REALITATEA EVREIASCÃ - Nr. 245 (1045) - 16 ianuarie - 3 februarie 2006

Întâlnirea
conducerii
F.C.E.R.
cu
Prea
Fericitul
Pãrinte
TEOCTIST,
la Palaltul
Patriarhiei
Române

13

O nou\ pagin\
din istoria
ecumenismului,
azi, în România

La 20 ianuarie a.c. s-a derulat, la Palatul Patriarhiei Române, întâlnirea conducerii F.C.E.R. cu
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preºedintele Federaþiei, deputat
dr. Aurel Vainer, Marele Rabin Menachem Hacohen, Rabinul Abraham Ehrenfeld, vicepreºedintele ºi
secretarul general, ing. Paul Schwartz ºi ing. Albert Kupferberg, au fost întâmpinaþi de Prea Fericitul
Pãrinte Teoctist, P.S. EpiscopVicenþiu Ploieºteanul, Vicar patriarhal, P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul,
Vicar patriarhal, P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, Vicar patriarhal, P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul,
Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureºtilor, Prea Cuviosul Preot Michael Tiþa, consilier patriarhal,
Prea Cuviosul Preot Cristian Popa, secretar patriarhal.

Impresii de
participant

Mulþumind cãlduros, în numele delegaþiei, pentru
timpul atât de preþios acordat întrevederii de Prea
Fericitul Pãrinte Teoctist, în dorinþa de a cunoaºte pe
aceia care sunt, astãzi, în fruntea destinelor evreilor
români, preºedintele F.C.E.R., deputat dr. Aurel Vainer,
a prezentat o sintezã a vieþii comunitare evreieºti
actuale, subliniind simbioza specific iudaicã între
etnie ºi cult. Afirmându-ºi cu demnitate evreitatea,
vorbitorul ºi-a declarat, deopotrivã, calitatea de
cetãþean român profund legat de aceste meleaguri,
de istoria poporului român, manifestându-ºi înalta
consideraþie faþã de Biserica Ortodoxã Românã, de
Prea Fericitul Pãrinte Teoctist, de înalþii ierarhi
prezenþi în Sala de Consiliu a Patriarhiei unde a avut
loc întrevederea. „Esenþialul este sã realizãm ºi în
viitor o bunã conlucrare în spiritul
ecumenismului, al înþelegerii dintre toþi
oamenii care cred în Dumnezeu Unicul“,
a remarcat.
Impresionanta incursiune în istoria
relaþiilor de frãþietate între Biserica
Ortodoxã Românã ºi Cultul Mozaic, nota
dominantã a cuvântului de rãspuns
a Prea Fericitului Pãrinte Teoctist, a
vizat evocarea de mare forþã emoþionalã,
a conducãtorilor obºtii evreieºti din

România de care l-a legat o armonioasã conlucrare:
dr. Alexandru ªafran, dr. Moses Rosen, acad. Nicolae
Cajal, av. Iulian Sorin. Un popas special de gând l-a
acordat ªef Rabinului Rosen z.l., vorbind despre
vremurile de restriºte ale totalitarismului ateist,
despre dificultãþile pe care, cu inteligenþã, înþelepciune, diplomaþie, ªef Rabinul Rosen ºtia sã le
surmonteze, spre beneficiul tututor cultelor din
România. A existat ºi un moment de confesiune. Prea
Fericitul Pãrinte Teoctist ºi-a retrãit crâmpeie din
copilãria petrecutã într-un orãºel din Moldova, unde
tatãl lui era partener de întreprindere ºi prieten cu un
evreu: Haimovici. În acest context a fost citat ºi Papa
Ioan Paul al II-lea, care a declarat: „Noi, creºtinii,
suntem fraþii voºtri mai mici“.

•
•

•

O adâncã impresie asupra celor prezenþi au produs
cuvintele Marelui Rabin Menachem Hacohen, peste
care s-a simþit cum bate o luminã de Ierusalim: „Am
fost nãscut în Ierusalim, tatãl meu a fost nãscut în
Ierusalim, bunicul meu a fost nãscut în Ierusalim. Am
acceptat sã fiu îndrumãtor spiritual al evreilor români
pentru cã moºtenirea culturalã, religioasã a iudaismului român este unul din cele mai minunate capitole din
cultura, din istoria iudaismului mondial. Un aspect
important al acestei moºteniri îl reprezintã relaþiile
speciale cu Biserica Ortodoxã Românã promovate de
ªef Rabinul Rosen z.l., relaþii pe care le continui, azi“.
Conducerea F.C.E.R., Patriarhul Teoctist ºi înalþii
ierarhi prezenþi la întâlnire au abordat ºi subiecte
privind manifestãri extremiste, fundamentaliste,
problema megaterorismului în Israel ºi în lume.
Întâlnirea, programatã sã dureze 15 minute, a durat
o orã ºi un sfert. A fost o convorbire la înalte cote
intelectuale ºi afective, încheiatã cu darurile de preþ
înmânate atât de oaspeþi (cãrþi de iudaisticã apãrute
în Editura Hasefer), cât ºi de gazde (volumul
Ortodoxie ºi putere politicã în România contemporanã, de George Enache - Editura Nemira, 2005, ºi
un album despre lãcaºe de cult în România).
IULIA DELEANU

•

Ing. PAUL SCHWARTZ, vice-preºedintele F.C.E.R.: „Am fost plãcut impresionat de interesul înalþilor
ierarhi pentru cãrþile apãrute la Hasefer, ei dorind sã aibã cât mai multe asemenea volume în Biblioteca
Patriarhiei ºi în Biblioteca Institutului de Teologie din Bucureºti“.
Rabinul ABRAHAM EHRENFELD: „Este îmbucurãtor sã vedem cum îºi face din ce în ce mai mult
loc în conºtiinþa oamenilor ce-L slujesc, fiecare în mod diferit, pe Dumnezeu Unicul, sentimentul de
solidaritate în combaterea extremismului“.
Ing. ALBERT KUPFERBERG, secretar general al F.C.E.R.: „Faptul cã Patriarhul Teoctist ne-a primit
înconjurat de înalþi ierarhi, ne-a dãruit cãrþi de valoare ºi un recent exemplar al Buletinului editat de Patriarhia
Românã este grãitor pentru dorinþa de a continua relaþiile ecumenice cu Federaþia noastrã“.

•
•

MERIDIANE
•

MERIDIANE
•EMMANUEL
LÉVINAS –
Emmanuel Lévinas (1906-1995) s-a nãscut în Lituania (unde trãiau numeroase ºi vechi
comunitãþi evreieºti), fiind naturalizat în Franþa. În 1923, ºi-a început studiile la Universitatea
din Strasbourg, apoi a continuat la Freiburg (1928-1929), devenind un adept al lui Edmund
Husserl, dar ºi al lui Heidegger (înainte de „devenirea“ sa, sub regimul nazist). Lévinas a
fost profesor ºi director al ªcolii Normale Orientale a Alianþei Israelite Universale ºi profesor
la Universitatea din Paris, Poitiers ºi Nanterre. A publicat lucrãri de referinþã în filosofie,
Despre existenþa în existent (1947), Descoperind
existenþa cu Husserl ºi Heidegger (1949), în care se
distanþeazã oarecum ºi de gândirea acestora, Totalitate
ºi Infinit (1961) care a fost tradusã în româneºte de
Marius Lazurcã la Polirom, în 1999, Dificila libertate
(1963), de asemenea apãrutã în româneºte la Hasefer
(1999, traducere Þicu Goldstein), Patru lecturi
talmudice (1968), Eticã ºi infinit (1982), Noi, cinci lecturi
talmudice (1977), multe studii, articole, interviuri º.a.
Lévinas este un „judecãtor al istoriei“, baza
gândirii sale este moralitatea ca mod de existenþã,
poate ºi ca efect al devastatoarei perioade pe care a
vãzut-o cu propriii ochi, familia sa rãmasã în estul
Europei fiind ucisã de mecanismul holocaustic nazist.
În majoritatea scrierilor, el îºi declarã totuºi
disponibilitatea pentru un optimism echilibrat. Una
din ºanse se regãseºte în dialog. Ca orice „om liber“,
este un adversar al monologului. De asemenea, ca
orice iudaist care îºi respectã condiþia, el extrage din
Tora ºi din Talmud sensul constructiv al studiului ºi
refuzã speculaþia vanitoasã ºi vanã. Astfel, filosoful
poate „reconstrui“ universul, participând alãturi de
Divinitate la propria sa devenire. „Distracþia este
rãul“, afirmã la un moment dat Lévinas, fãrã nici o urmã de mizantropie, ci doar preocupat
de menirea realã a omului. „ªtiþi cã toate necazurile vin din incapacitatea de a rãmâne
singuri în camera noastrã?“, adaugã el, un pascalian convins. Preluând o veche tradiþie
iudeo-lituanianã prin moºtenirea spiritualã a Rabinului Haim din Volojin (1759-1818), atent
la ecourile „Afacerii Dreyfus“, în Franþa secolului XX, Lévinas ºtie sã culeagã esenþele,
ajutat de contactul cu numeroºi filosofi francezi, pe lângã cei germani, pomeniþi mai înainte.
Lectura lui Sein und Zeit a lui Heidegger, în 1927, este fundamentalã. Ca ofiþer francez, luat
prizonier în al doilea rãzboi mondial, Lévinas nu a ajuns în lagãrele de exterminare, ci a fost
internat într-un lagãr de muncã ºi tãia lemne, nu departe de temutul Bergen-Belsen. Ca o
ironie a soartei, lagãrul purta numãrul 1492 (anul expulzãrii evreilor din Spania). Fiecare cu
„norocul sãu“, mai cu seamã cã în lagãr era un câine poreclit Kant. Într-un fel, Lévinas a fost
un continuator al lui Franz Rosenzweig, dar l-a depãºit prin experienþã ºi lecturi extrem de
variate. El nu respinge nici filosofia Romei, dar salutã cu entuziasm revirimentul evreiesc
prin crearea Statului Israel.

LUCIANA FRIEDMANN

BORIS MARIAN

Cel mai, cea mai...

Cele mai frecventate plaje din Israel sunt Gordon (în Tel Aviv) ºi
Mikmoret (între Natania ºi Cezareea). Acestea sunt plaje special
amenajate, cu duºuri ºi diverse facilitãþi pentru turiºti. Totuºi, toate
þãrmurile Mediteranei, Mãrii Roºii ºi Mãrii Moarte care se gãsesc în Israel
sunt transformate cel mai adesea în locuri de relaxare ºi agrement pentru
localnici ºi turiºti din întreaga lume. Calitãþile terapeutice ale nãmolului
ºi sãrii de mare, precum ºi talazoterapia atrag sute de mii de oameni la
sfârºitul fiecãrei sãptãmâni.
Marele Templu a reprezentat, desigur, centrul,
chintesenþa Ierusalimului. Credinþa venirii lui Mesia se leagã
de acest loc sfânt, care poartã în el un mesaj universal al
pãcii ºi prieteniei. Zidul Plângerii este azi cel mai important
loc sfânt al credinþei iudaice. În permanenþã, sunt evrei care
îºi spun rugãciunea în faþa pietrelor sale milenare. Zidul, care
a fost construit de Irod în jurul Marelui Templu, este tot ce a
mai rãmas din complexul impresionant al acestei construcþii.
Amenajate în trepte pe Muntele Carmel, Grãdinile Bahai
din Haifa sunt considerate printre cele mai frumoase aºezãri
din întreaga lume. Florile multicolore, fântânile, aleile
ingenioase ºi Domul aurit strãjuiesc de la înãlþime marele
oraº-port. De la înãlþimea Grãdinilor Bahai se întinde un peisaj
incredibil, care insuflã liniºte sufletului celui care pãtrunde
în acest univers al frumuseþii fãrã margini.
Masada a fost citadela regalã a lui Herod, iar mai târziu,
ultima cetate de rezistenþã a zeloþilor în timpul Revoltei
Evreieºti. Aºezarea a fost scena celui mai dramatic ºi simbolic
act în istoria evreiascã, unde rebelii au preferat sã se sinucidã
în masã decât sã se predea. Acum aici se organizeazã
evenimente culturale.
Arthur Rubinstein (28 ianuarie 1887 - 20 decembrie 1982)
este considerat cel mai mare pianist al generaþiei sale ºi,
probabil, cel mai important pianist evreu din toate timpurile.
El l-a tradus pe Chopin în sunete cum nimeni nu a fãcut-o pânã
la el, iar concertele sale de muzicã spaniolã au rãmas inegalabile. Rubinstein s-a nãscut la Lodz, în Polonia, ºi a studiat la
Varºovia. A debutat la Berlin, în 1900, iar în 1904 a plecat la
Paris, unde i-a cunoscut pe Ravel, Dukas ºi pe violonistul Jacques Thibaud.
La „Carnegie Hall“, în New York, a cântat pentru prima oarã în 1906. Au
urmat numeroase turnee în întreaga lume. Marea lui iubire erau ritmurile
tradiþionale spaniole ºi sud-americane de Granados, Albéniz, de Falla.
Critica oenologicã din Israel considerã cã cele mai bune vinuri ale
ultimilor ani produse în Israel sunt Grand Vin Castel, 2003 (un vin robust,
de un roºu regal, cu aromã de prunã, mentã ºi… ciocolatã albã) ºi Margalit
(Cabernet Sauvignon, Special Reserve, 2003), cotat pe locul doi în preferinþe. Cramele Carmel Mizrahi sunt cele mai mari producãtoare de vin
pentru Israelul modern, care exportã azi produsele sale în întreaga lume.
În anii 1900, peste jumãtate din pãmântul Israelului era cultivat cu viþã de
vie, dar în timp, o datã cu naºterea Statului Israel, alte produse agricole iau luat locul.
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1 ianuarie 1904 - a apãrut,
la Bucureºti, primul numãr al sãptãmânalului „Curierul Zionului“.
Acum 110 ani s-a nãscut,
la Brãila, juristul ARNOLD
SCHWEFELBERG (tatãl poetei
Veronica Porumbacu ºi al pictoriþei Maria Constantin). A fost
profund implicat în activitatea
comunitãþii evreieºti. În anul
2000, Editura Hasefer a publicat
volu-mul sãu autobiografic,
Amintirile unui intelectual evreu
din România.
4 ianuarie 1786 - a murit, la
Berlin, marele filosof ºi scriitor
MOSES MENDELSSOHN. Cea
mai cunoscutã operã filosoficã a
sa este Phaedon, în care discutã
problema nemuririi sufletului.
Spre sfârºitul vieþii sale a scris
tratatul Ierusalim.
6 ianuarie 1945 - a murit, la
Auschwitz, EDITH FRANK, mama
Annei Frank, autoarea celebrului
Jurnal.
9 ianuarie 1890 - s-a nãscut, la Berlin,
scriitorul ºi publicistul KURT TUCHOLSKY.
În poeziile sale satirice a atacat cu virulenþã
ºovinismul ºi fascismul. A murit în 1935.
10 ianuarie 1932 - s-a nãscut, la
ªtefãneºti, dr. AUREL VAINER, preºedintele
F.C.E.R.
12 ianuarie 1816 - s-a nãscut medicul
LUDWIG TRAUBE, fondatorul patologiei
experimentale ºi pionier în domeniul
tratamentului digitalic în afecþiunile
cardiace.
13 ianuarie 1897 - s-a nãscut, la Trier,
scriitoarea GERTY SPIES. Cel mai
cunoscut roman al ei este Tinereþe amarã.
15 ianuarie 1916 - s-a nãscut,
la Bucureºti, scriitorul ºi publicistul
ALEXANDRU ROBOT (de fapt, Alter
Rotman). Primul sãu volum de versuri,

între libertate [i infinit

100 de ani
de la naºtere

C
A
L
E
N
D
A
R

•
•
•
•
•
•

ANIVERSÃRILE
ªI COMEMORÃRILE
LUNII IANUARIE
Apocalips terestru, apare în 1932, fiind
urmat, în 1936, de volumul Somnul
singurãtãþii. Romanul Music-hall abordeazã
problemele adolescenþei. A fost redactor al
revistei „Viaþa Basarabiei“.
15 ianuarie 1891 - s-a nãscut, la
Varºovia, poetul OSIP MANDELªTAM. În
1897, familia lui s-a mutat la Sankt
Petersburg. În 1913, apare prima lui
culegere de versuri, Piatra. Au urmat
volumele Tristia, A doua carte, Poezii. A
scris ºi prozã cu caracter autobiografic
(volumul Zgomotul timpului). A cãzut
victimã totalitarismului, fiind reabilitat postmortem.
16 ianuarie 1966 - a murit, la Zürich,
poeta ºi jurnalista MARGARETA SUSMAN.
17 ianuarie 1943 - membrii
organizaþiei de luptã din Ghetoul Varºoviei
au avut prima confruntare armatã cu
trupele naziste.
18 ianuarie 1976 - a murit, la
München, compozitorul FRIEDRICH
HOLLAENDER. Din cauza persecuþiilor
naziste, a emigrat în S.U.A., unde a compus
muzicã de film.
19 ianuarie 1986 - a murit, în S.U.A.,
regizorul ºi producãtorul de filme documentare PAUL VICTOR FALKENBERG,
nãscut în Germania. Majoritatea filmelor
sale erau dedicate artei.
21 ianuarie 1891 - s-a nãscut, la Talnoie
(Ucraina), violonistul MISHA ELMAN, stabilit
în 1911, în S.U.A. A concertat cu toate marile
orchestre ale lumii.
23 ianuarie 2004 - a murit celebrul
fotograf HELMUT NEWTON.
24 ianuarie 1939 - s-a nãscut, la
Ploieºti, ing. ALBERT KUPFERBERG,
secretar general al F.C.E.R.
25 ianuarie 1881 - s-a nãscut, la
Breslau, publicistul EMIL LUDWIG. Este
autorul biografiilor unor mari personalitãþi
ca Bismarck, Goethe, Napoleon. A publicat,
de asemenea, interviuri cu Mussolini,
Masaryk, Stalin.
28 ianuarie 1996 - a murit, la New
York, reputatul poet IOSIF BRODSKI (n.
1940, la Leningrad). În 1972, s-a stabilit în
S.U.A. În 1987, a fost distins cu Premiul
Nobel pentru Literaturã.
29 ianuarie 1986 - a pierit în catastrofa
navetei spaþiale americane „Challenger“
întregul echipaj din care a fãcut parte ºi
astronauta evreicã JUDITH RESNICK, în
vârstã de 37 de ani.
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