוז ועמוד. במציאות החדשה גילינו 

ל המילה. שלאף אחד כבר לא אכפת מכל זה. חופש הביטוי צמצם את חשיבותה ש
יתה יבעבר היה לשירה מקום של כבוד, כי היא החליפה חסרים וחסכים. השירה ה

תחליף לדת, לפילוסופיה, להיסטוריה ולמציאות. במציאות נורמלית שבה מתקיים 
חופש ביטוי מוחלט, אנשים מאמינים הולכים לכנסייה, כל מי שרוצה פותח ספר 

ם של דברים נמדד במחיר שאתה היסטוריה וגם הפילוסופיה משמשת מקלט. ערכ
 משלם עבורם, ומכאן הלכה ופחתה מרכזיותם המילים ושל השירה. 

 יםמושגהפילוסופיים של הסוציולוגיים והואם נתרגם את דברי בלנדיאנה למונחים 

, נוכל לטעון כי  השלטון המדכא יצר סולידריות של מדוכאים שמצאו "תאחרּו"ו "סולידריות"

ם שמשוררים כתבו. בשעה שהדיכוי התחלף בחופש, ואות הקלון של נחמה רבה סביב מילי

כוחה של השירה שהייתה הדבק כמוה גם ו ,נעלם, התפוגגה גם הסולידריות "אחרות"ה

המלכד. אין להוציא מכלל אפשרות את המחשבה כי מסיבות שונות, תרבותיות, שלטוניות 

לממש את  ,ם עמים אחריםכמו ג ,לאחר המהפכהואחרות, אין בכוחו של העם הרומני 

תו של רורטי. במובן זה מדייק זיגמונט באומן בהגדרתו ספי תפי-הסולידריות האנושית על

במסגרת המשגת  ילבעידן הגלובומכאן אף את הסולידריות את המודרניות ואת הקהילתיות 

  65."נזילות"ה

לעיר ר מוזיאון הסמוך עמדה זו, אצטט גם עדות אישית של מנהל ואוצ  לכחיזוק 

במסגרת מסע שורשים ברומניה, נזדמנה לי שיחה עמוקה  ,2010בשנת . חורזו אשר ברומניה

  . כך אמר בלהט: מנות הרומניתווכנה עם האוצר המציג את ההיסטוריה של הא

פשרה לכל ילד להכיר וללמוד את יאבאופן פרדוקסלי, דווקא תקופתו של צ'אושסקו 
האיש שכח ]נית בפרט והכללית בכלל המצוי בארסנל העשיר של התרבות הרומ
. [ידי השלטון כמקורות הכרחיים ללמידה-להזכיר כי תחומי הידע וההשכלה סומנו על

עם כל מעשי הזוועה הנוראיים של הרודן, ותאוות שלטונו ורצונו לזכות בשבח והלל 
מנות ולתרבות. ומידי העילית הרומנית, ניתנה חשיבות עצומה למילה, לא

מנים ולאינטלקטואלים היה מקום מרכזי בקרב הציבור. נכון שהייתה ולמשוררים, לא
צנזורה והחרמה, אך דווקא לאלה שלא התקרנפו היה מקום מרכזי תחת עולו המדכא 
של הרודן. שירה כמו של אנה בלנדיאנה שהופצה בחשאי מפה לאוזן, נתנה לציבור 

 ד משמעות לחיים ותקווה. ורחב מא

ביע על אולמות התצוגה הריקים ממבקרים, "הולכת ופוחתת היום", המשיך בכאב והצ"

מנות, בהיסטוריה בספרות ובשירה. החופש המוחלט יצר אנרכיה, פורר את וההתעניינות בא

 הסולידריות".
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מייצגת אישיותה כפי ש סולידריותהאני מציע ראייה מורכבת יותר של , זאת עם

כי באישיותה של בלנדיאנה מצוי  גזים אם אקבעא. דומה כי לא וכתיבתה של בלנדיאנה

הבחנה זו  66באופן אימננטי היסוד שריצ'רד רורטי מדבר עליו והוא "הסולידריות האנושית".

אישיותה של בלנדיאנה מבוססת על קריאה מרובה וענפה בכתביה, מפעליה הקשורה ב

החברתיים ומפעלי ההנצחה שלה לקורבנות המשטר הקומוניסטי, אשר חלקם הקטן תואר 

אפשרות של סולידריות ההצגת באת הכף לי צאראשית הדברים כאן. אולם מה שהכריע ב

היינו לראות את הסולידריות כיסוד אימננטי באישיותו של כל ד ,פי גישתו של רורטי-על

 Refluxulשל הספר:  העטיפעל גב ההמופיעים של בלנדיאנה דבריה הבאים היו אדם, 

Sensurilor.67 בריה על המונולוג השייקספירי המושם בפי הגיבור מתבססת בדה ,בלנדיאנה

מוסיפה לדילמה השייקספירית עוד איבר. התווך  ,"להיות או לא להיות" - גי המלטאהטר

, אלא "לא להיות"או ה "להיות"שבתוכו נקרע האדם הבלנדיאני. הקריעה היא לא רק בין ה

  ":התבוננות"בהשתהות ובהשתאות בקוטב ההוויה, להן היא קוראת 

לעולם רחוק מהבית, תיעוד תמידי של חייך, הנפש עסוקה מדי בהתבוננות כדי 
להיות ולהתבונן הם שני פעלים  [...] שתוכל להיות עם אמת מובסת או מנצחת

  [....] מנוגדים ואלימים במיוחד לאור גורל מוחלט. להיות או להתבונן זו השאלה

הוויה שבה אנו חיים, לנוכח התיעוש, בודהיסטית ב-וכאן היא מוסיפה התבוננות כמעט זן

האינסטרומנטליות, הריצה האינסופית על סרט הקיום המוטרף, השקיעה בחומרנות 

ובהתקדמות מכיבוש לכיבוש תוך רמיסת ערכים ואנושיות. בקריעה הזו שבין להיות 

ולהתבונן, בלנדיאנה מאירה בתובנה משלה: "מנקודת מבט זו, להמתין אינו בבחינת בזבוז 

ות נוצריות שאת הטוטליות שבהן סמן". לאמירה זו היא מוסיפה תובנה ששורשיה בתפיז

 אהבה וחמלה: שטמונות בה קשה לקבל, אך אי אפשר להתעלם מאיזו אמת אנושית 

להיות מרומה או נבגד אינו רק השפלה, אלא גם התגלות, להיות פגוע אינו רק כאב 
ולה, להיות חולה, לשוחח עם ילד, גם פריצת דרך. לנסוע באוטובוס, לבקר ח אאל

לערוך קניות בשוק, לפגוש חבר, להיות מהולל, להיות לא צודק, להיות אהוב, להיות 
לא אהוב, מתוך אירועים פשוטים, מקרים מופלאים של גילוי עולם, רגעים מפתיעים 

 זה ריפוי מרתק, הנה ההתרה.  –ועוצרי נשימה ביקום. להיות בשביל להתבונן 

אלא . ס כאן לדיון אם סולידריות אנושית היא פרי יצרו של אדם מילדותו ומנעוריואיני נכנ

תים היא מתקיימת יברצוני לטעון כאן, כי סולידריות זו מצויה בפוטנציה ביצורי אנוש, לע
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יום ולא רק לנוכח ממבלי דעת, לרוב היא כרוכה בטיפוח ובחינוך, בגילוי היסוד הזה בחיי היו

 ,החינוך הזה, בין אם יתרחש בסביבה הביתית, בין אם במערכת החינוכיתמציאות של דיכוי. 

חופש, בעידן בו הערך החומרי דימוי של נחוץ במיוחד בעידן של קפיטליזם חזירי, בעידן 

ואת מקומן תופס דרקון  ,תות אבסולוטיות נמחקותיגובר על ערכים מוסריים, בעידן בו אמ

ה נחוצים כדי לתת בעולמנו משמעות שרואה לא פחות מסוכן: הפיכת הכל ליחסי. אל

ובדמות המשקפת  "אחר". משמעות הנוצרת מתוך הכרת ערך ב"אני"ישות קודמת ל "אתה"ב

את פנינו שלנו. זוהי הכרה שיש בה כדי ליצור עולם טוב ומוסרי יותר. חינוך כזה עשוי 

וי, אלא להצמיח לא רק דמויות בודדות המגלות "סולידריות אנושית" בזמן של דיכ

סולידריות שיש בה למנוע אולי צמיחתו של משטר מדכא. אילו ריצ'רד רורטי היה זקוק 

, הרי שהיא מנוסחת במעשיה של מתהתכנותה  של "סולידריות אנושית" ולהדגהילהוכחת 

בלנדיאנה, בשיריה ובהשקפת עולמה. תפיסתה הפואטית הצלולה והנוקבת ביותר, מנוסחת 

  68)סיפורים פנטסטיים(: Povestiri Fantasticeשכתבה  ורים קצריםדווקא בהקדמה לכרך סיפ

הרוע, כאשר הוא מתואר ומסופר על נייר, הוא מאבד מכוח המניפולציה שבו, אך 
הצל הפנטסטי שהצלליות שלו יוצרות מתחת לאור המילים, קורע או מסיר את 

 .של הריאליסטי]...[ הפנטסטי אינו ניגודו  המסכה מפניו ונותן לו מובן ומשמעות

אלא מבט "]...[ : את מבטה על היצירה ככלי לפענוח המציאותממשיכה ומעמיקה בלנדיאנה 

המילים אינן  [....] מורכב, סימבולי ומשמעותי יותר. בסופו של דבר לדמיין משמעותו לזכור

  ".חשובות כמו הצללים שלהן, ואין יותר צללים למילים שמכרו נשמתן לשטן

, הוסו-ויזיה והסופרת לוצ'יה לונגיןומחדדת אשת הטל, "סולידריותפלאי ה" במאמרה

 את התפקיד שמילאה כתיבתה של אנה בלנדיאנה: 

לבניית חברה  1989, תוך מאמצים לתעל את מהפכת דצמבר 1990בינואר  30-ב
מקומו של היוצר לא יכול היה להיות אלא  69.סולידרית, באמצעות "הברית האזרחית"

כך הייתה הכתיבה עבור [ ...] ה, שולחן שמזה זמן רב דמה לבריקדהליד שולחן הכתיב
צורה של מאבק, התנגדות  [...] השנים שלאחר המהפכה 25-אנה בלנדיאנה ב

 70.ועמידות
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 Alianta Civica – ( הברית האזרחית", ארגון לא ממשלתי"NGO) כשנה 1990, הוקמה בנובמבר ,

. מטרתה של ברית זו הייתה לפתח חברה אזרחית סולידרית בעלת 1989לאחר מהפכת דצמבר 
ערכים דמוקרטיים וליברליים. בין ראשי הארגון ונשיאיו כיהנה גם המשוררת אנה בלנדיאנה. בשנת 

התאחדה מפלגה זו עם  1998-מפלגת הברית האזרחית. ב חלק מחברי הארגון הקימו את ,1991
 ת הליברלית. המפלגה הלאומי
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מר כי שולחן זה, הוא גם הבריקדה שעליו מונחת מולדתה הרוחנית וגזים אם אאלא 

 : דיאנהאומרת בלנ 71שלה. A4והנפשית של אנה בלנדיאנה, מולדת 

שלשירה יש תפקיד חברתי. ההוכחה החותכת לכך היא החשיבות אני מאמינה 
יתה לשירה בכל המדינות הקומוניסטיות לשעבר, כאשר זו הפכה להיות אמצעי ישה

להישרדות ולעמידות בחברה מדוכאת. הודות למטפורות שהן הכלי המרכזי של 
החליפה חירויות רבות השירה, היא הצליחה לשמר מידה רבה של חירות אסורה ו

מנות ועוד. הקהל שהיה צמא לחרות, התאסף ושנאסרו: דת, היסטוריה, פילוסופיה, א
סביב השירה כמו כפות הידיים המתכנסות ומתחברות זו לזו כדי להגן על להבה 

  72.קטנה מפני הרוח המאיימת לכבותה

ריות ותפקידה של דומה כי זהו אחד הביטויים החריפים והמושחזים ביותר אודות הסוליד

על מולדתה  היא נאבקההכתיבה שלה  שולחןמו המשוררת ושירתה בעולם. מבין בתי השיר

סולידריות למען קיומי מאבק זהו מאבק על צלם אנוש,  ית, התרבותית והרגשית.זהפי

 , מאבק הנמשך עד עצם היום הזה. השנים של כתיבתה שקדמו למהפכה 25-גם באנושית 

 ביבליוגרפיה 
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