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IUDAICA
ând unii dintre noi nu mai aveau curajul sã
creadã - speranþa abia pâlpâia - cã meritele
mari ºi reuºitele de excepþie ale unor
personalitãþi, creatori de prestigiu, din cadrul obºtii
noastre ar mai putea fi cândva onorate, cunoscându-se
puþinele noastre resurse, iatã cã F.C.E.R. ºi noua sa
conducere au decernat semnificative distincþii ºi premii
pe anii 2003, 2004... Cine va uita vreodatã bucuria, starea
de realã efervescenþã spiritualã ºi renãscuta emulaþie
care au însoþit aceastã sãrbãtorire de suflet?! Ea însãºi
s-ar cuveni premiatã...
ãruse, într-o vreme, cã ºi tradiþionala noastrã
paginã „Poºta redacþiei“ n-ar mai gãsi
suficiente scrisori în cutiile poºtale ale
„Realitãþii“ ºi cã circuitul de comunicare cu sutele de
corespondenþi din provincie ar fi fost întrerupt... Rubrica,
însã, trãieºte, pagina e vie, iar scrisorile dvs. ne onoreazã
ºi confirmã buna colaborare.
e mai îngrijorase cineva, foarte departe fiind
de viaþa noastrã realã, cã ar fi fost întrerupt ºi
fluxul firesc al neuitãrii (dar „cine uitã nu
meritã“) ºi s-ar fi curmat rânduiala vitalã a acelor
comemorãri ºi rememorãri permanente ale martirilor
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Ceea ce
ne d\ curaj
noºtri, cãzuþi în deportãri ºi pogromuri antisemite... Cel
puþin fals, dacã nu ºi rãuvoitor! Martorii sunt printre noi
ºi în noi, trãiesc în conºtiinþa supravieþuitorilor, a fiilor
ºi urmaºilor... Ediþia specialã - patru pagini de revistã
incluse în acest numãr - confirmã încã o datã, dincolo
de participarea în sine, dincolo de expoziþii ºi manifestãri
impresionante, un regãsit sentiment de familie ºi un
ecumenism încã prea puþin elogiat.
crisorile dvs. care vin sã ateste ecoul „Realitãþii
Evreieºti“, mult în afara comunitãþilor noastre,
ca ºi cererea tot mai mare de reviste, ne dau
încredere. ªi încã o surprizã: reînnoita noastrã paginã
de iudaism - chiar în acest numãr - dedicatã prezentãrii
succesive a unor mari rabini ºi admorimi ai obºtii
noastre, cu întregul lor merit educativ, iniþiatic, peste
timp ºi nedrepte uitãri. Deschidem pagina, pornind de
la o carte-eveniment, cu prezentarea ªef Rabinului I.I.
Niemirower, remarcabilã personalitate a evreimii
române. Prefigurãm, totodatã, ºi viitoarele pagini cu
scurte extrase din „Cartea vieþii omului“ a Marelui Rabin
Menachem Hacohen. Cu sprijinul consecvent al
eruditului Baruch Tercatin, întregim aceastã primã
paginã cu pericopele lunii februarie. Spiritul viu al unor
noi abordãri, al unor înnoiri de substanþã vor contura,
în intenþia noastrã, preludiul unei viitoare publicaþii a
preconizatei societãþi academice - un institut de culturã,
în fapt -, purtând îndreptãþita denumire: „Iudaica Moses Gaster“.
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Celui de-al Doilea Templu (70 e.a.).
Niemirower a combãtut nu numai
antisemitismul (Morala iudaismului,
1915), dar ºi asimilismul, radicalismul,
izolaþionismul, fiind un spirit eminamente echilibrat ºi democratic. A ºtiut
sã adopte atât tradiþia hasidismului, cât
ºi elemente ale reformismului modern.
În 1938 viziteazã Palestina pentru a
stabili, împreunã cu delegaþia pe care
o conducea, condiþiile unei emigrãri masive a evreilor din România. Istoria
a fost potrivnicã. Guvernul britanic a blocat orice acþiune majorã, în
septembrie 1939 a izbucnit rãzboiul mondial, iar în noiembrie 1939, I.I.
Niemirower a încetat din viaþã. Urmaºul sãu, dr. Al. ªafran nu era un
reformist, iar dupã rãzboi a fost nevoit sã plece din România. Dr. M.A. Halevy,
susþinãtor al ideilor lui Niemirower a trebuit ºi el sã emigreze în anii ‘60.
Regimul comunist a limitat drastic viaþa religioasã ºi evoluþia iudaismului
în România.
Cartea apãrutã la Hasefer este bine sistematizatã, ilustrând preocupãrile
lui Niemirower: filosofie, istorie, viaþa evreiascã (dispute, definiþii, sionism
cultural, Academia Iabneianã, B’nai B’rith, hasidism), schiþe biografice,
omileticã ºi retoricã (sãrbãtori, rugãciuni, reflecþii),
discursuri parlamentare. Addenda conþine evocãri ale lui
I.I. Niemirower, fãcute de Axelrad, Filderman, Zvi Gutman,
M.A. Halevy, Al. ªafran. Ultimele 70 de pagini sunt
destinate glosarului, bibliografiei de ºi despre Niemirower,
ca ºi unui bogat indice de nume. În capitolul „Filosofie“
gãsim pledoarii în favoarea „liberului-arbitru ca bazã a
responsabilitãþii“ la greci ºi la gânditori moderni, care
conduc la argumentarea iudaicã pentru o legãturã între
conºtiinþã, rãsplatã ºi pedeapsã. În acelaºi capitol sunt
tratate concepþia de istorie (individualism, antropogeografie, etnologie, politicã, culturã, religie, filozofie,
economie, conservatorism, progresiºti, naþionaliºti,
socialiºti), de moralã iudaicã (comandamente, talmudism,
mesianism) despre spiritul modern (Mendelssohn, Heine,
Lassalle, Lazarus, Nietzsche, Hartman, Ibsen), ca ºi
despre filosofia religioasã a iudaismului. Niemirower a
scris despre istoria evreilor, fãrã a avea veleitãþi de istoric;
referirile sale sunt precise, stilul concis, limpede: istorie
spiritualã, biblicã, postbiblicã, talmudicã, gaonismul,
exilarhii, Spania, Evul Mediu european, epoca modernã, secolele XIX-XX
(presã, literaturã, gânditori, sionism). A evocat istoria evreilor ieºeni. L-a
considerat pe istoricul S. Dubnov un spirit „iabneist“, apropiat de al sãu. O
altã „chestiune“ abordatã este cea evreiascã: a fi popor, rasã, naþiune,
religie? Popor ºi religie, rãspunde Niemirower, în alt loc spune naþiune.
Este dificil rãspunsul. Deºi susþinutã ºi de unii evrei, problema rasei
alunecã spre interpretãri extremiste. Mentorul Moritz Lazarus opteazã
pentru discutarea unor „chestiuni evreieºti“ ºi nu a unei „chestiuni“. Pirkei
Avot dã o serie de rãspunsuri, dar nu suficiente. Autorul discutã nuanþat
aspectele sionismului, evidenþiind rolul sionismului intelectual. Idealul
sãu era reînfiinþarea unei Academii iabneene (dupã exemplul lui ben Zakai).
Capitolul „Hasidism ºi Þadikism“ meritã un studiu aparte (n.n.: þadik titlul dat înþelepþilor hasidim, înseamnã „drept“, ulterior asimilat cu rabinhasid). Hasidismul a fost cea mai puternicã miºcare de revigorare a
iudaismului, astãzi fiind tradiþionalist.
De mare demnitate ºi înþelepciune sunt intervenþiile în Senat ale dr.
Niemirower. La 13 ian. 1936, ªef Rabinul este atacat cu gloanþe de un
legionar. Goga a minimalizat, într-un discurs parlamentar, gravitatea actului.
„Spiritul dr. Iacob Niemirower n-a încetat sã trãiascã“, scria, în 1992, ªef
Rabinul Rosen. Este momentul ca afirmaþia aceasta sã se adevereascã.

O personalitate de prim rang a iudaismului –

Rabinul dr. IACOB IÞHAC
NIEMIROWER
Consemnat în enciclopedii iudaice publicate în alte þãri, elogiat de ªef
Rabinii care i-au urmat (dr. Al. ªafran ºi dr. Moses Rosen), cel dintâi ªef
Rabin al evreilor din România, dr. Iacob Iþhak Niemirower (în ortografia
vremii, germanizat) este readus în actualitate prin publicarea la Editura
Hasefer a cãrþii Iudaismul, o antologie de studii, eseuri, omileticã ºi retoricã
din opera acestui învãþat. Ediþia este îngrijitã (selecþie, note, glosar) de dr.
Lya Benjamin ºi Mihaela Rotaru, redactor fiind Ana Maria Caloianu.
Studiul introductiv este semnat de iudaistul israelian Lucian Zeev
Herºcovici. I.I. Niemirower nu a fost numai primul ªef Rabin, dar ºi primul
reprezentant al evreilor în Senatul României. În 1971, a fost înfiinþat în Israel
un Institut care îi poartã numele, devenit Centrul de Studiu a Istoriei Evreilor
din România, în cadrul Universitãþii Ebraice din Ierusalim.
Nãscut la 1 martie 1872 la Lemberg (astãzi Lvov),
Niemirower s-a stabilit cu familia la Iaºi. Primul educator
în iudaisticã i-a fost bunicul din partea tatãlui, apoi
învãþãtorul Mendel Barasch. El cunoaºte hasidismul,
Haskala, filosofia, iar în 1890 pleacã la studii la Berlin,
unde leagã o prietenie de-o viaþã cu Moritz Lazarus, filosof
ºi iudaist german. În 1895 îºi ia doctoratul la Berna,
continuând studiile la Seminarul neo-ortodox din Berlin,
obþinând titlul de rabin ortodox, apoi, separat, pe cel de
rabin reformat. Întâmpinã dificultãþi la revenirea în Iaºi,
reproºându-i-se apropierea de reformaþi; Niemirower ºtie
sã-ºi susþinã poziþia de rabin modern, cu o gândire
deschisã spre realitate ºi este ales, în 1908, prim-rabin în
vechea capitalã a Moldovei, cu un numãr impresionant
de locuitori evrei. Afondat Societatea Culturalã „ToynbeeHall“, care a fãcut istorie în secolul XX, apoi învãþãmântul
modern pentru elevii evrei (istorie, religie), a susþinut
activitatea B’nai B’rith, sionistã, a Uniunii Evreilor
Pãmânteni (U.E.P.), a Alianþei Israelite Universale. În 1905, a participat la
Congresul Sionist de la Basel, respingând proiectul „Uganda“. În 1911, a
fost numit rabin al comunitãþii sefarde din Bucureºti, deºi nu era sefard,
dar pregãtirea sa multilateralã i-a permis aceastã numire. A fost ºi rabin al
garnizoanei din Bucureºti, examinator al învãþãtorilor de limbã ebraicã,
numit de Ministerul Instrucþiunii Publice reprezentant al Cultului Mozaic în
Comitetul de Asistenþã Socialã, prezidat de Regina Maria. A participat la
Conferinþa de Pace de la Paris, din 1919, alãturi de dr. W. Filderman. În
1921 este ales Mare Rabin al evreilor din Vechiul Regat, apoi ªef Rabin,
funcþie nou creatã de comunitatea din Bucureºti. În 1936 a fost reconfirmat
ca ªef Rabin al Federaþiei Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti din România.
Astfel, dupã o activitate intensã, el a reuºit centralizarea ºi recunoaºterea
organizãrii evreilor de cult mozaic, valabilã ºi astãzi. Sediul ales a fost
Templul Coral. I.I. Niemirower a fost susþinut de Filderman, Berkowitz (liderul
evreimii bucureºtene) ºi de iudaiºtii rabini dr. M.M. Beck ºi dr. M.A. Halevy.
A fost un strãlucit gânditor, scriitor, publicist, predicator, deºi unii l-au
contestat de pe poziþii laic-sioniste ori comuniste. Conceptul fundamental
care a condus activitatea sa a fost iudaismul cultural (tradiþie, europenizare,
liberalism, sionism, ca elemente constitutive), preluat de la învãþatul Moritz
Lazarus din Germania, desigur, prin adaptarea la condiþiile locale, ca ºi de
la Ahad Haam, pãrintele „sionismului cultural“. Modelul, în istorie, era
Iohanan ben Zakai, fondatorul ªcolii de la Iavne, dupã distrugerea

de cãtre Itro, socrul lui - cel care dã numele Pericopei.
Venit din Midian, unde slujea ca preot, Itro
observã cât de greu munceºte Moºe, cum poporul îl
solicitã pentru orice problemã ºi el se strãduieºte sã
le rezolve personal pe toate. Astfel, îi propune sã
organizeze o administraþie judecãtoreascã. Ne putem
întreba: de ce a avut nevoie Moºe de sfatul cuiva care
îndeplinea o funcþie mult mai neînsemnatã decât a
sa? Moºe învaþã din experienþa ºi din inteligenþa lui
Itro. Înþelege cât de imperioasã este crearea unui
aparat administrativ pentru ca Legile primite pe
Muntele Sinai sã fie puse în practicã. Versetul spune:
„Vaiºma Moºe“ - „Moºe l-a auzit“ (ªemot, 18, 24).
Moºe a fost sfãtuit ca orice caz important sã fie adus
în faþa sa, iar faptele minore sã fie judecate de alte
instanþe. El a ascultat, dar a procedat altfel: a decis
ca orice situaþie grea sã-i fie adusã la cunoºtinþã, iar
mãrimea ºi importanþa cazului sã fie hotãrâtoare.
Un aspect foarte important trebuie menþionat aici:
deºi Itro era strãin de credinþa lui Moºe, acesta i-a
acordat respect.
Respectul faþã de semeni se impune fiecãruia.
Potopul, distrugerea Sodomei au fost replici la lipsa
de omenie a unuia faþã de celãlalt. Dupã cum un
om se iubeºte pe sine, aºa trebuie sã-ºi iubeascã
aproapele. O astfel de atitudine se cuvine sã fie
cultivatã.
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manifesta neîndurãtoare când, în cazuri similare,
Sâmbãtã, 11 februarie 2006 (13 ªvat 5766), vom
fusese cu mult mai îngãduitoare? Ceea ce a contat a
citi cu toþii Pericopa BEªALAH.
fost momentul când poporul a pãcãtuit. Era imediat
Evenimentul cel mai dramatic al pericopei este
dupã cele zece plãgi trimise asupra egiptenilor, pe
despicarea Mãrii Roºii, pentru ca poporul evreu sã
care ei, evreii, nu le-au resimþit, imediat dupã minunea
poatã înainta întocmai ca pe uscat. Nici vorbã de
Mãrii Roºii ºi dupã primiflux-reflux (cum unii fals
rea Torei pe Muntele Sinai.
încearcã a susþine). Este
PERICOPELE LUNII FEBRUARIE
Dacã poporul ºi-a putut
vorba de o minune impresiopermite sã ignore atâtea
nantã. Poporul era prins
Pericopa BEªALAH
probe de bunãtate divinã,
între mare ºi armata egip(11 februarie 2006 - 13 ªvat 5766)
desigur, merita cea mai
teanã. Pãrea inevitabil dePericopa ITRO
mare pedeapsã.
zastrul. Nimeni nu mai vedea
Avem datoria de a ne
(18 februarie 2006 - 20 ªvat 5766)
vreo scãpare. În aceste
însuºi Tora ºi a avea o viaþã
momente, Divinitatea i se
comunitarã, cu iubire ºi respect faþã de aproapele
aratã lui Moºe, spunându-i: „De ce strigi?“. Marea se
nostru. Acest comportament nu vine în urma unei
despicase ºi poporul a putut înainta pe uscat.
minuni, ci trebuie aprofundat zilnic. Numai astfel vom
Din pãcate, acelaºi popor care beneficiase de
fi demni ºi de minuni.
minunea formidabilã, dupã numai câteva sãptãmâni,
pãcãtuieºte faþã de Dumnezeul ce l-a salvat,
Sâmbãtã, 18 februarie 2006 (20 ªvat 5766), citim
fãurindu-ºi un idol: un viþel de aur. Cum poate fi
Pericopa ITRO, una dintre cele mai importante
explicat faptul cã poporul - dupã ce a vãzut „plaga
pericope ale anului, ea conþinând Cele Zece Porunci.
puternicã pe care Divinitatea o îndreptase împotriva
Ing. BARUCH TERCATIN
Ne vom ocupa, însã, de sfaturile transmise lui Moºe
Egiptenilor“ (Exodus, 14, 31) - ºi-a permis a face un
viþel de aur?
Înainte de a rãspunde la aceastã întrebare, trebuie
Luni, 13 februarie 2006 (15 ªvat 5766), vom sãrbãtori TU BIªVAT (ROª HAªANALEILANOT)
sã ne referim la alte probleme. De ce Divinitatea dorea
- ANUL NOU AL POMILOR. În Talmudul Roº Haºana se spune cã existã patru feluri de a marca
nimicirea poporului din cauza viþelului de aur?
Anul Nou: 1 Nisan - când e Anul Nou al Regilor ºi al sãrbãtorilor 1 Elul - Anul Nou de zeciuire
Poporul fusese salvat de la nimicire, deoarece
1 Tiºrei - Anul Nou iudaic (Roº Haºana) 15 ªvat (dupã Beit Shamai, ziua de 1 ªvat) - Anul Nou
Moºe se rugase atât de stãruitor Divinitãþii, pânã ce
al
Pomilor. În Israel, încep plantãrile ºi, tradiþional, iudaic, se mãnâncã fructe.
ruga sa a fost primitã. Oare de ce Divinitatea se
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BORIS MARIAN MEHR

iaþa omului - ca ºi „Cartea“
V
acestei vieþi - prezintã o
succesiune de etape, cu repere

precise, distincte, de la venirea omului
pe lume pânã la moartea sa. „Cartea
vieþii omului“ cuprinde, în fapt,
trei pãrþi: „Cartea naºterii“, „Vârsta
miþvoturilor“ ºi „Cartea cãsãtoriei“,
capitole oarecum autonome ºi, în
acelaºi timp, constituind un întreg.
Fiecare parte are douã secþiuni: teme
ºi legi. Tratarea este fãcutã, cel puþin
în capitolul „Teme“, sub forma unor
articole de enciclopedie, oferindu-i
cititorului cunoºtinþe generale privitoare la termenii de bazã în domeniul
delimitat de lucrare.

