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Shema este urmată de Amidah („Rugăciunea în picioare”), 
un vechi text rabinic care caută depăşirea acestei situaţii 
complicate, dar într‑un mod paradoxal. Ea cuprinde nouă‑
spre zece paragrafe, fiecare fiind o „binecuvântare”, o formă 
veche de rugăciune care se încheie cu o formulă ce declară 
„Binecuvântat eşti tu, o, Dumnezeule…”, urmată de o des‑
criere precum „tămăduitorul celor bolnavi”, făcând aluzie 
la ce a făcut Dumnezeu sau ce ar dori credinciosul să se îm ‑
plinească. Se folosesc versiuni diferite de Amidah în tim pul 
săptămânii, de Sabat şi de sărbători, dar toate au ace leaşi 
trei binecuvântări introductive şi aceleaşi trei binecuvântări 
de încheiere. Între acestea, de Sabat şi majoritatea sărbăto‑
rilor, o singură binecuvântare centrală se referă la caracte‑
ris ticile zilei. În timpul săptămânii însă există treisprezece 
care la prima vedere nu par să fie într‑o anumită ordine, 
dar care, la o examinare mai atentă, au o structură logică.

Prima cere capacitatea de a înţelege revelația : „Îi dăru‑
ieşti omului cunoaştere şi îi înveţi pe muritori să înţeleagă. 
Dăruieşte‑ne cunoaştere, înţelegere şi pătrundere ! Binecu‑
vântat eşti tu, Dumnezeule, care dăruieşti milostiv cunoaş‑
tere !”. În această binecuvântare, termenii „cunoaştere”, 
„înţelegere” şi „pătrundere” par să fie folosiţi într‑o ordine 
ascendentă, chiar dacă primul dintre ei este nu numai ter‑
menul rezervat pentru cel mai profund tip de cunoaştere, ci 
şi nivelul de conştientizare interzis lui Adam şi Evei. Totuşi, 
vorbitorul cere mai întâi ca acea cunoaştere să fie adâncită, 
apoi, în ultima propoziţie, acceptă cunoaşterea care i se 
dă, ca şi cum ar accepta ceea ce era disponibil anterior.

Această formă de logică regresivă poate fi văzută nu 
numai în alte binecuvântări, ci şi, aş sugera, în ordonarea 
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binecuvântărilor în întreaga succesiune. Următoarea din 
serie îi cere lui Dumnezeu să‑l întoarcă pe vorbitor cu 
pocăinţă spre Torah, deşi s‑ar putea crede că acest lucru 
precedă dobândirea cunoaşterii. A treia binecuvântare cere 
apoi iertarea de păcate, deşi aceasta pare a fi o condiţie 
pentru pocăinţă şi pentru înţelegerea cerută în prima bine‑
cuvântare. A patra cere izbăvire, deşi s‑ar putea considera 
că acest lucru le precedă pe celelalte, a cincea cere vinde‑
care fizică, iar a şasea, recolte bogate, din nou un beneficiu 
care pare că le precedă pe cele dinainte, şi nu că le urmează. 
Binecuvântările ulterioare ies succesiv din prima, care repre‑
zintă fără îndoială punctul culminant al apropierii omului 
de Dumnezeu, şi nu punctul de plecare al unui demers 
petiționar. Textul de încheiere este o cerere ca rugăciunea 
să fie auzită, care ar fi putut fi prima, şi nu ultima din ciclu 
şi care stă relativ nepotrivit înaintea primei binecuvântări de 
încheiere, care include o cerere pentru reinstituirea jertfei. 
A doua dintre acestea recunoaşte rolul lui Dumnezeu în 
menținerea oamenilor în viaţă, iar ultima afirmă că Israel 
a fost binecuvântat cu „pace”, cuvânt care presupune desă‑
vârşire şi satisfacție. O asemenea încheiere probabil că e 
o provocare pentru cine se confruntă cu necazuri, invi‑
tându‑ne să ne întrebăm dacă binecuvântările din Amidah 
nu ar avea mai multă logică dacă ar fi citite în ordine in ‑
versă. Comentatorii nu au remarcat anterior acest tipar, 
dar el ar corespunde celui sugerat de naraţiunea sacră, în 
care dorinţa de a anticipa cu bucurie vremurile mesianice 
este descurajată de cunoaşterea faptului că perfecţiunea 
s‑ar putea să se găsească mai ales sau numai în trecutul 
îndepărtat.
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La acest nucleu liturgic dublu din Shema şi Amidah s‑au 
adăugat alte texte în perioadele romană şi bizantină. Înainte 
de Shema de dimineaţă şi de seară există meditaţii asupra 
zorilor ca metaforă a revelaţiei şi asupra serii ca finali zare 
simbolică a studiului. După Shema urmează o exprimare 
a recunoştinţei pentru mântuire, apoi Amidah. Ea face alu‑
zie şi la ieşirea din Egipt, despre care vorbeşte al treilea 
paragraf din Shema. Întrucât Amidah pare să evidențieze 
întârzierea izbăvirii mesianice, ea este urmată în timpul 
săptămânii de rugăminţi referitoare la imposibilitatea 
omu lui de a ieşi din situaţia sa dificilă, la care în Evul 
Mediu se adăugau poezii despre probleme curente. Una 
dintre ele spune :

Păzitor al lui Israel, păzeşte ce a mai rămas din Israel şi nu 
aduce pieirea lui Israel, care spui „Ascultă, Israele” […]
Păzitor al poporului ales, păzeşte ce a rămas din poporul 
ales şi nu aduce pieirea acestui popor ales, care‑ţi unifică 
numele spunând „Domnul, Dumnezeul nostru, Domnul 
unul este !”.

Cuvintele din încheierea fiecărei strofe alcătuiesc cuvin tele 
de început ale Shema, iar cererea de a nu „aduce piei rea” 
face trimitere la un rând din al doilea paragraf al ei1.

Aşadar, temele liturgice se înrădăcinează şi într‑o teo‑
logie complexă a exilului, şi în relaţiile omului cu natura. 
Zorii sunt o re‑creație zilnică, amurgul e un moment de 
primejdie, iar somnul e analog cu moartea. Oboseala şi 

1. Deuteronomul 11:17.
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odihna stau la baza Sabatului şi țin de însăşi creativitatea 
omului. Înţelegerea acestei reţele de semnificaţii bogate în 
conotaţii presupune o capacitate de a identifica texte scrip‑
turale şi interpretările rabinice aferente. Întrucât aceasta 
nu mai înseamnă cunoaştere comună, nu e surprinzător că 
multor cititori liturghia li se pare incoerentă. Dar necla ri‑
tatea dispare odată ce textele sunt privite ca o reţea de aluzii 
scripturale care formează subtextul unei naraţiuni referitoare 
la chestiuni existenţiale. Max Kadushin descrie modul în 
care lipsa unor afirmaţii comprehensibile lasă minţii liber‑
 tatea să‑şi formuleze propria relaţie cu naraţiunea sacră şi 
elogiază ceea ce el numeşte „incertitudinea credinţei”1. 
Autorii de texte liturgice au conceput o tehnică pentru 
evidenţierea ariilor problematice de gândire cu ajutorul 
unor aluzii scripturale. Aceasta, împreună cu reținerea față 
de examinarea rugăciunii din cauza incertitudinii bazelor 
sale filosofice şi teologice, a dus la apariția unui gen literar 
care a fost îmbogăţit prin absenţa exegetică2.

Liturghia abordează lumea reală şi prin ciclul agricol, 
îndeosebi prin cele trei aşa‑numite sărbători ale pelerinaju‑
 lui, Pessach, Paştele, care se ține la echinocțiul de primăvară 
şi marchează începutul secerişului, Shavuot, „Sărbătoarea 
Săptămânilor”, cu care se încheie secerişul cincizeci de zile 
mai târziu şi începe culesul fructelor, şi Sukkot, „Sărbătoa‑
rea Corturilor”, care încheie culesul fructelor în preajma echi‑
nocțiului de toamnă. Semnificaţiilor agricole ale fiecăreia 

1. Max Kadushin, The Rabbinic Mind, Bloch Publishing Company, 
New York, 1965, pp. 131‑142.

2. Jeremy Schonfield, Undercurrents of Jewish Prayer, Littman 
Library of Jewish Civilization, Oxford, 2006, pp. 3‑46.
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li se adaugă un strat de asocieri istorice, potrivit cărora 
Paştele evocă ieşirea din Egipt, Sărbătoarea Săptămânilor 
evocă revelaţia de pe Muntele Sinai, iar cea a Corturilor, 
supravieţuirea israeliţilor timp de patruzeci de ani în pustiu.

Aceste evenimente agricole şi legate de ieşirea din Egipt 
sunt însoţite de altele două imediat înainte de „Sărbătoarea 
Corturilor”, toamna. De luna nouă cu două săptămâni înainte 
de această sărbătoare, în prima zi a lunii Tishri, este Rosh 
Hashanah, „Anul Nou”, o sărbătoare solemnă descrisă 
biblic drept „Ziua amintirii suflatului din trâmbiţe” şi „Ziua 
suflatului din trâmbiţă”1. Se sună din cornul de berbec, 
simbolul central al sărbătorii – singura dată când în sina‑
gogă se aude un alt sunet decât vocea omenească. În iu ‑
dais mul rabinic, aceasta este aniversarea facerii lumii şi 
ziua în care sunt judecate faptele din anul anterior, motiv 
pentru care introduce cele „zece zile de penitență”, o peri‑
oadă de nelinişte, rugăciune şi semi‑doliu care se încheie 
cu Yom Kippur, „Ziua ispăşirii”2, o zi de post în care se dă 
sentinţa finală. Aceste două evenimente cad la sfârşitul 
anului agricol, un moment al „judecăţii” în sensul că recol‑
tele au fost strânse şi se cunoaşte în sfârşit cantitatea de 
hrană disponibilă pentru iarna cea lungă, devenind astfel 
clar dacă individul va supravieţui sau nu. Aceasta este o 
preocupare zilnică, deoarece al doilea pasaj din Pentateuh 
inclus în Shema corelează virtutea cu recolta bogată şi com‑
 portamentul greşit cu recoltele proaste şi exilul3. Dar ele 
constituie şi realități mai largi abordate în această perioadă 

1. Leviticul 23:23‑5, Numerii 29:1.
2. Leviticul 23:27‑32.
3. Deuteronomul 11:13‑21.
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anuală a judecăţii, legând între ele anotimpurile, agricultura, 
istoria de grup, comportamentul personal şi bunăstarea 
astfel încât istoria naţională, vieţile individuale şi natura 
se întrepătrund.

Evreii postbiblici au adăugat şi alte sărbători în calen‑
dar. Hanukah, la mijlocul iernii, marchează reconsacrarea 
Templului de către Macabei în 167 î.e.n. şi în fiecare dintre 
serile sărbătorii se aprinde câte o lumânare în plus, sim‑
bolizând probabil începutul ascensiunii soarelui spre vară. 
Mai spre sfârşitul iernii, Tu Bishvat, a 15‑a zi a lunii Shevat, 
mar chează anul nou al pomilor, când în Israel înfloresc 
mig dalii, iar Purim, cu o lună înainte de echinocțiul de 
primăvară, de Paşte, celebrează salvarea evreilor persani 
de la uciderea de către un despot, descrisă în Cartea Este‑
rei. În schimb, pentru a puncta pierderea, o serie de zile 
de post marchează căderea Templelor din Ierusalim. Primul 
post, în ziua de după Anul Nou, este Tsom Gedaliah, care 
mar chează asasinarea unui guvernator babilonian de către 
loialişti iudei, fapt care a grăbit expulzarea. Al doilea, pe 
10 Tevet, imediat după Hanukah, evocă sosirea forţelor 
babiloniene pentru a asedia Ierusalimul, iar al treilea, pe 
17 Tammuz, în preajma solstiţiului de vară, aniversează 
străpungerea zidurilor Ierusalimului de către acestea ; 9 Av, 
la trei săptămâni după aceea, deplânge incendierea ambelor 
temple şi introduce perioada care culminează cu cea de 
penitenţă de la începutul Anului Nou.

Aceste posturi, întrepătrunse cu sărbători ale eliberării, 
asigură o armonie în cheie minoră pentru sărbătorile împli‑
nirii agricole şi istorice. Departe de a fi întâmplătoare în 
an, ele oferă un comentariu esenţial la nostalgia dominantă 


