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 Hineni - Norman Manea  

 

                            Norman Manea 

       Revenit de la concert, poetul, în loc să se 
întoarcă acasă, rămîne pironit în fața 
Bisericii  Armenești din Cernăuți, înlănțuit într-
un dialog cu Divinitatea. 

       Hineni, „Iată-mă“, repeta poetul, 
afirmație prezentă de peste 800 de ori 
în Vechiul Testament, răspuns la o întrebare 
adresată exilaților, de milenii. Faptul că se 
întîmpla în fața Bisericii Armenești, și nu a unei 
sinagogi, cum ar fi de presupus, exprima 
extinderea pioasă a legămîntului vechi.  
  O întîlnim în dialogul dintre Abraham și 
Atotputernicul, înaintea sacrificării lui Isaac, de 
asemenea în dialogul lui Moise cu Dumnezeu, 
în fața rugului aprins, marcînd supunerea 
absolută a credinciosului. 

 
                            Paul Celan 

Hineni (Iată-mă!) are rezonanțe multiple 
în Biblie. Este rugăciunea pe care poetul o 
repetase, transfigurat, în noaptea dialogului 
celest, spre stupefacția audienței risipite în 
beznă. Se va repeta din nou și din nou, cu 
fiecare nou poem. Nu doar o reafirmare 
mistică, ci și justificarea cea mai înaltă a 
Poeziei. 

  Faptul că Dumnezeu a ajuns și el în exil, 
cum afirmă unele comentarii la textele sacre, 
umanizează prezența divină între muritorii de 
rînd. Dacă omul este conceput după chipul și 
asemănarea Domnului, nu mai confruntăm o 
contradicție irezolvabilă. 

  În noaptea pariziană, Paul Celan dialoga, 
fără cuvinte, cu oaspetele său, poetul 
polonez  Zbigniew Herbert, ambii stăpîniți de 
iradierea sacră a tăcerii. Ore lungi de tăcută 
înfrățire despre care cei doi își vor aminti drept 
cea mai extraordinară aventură. Miracolul 
nopții împărtășit cu rătăcitorul fratern se va 
repeta în multe dintre nocturnele exilului 
bucureștean, vienez și parizian, prin care va 
peregrina poetul bucovinean. Sena îl aștepta, ca 
și marile ape ale incertitudinii. 

  Celan se aruncă pînă la urmă în gura 
neantului fluid, consfințind legămîntul 
turmentării lirice. Nu e deloc sigur că, în felul 
acesta, destinul tenebros își afla împăcarea, dar 
deznodămîntul confirma jertfa inevitabilă a 
spiritualității. 

Transnistria, izbăvirea prin moartea mamei, de 
tot ceea ar fi putut fi și nu a mai fost îngăduit? 

                                      *** 

„Mă auzi? Auzi?“ 
Răspunsul neantului, împlinit prin moarte. 
Auzi? Mă auzi? 
Ecoul fantomei, răspunsul neantului, 
valurile răvășite, apele înfrățirii ultime, 
suferință și solitudine 
basmul incert și negru al tăcerii. 
  

Degeaba te refugiezi, tinere Peisach, în 
respirația vechiului Kadish. 
Tragedia arderii depline, Holocaustul ca 
spectacol 
intrare liberă în posteritate, 
umbra evreului de sacrificiu veghează. 
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Peisach? Numele trimitea direct la gazare. 
Nu uita nimic, nu uita moartea. 
Ești Paul, acum. Preasfîntul Paul, adică 
Peisach, milenarul 
în ungherul întunecos al sinagogii din Grecia, 
la răstignirea marelui vinovat, Yehoshua, 
în biserica noii credințe mîntuitoare. 
Hineni, iată-mă. Fără eschivă, 
credincioși și dușmani, 
eretici și ucigașii prea Sfîntului, 
călugărițe transfigurate și pustnici în transă, 
 
poeți în căutarea limanului, migrantul 
bucovinean Celan 
cu busola bună de trimis la atelierul global 
de reparații sacre 
pentru următoarea procesiune 
a exilaților fără acte și fără domiciliu. 
  
O pauză prelungită este tăcerea 
pustiul pseudo divin în ceață. 
Vocea nimănui, prim pas spre dialog? 
Umbra conduce căutarea de sine, 
credința unei repetate interogări 
rimează întîlnirea poetului cu sine însuși 
în amurgul suveran al incertitudinii. 
  
Hineni, Hineni! 
sînt aici, mai sînt, istovit și culpabil, 
poetul aruncă pana strămoșilor 
sîngerînd, încă sîngerînd 
în groapa comună lungă cît lumea de largă 
cît cimitirul lumii de largă. 
  
„Privește în jur: totul trăiește 
în numele morții trăiește, 
adevăr grăiește, cel care umbră grăiește.“ (1 
,,Sîntem, Doamne, aproape, 
aproape și tangibili, 
de parcă trupul fiecăruia dintre noi 
ar fi trupul tău, Doamne, 
roagă-te, Doamne.“ (2 
  
Celan îndoliatul își caută articularea 
revenind, repetînd fragmentul născut din 
ezitări 
mama ucisă, mama adorată și ucisă. 
Un cer fărîmițat și negru, mut, 
lacom de tragedie. 
În umbra dispăruților, 

exilatul transcrie murmurul băltoacei de sînge 
proaspăt, mereu împrospătat de neguri. 
Hineni, o săgeată brusc înviată 
în zenitul haosului ucigaș. 
Hineni? Unde ești? 
Sîntem aici unde ne-a uitat destinul, 
umbre vorbitoare și vii, 
greu de răpus, imposibil de răpus. 
Sînt aici, sîntem aici demult, dintotdeauna, 
nu ne învinge furtuna, nici biblicul blestem, 
sîntem aici, 
cu plînsul nostru pueril și continuu 
continuu și fără leac. 
Îngînăm disperarea, sub valul uriaș. 
Da, lumina lumii singuratice, 
nopțile fluide și fermecate, 
rătăcitele lacrimi de o clipă repetînd în transă 
fratele Peisach, fratele Paul, 
te-au găsit, în potop te-au găsit 
în Sena te-au găsit, fantoma fără moarte. 
  
Aici împreună în cimitirul fluid al nopții 
în sfîrșit, înfrățiți în clipa fără capăt 
beat, valul verde, repeta amurgul celest. 
  
* Fragment din volumul Umbra exilată, în 
pregătire la Editura Polirom 
 
_______________________________ 

1. Paul Celan, „Sprich auch Du“ („Vorbeşte şi tu“), din 

volumul Von Schwelle zu Schwell (Din prag in prag), 

1955. 

2. Paul Celan, „Tenebre“, din volumul Sprachgitter (Gratii 
de vorbă), 1959. 
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