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IUDAICA
Judaica
Romaniae

Pagina „Iudaica“ a „Realitãþii Evreieºti“ este, deopotrivã, ºi o
paginã de „Judaica Romaniae“. ªtim noi oare pe care dintre sutele
de personalitãþi evreieºti, de altãdatã sau de azi, trebuie sã le
cuprindem sub acest generic?! Ca truditor la un Lexicon de
personalitãþi evreieºti din România, cu circa 400 de medalioane fiºe biobibliografice despre oameni de ºtiinþã, literaþi, artiºti,
manageri, lideri comunitari, deservenþi de cult etc., etc. - aleg pentru
începutul serialului o personalitate pregnantã ºi relevantã pentru
ireductibilul sãu spirit iudaic: filosoful I. BRUC|R (1888-1960).

Provenit dintr-o familie modestã de evrei trãitori în satul Bosancea
din judeþul Suceava, Iosif Brucãr ajunge sã-ºi facã liceul în Bucureºti
iar studiile superioare la Bucureºti, Jena, Leipzig. Îºi ia licenþa în drept
ºi doctoratul în filosofie. Ca student al Facultãþii de Litere ºi Filosofie,
Brucãr a fost profesor de istorie la Liceul „Libros“, pentru ca, dupã
obþinerea licenþei, sã ocupe catedra de filosofie la Liceul „Cultura“,
unde a funcþionat pânã la sfârºitul ultimului rãzboi mondial, când a
trecut, la aceeaºi catedrã, la Liceul „Matei Basarab“.
Îndelungul contact cu mediul evreiesc - în copilãrie ºi adolescenþã,
ca elev la ºcoala primarã „Moria“, apoi ca tânãr profesor la licee
evreieºti -, dar, mai cu seamã, contactul cu texte tanahice ºi de filosofie
iudaicã i-au orientat cercetãrile spre unul dintre cei mai de seamã
gânditori ai neamului sãu, Baruh Spinoza. Studiul sãu erudit asupra
„spinozismului“ stãruie „asupra elementelor evreieºti din filosofia
marelui gânditor care s-a strãduit sã dea monoteismului iudaic
„abstract“ o consistenþã panteistã („nihil sine deo“) iar „poruncilor
biblice“, una strict Eticã. ªi, chiar dacã în epocã evreii olandezi l-au
afurisit pe Spinoza pentru asemenea „abateri de la Lege“, marele
filosof evreu nu a încetat, peste veacuri, sã devinã un Izvor viu al
iudaismului modern, aºa cum arãta ºi I. Brucãr.
În 1938, când Brucãr împlinise 50 de ani, intelectualitatea l-a
sãrbãtorit aºa cum se cuvenea, omagiul fiind rostit de profesorul
Rãdulescu-Motru care, în pofida negurii fasciste ce întunecase minþile
atâtor oameni de valoare, a þinut sã fie alãturi de ceilalþi vorbitori - dr.
Niemirower, dr. M.A. Halevy, Miron Grindea, directorul revistei „Adam“
º.a. - spre a sublinia cã sãrbãtoritul are „o complexã structurã de
gânditor, deopotrivã profund cunoscãtor ºi comentator al Cabalei ºi
al cãrþii Zohar, ca ºi al concepþiilor lui Spinoza, Kant ºi Bergson.
Iosif Brucãr îºi afirma astfel iudaitatea sa ca intelectual ºi om de
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conºtiinþã. În acelaºi timp, însã, ºi integrarea sa
profundã în cultura româneascã. Cãci teza sa de
doctorat în filosofie, în 1930, cu tema „Filosofia lui
Spinoza“, a însemnat o cotiturã în afirmarea sa în
filosofia româneascã pentru care a ºi obþinut
„Magna cum laudae“, publicarea ei în Editura
„Societãþii Române de Filosofie“ ºi Premiul „Vasile
Adamachi“ din partea Academiei Române.
De asemenea, este de relevat cã aproape
jumãtate dintre operele ºi studiile sale privesc
autori români ºi lucrãri româneºti de filosofie ale unor RãdulescuMotru, Ion Petrovici, Lucian Blaga, Petre Andrei, N. Bagdasar, Dim.
Gusti, Tudor Vianu, G.G. Antonescu, P.P. Negulescu.
Pe plan iudaic, încã din 1919, începuse editarea, pe cont propriu
ºi sub direcþia sa, a revistei „Lumea evree“, care a provocat o serioasã
miºcare intelectualã. Au colaborat condeie de autenticã spiritualitate:
Gala Galaction, dr. J. Niemirower, H.H. Streitman, Marcel Breslaºu,
Iacob Gropper, Barbu Lãzãreanu, H. Sanielevici, Barbu Nemþeanu, I.
Peltz, B. Fundoianu, F. Aderca º.a. Revista bilunarã a atacat, cu
temeritate ºi competenþã, problemele cruciale ale momentului istoric
de dupã sfârºitul primului rãzboi mondial. Brucãr a adãpostit în
paginile revistei sale vasta literaturã idiº, în traducerea celor mai
competente condeie româneºti.
Dar activitatea sa remarcabilã - pe lângã cea de moderator ºi
organizator al unor dezbateri iudaice - s-a dovedit a fi cea de
conducãtor al Institutului de Culturã de pe lângã Templul Coral, unde,
încã de la înfiinþarea sa, în 1936, ºi pânã în 1947, a reuºit sã reuneascã
în jurul acestei Instituþii floarea iudaismului român: de la Niemirower,
Horia Carp, M. Schwarzfeld pânã la Th. Lövenstein º.a. [...] Definitiv

el mai cunoscut evreu sefard de dupã
Maimonide, Isaac Abrabanel (1437-1508)
a fost o personalitate politicã a vremii
sale, fiind responsabil cu finanþele regatelor
Portugaliei ºi Spaniei. Dupã expulzarea evreilor din
Spania a fost primit cu tot respectul la Napoli, unde
a devenit ministru al regelui Ferdinand. Credinþa
lui Abrabanel în „poporul ales“ i-a insuflat lui ºi
celor din jurul sãu stabilitate ºi tãrie moralã, fãrã a profita de poziþia sa.
„Succesele dispar ca vântul. Studiul rãmâne“, spunea Abrabanel, care a
pãstrat mereu lângã el Tora. I-au fost model Chasdai ibn ªaprut, Samuel
Hamaghid. Abrabanel a fost cel care i-a îndemnat pe evrei sã nu se
converteascã, preferând exilul. A scris 24 de cãrþi pe teme iudaice, istorie
biblicã, filosofie, continuând tradiþia lãsatã de Maimonide, Raºi º.a. Întro autobiografie a scris cã se trage din Casa regelui David, cã familia sa
a venit în Spania în sec. VI î.e.a., dupã distrugerea Primului Templu. Este
posibil. În 1391 e.a., familia s-a mutat în Portugalia, ca urmare a unor

masacre împotriva evreilor spanioli, la instigaþia
dominicanilor (printre ei ºi evrei convertiþi). Din acel
an a început degradarea relaþiilor evreo-spaniole,
culminând cu expulzarea din 1492. Abrabanel ºi-a
trãit ultimele decenii de viaþã la Napoli, Monopoli
ºi Veneþia, ocupând mereu posturi importante.
Dintre scrierile sale menþionãm: Coroana
Patriarhilor, Fântânile Salvãrii, Salvarea lui Mesia,
Vestitorul salvãrii. Fiul sãu, Iuda (sau Leone Ebreo), a scris Dialog despre
Iubire (în latinã), iubirea fiind însuºi Dumnezeu.
Rãspunsul la Edictul de Expulzare, adresat regilor spanioli Ferdinand
ºi Isabela, este unul dintre cele mai expresive texte evreieºti din Evul Mediu,
din care oricine poate reþine înaltul simþ de dreptate ºi demnitate ce l-a
caracterizat pe don Isaac Abrabanel. Reproºul este tranºant: „Aþi dispreþuit
mãreþia ºtiinþei, respectând doar puterea. Noi respectãm arta cunoaºterii“.
Sunt cuvinte cu valabilitate în orice epocã ºi pentru orice popor.

Don Isaac
Abrabanel

Anul acesta, PESAH se celebreazã între
zilele de 13-20 aprilie. În zilele de Pesah nu
citim o pericopã obiºnuitã, ci capitole
speciale din Tora, care se ocupã de aceastã
sãrbãtoare a ieºirii din Egipt ºi culmineazã,
în a ºaptea zi, cu citirea vestitei cântãri a lui
Moºe: Az iaºir Moºe.
Ajunul Pesahului este cu totul altfel
decât orice alt ajun de sãrbãtoare. Vom reda
câteva povestiri hasidice legate de acest
eveniment.

*

În ajun de Pesah, a venit un nevoiaº sã-l întrebe
dacã poate face binecuvântarea celor patru pahare în
seara de Seder cu lapte în loc de vin. El i-a mai spus cã
nu are suficienþi bani pentru vin. Þadicul a rãspuns cã
e permis, dar totuºi ar trebui sã fie vin, aºa cum este
prescris. Când nevoiaºul a ajuns la uºã i-a pus în buzunar o monedã de mare valoare.
Soþia þadikului, care vãzuse moneda, l-a întrebat de ce i-a dat-o, cãci pentru vin nu era
necesar atât de mult. Þadikul i-a explicat cã într-adevãr nevoiaºul a întrebat dacã poate
folosi lapte în loc de vin, dar el înþelesese din vorbele sale cã n-are nici mãcar maþot
(azimã) ºi nici carne pentru sãrbãtoare.

*

Se obiºnuieºte ca în prima ºi a doua searã de
Seder, la masã, când citim despre cele zece plãgi, sã
stropim puþin din paharul cu vin. Ne putem întreba
de ce? Rãspunsul comentatorilor este cã vinul ne înveseleºte, dar când citim cã un
popor întreg, poporul egiptean, a fost pedepsit, deºi i s-a cuvenit pedeapsa, totuºi
bucuria nu poate fi completã.

Cele zece plãgi

BORIS MARIAN

DIVREI TORA

Rabi Levy
Ajun de
din Berdicev a
mers în piaþã în
Pesah
ajun de Pesah.
Trecuserã multe ore dupã interzicerea hameþului (pâine din aluat
dospit). El s-a adresat unui negustor
ºi i-a cerut sã-i procure mãtase de import. Negustorul i-a rãspuns cã, deºi era interzis
importul acestui material, el îi poate procura orice cantitate doreºte.
Rabi Levy a mers mai departe în piaþã pânã la dugheana unui evreu, cerându-i
câteva pâini. Acesta, foarte indignat, i-a spus cã e ajun de Pesah ºi cã el nu vinde
hameþ în ajun pe Pesah pentru nici un preþ din lume.
Þadikul din Berdicev a ridicat mâinile cãtre Atotputernic ºi a spus: „Uite ce evreu
bun avem. Autoritãþile nu l-ar pedepsi cu nimic pe evreu dacã mi-ar face rost de câteva
pâini ºi totuºi, din fricã de Dumnezeu, cu nici un preþ nu vrea sã mi le procure. În
schimb, negustorul, care poate fi condamnat la mulþi ani de temniþã dacã e prins cu
ceva ilegal, nu are fricã ºi e dispus sã-mi procure orice cantitate de mãtase doresc“.

Rabi Levi Iþhac
din Berdicev

concludentã pentru prestigiul intelectual de care
se bucura Brucãr este invitaþia Academiei
Române, ce i-a fost adresatã în 1939, de a
reconsidera opera capitalã a lui Titu Maiorescu:
„Logica“, apãrutã în 1876. Brucãr a scris atunci
(în ianuarie 1940) amplul sãu Studiu introductiv,
care, împreunã cu notele sale lãmuritoare, ocupã
jumãtate din volumul apãrut.
I. Brucãr a fost colaborator constant la toate
revistele româneºti de prestigiu („România
literarã“ a lui L. Rebreanu, „Bilete de papagal“ a
lui T. Arghezi, „Adam“ a lui I. Ludo ºi M. Grindea,
„Noua Revistã Românã“ a lui Motru), conferenþiar
de þinutã la Cercul de Studii al Asociaþiei titraþilor
evrei „Unirea“, a semnat regulat, dupã ultimul
rãzboi mondial, „Cronica ideilor“ la ziarul
„Libertatea“. În curând, dupã 1948, asupra
„filosofului burghez Iosif Brucãr se va aºterne…
uitarea marxist-leninistã.
O acþiune meritorie, având drept scop de a
scoate din uitare personalitatea filosofului
evreu, a fost Simpozionul care a avut loc la Biblioteca Templului
Coral (1996), unde intelectuali de seamã, evrei ºi români, au
subliniat, mai ales, preocupãrile filosofice ale lui Brucãr, atât în
operele apãrute, cât ºi în cele rãmase în manuscris. În dezbaterea
organizatã de Comisia de Studii pentru Cultura Evreilor din România
a F.C.E.R. au conferenþiat despre filosofia lui Brucãr: dr. în filosofie
Adela Becleanu-Iancu, dr. Gh. Epure, etnosociologul Hary Kuller ºi
publicistul Þicu Goldstein.
Cine a avut ocazia sã citeascã unele scrisori adresate de Brucãr
lui Enric Furtunã - mã refer, în special, la cea datatã 6 martie1956 , poate sã-ºi dea seama de varietatea preocupãrilor sale, proiectele
ºi planurile privind activitatea filosofilor români, aprofundarea ideii
de apropiere între gândirea elinã ºi cea evreiascã [...].
În încheiere, trebuie sã relev cu mâhnire cã acest filosof evreu,
înzestrat ºi cu har pedagogic, nu a izbutit într-o viaþã de om sã devinã
cadru universitar, mai întâi înainte de 1940, pentru cã era evreu, apoi
dupã 1944, pentru cã era prea evreu, cu trecutul sãu… spinozistiudaic. În toþi anii comunismului, opera sa nu a mai fost reeditatã.

REFLECÞII BIBLICE
de ing. BARUCH TERCATIN
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Sâmbãtã, 22 aprilie 2006 (24 Nisan 5766), citim Pericopa
ªMINI. În aceastã sâmbãtã binecuvântãm luna Yiar ºi începem
sã învãþãm, în fiecare sâmbãtã, Pirkei Avot (Sfaturile
înþelepþilor poporului evreu), câte un capitol, pânã în sâmbãta
din ajunul lui Roº Haºana a anului viitor, ciclu ce se repetã
de fiecare datã când ajungem la capitolul 6. Pericopa începe
cu versetul: „Vaiehi baiom haºmini“ („ªi a fost ziua a opta“).
Era o zi de bucurie ºi binecuvântare pentru poporul evreu,
pentru Moºe ºi Aaron, deoarece Divinitatea s-a arãtat în faþa

•
•

Pericopa ªMINI
(22 aprilie 2006 - 24 Nisan 5766)
P e r i c o p e l e TA Z R I A º i M E Þ O R A
(29 aprilie 2006 - 1 Yiar 5766)

poporului, spunându-i lui Aaron cã el ºi fiii lui îl vor sluji pe
veci ºi vor îndeplini funcþia de cohanimi. Pentru Aaron, însã,
aceastã zi este una tragicã - doi fii ai sãi, Nadav ºi Avihu, au
fost arºi de vii de un foc coborât din ceruri. Aaron a rãmas
nemiºcat ºi de aici obiceiul de a pãstra un moment de
reculegere. Cauza nenorocirii ar fi faptul cã ei au adus o jertfã
fãrã a þine cont de legile prescrise.

• Sâmbãtã, 29 aprilie 2006*(1 Yiar 5766), este Roº Hodeº

Yiar ºi citim douã pericope: TAZRIA ºi MEÞORA, care ne
vorbesc despre perfecþiunea corpului omenesc, despre
mâncãruri interzise º.a. În timp ce Pericopa Tazria trateazã
diferite probleme, ca impuritatea unei lãuze, faptul cã unui
cohen nu-i este permis a se atinge de un mort, circumcizia
º.a., Pericopa Meþora se ocupã de lucruri interioare, care pot
dãuna omului. Dar un rãu mai mare decât mâncãrurile
interzise îl poate aduce calomnia. Acest pãcat, spune Tora,
se pedepseºte cu leprã. Este rolul preotului (cohen) de a
vindeca rãul fãcut de un om semenului sãu.

HARY KULLER

Cronologie
istoricã
Referindu-se la importanþa studierii istoriei
evreilor, Moses Schwarzfeld scria cu aproximativ
150 de ani în urmã: „Când urmãrim istoria evreilor
voim sã înþelegem trecutul ºi sã ni-l înþeleagã ºi
alþii. Ridicând vãlul ce acoperã trecutul evreilor din
România se va adãuga o verigã nouã la lanþul
comun al istoriei universale a israeliþilor“. Pentru
cunoaºterea acestei istorii sunt relevante variate
izvoare ºi informaþii. Aici ºi acum ne propunem sã
evocãm o suitã de date „jubiliare“, care marcheazã
fapte ºi evenimente semnificative pentru devenirea
evreimii pe meleagurile româneºti (din lipsã de
spaþiu, am selectat doar câteva evenimente din
secolele XIX-XX).

•

1836. „O breaslã de evrei din Bucureºti (a croitorilor), temãtori de Dumnezeu, ºi-au fãurit un locaº de rugã
numindu-l „Ahdut Kodeº“ - „Sfânta Unire a Sufletelor“
(astãzi gãzduieºte Muzeul de Istorie a Comunitãþilor
Evreieºti din România).
1841, noiembrie 27. Prima atestare documentarã
a stabilirii lui „Iulius Barasch“ în Bucureºti. A fost medic,
naturalist, literat ºi profesor. Unul dintre principalii
fondatori ai iluminismului evreiesc în România.
1846, februarie. Domnitorul Moldovei emite un
hrisov special de aprobare a cererii obºtii evreilor din
Galaþi de a strânge bani în vederea construirii unui spital.
1846, mai 23. Apare în presa din Cluj un protest al
Comunitãþii evreieºti din Alba Iulia împotriva acuzaþiei
de omor ritual, care s-a dovedit o prejudecatã lipsitã de
orice temei.
1846. Se adoptã Statutul Comunitãþii - „Sinagoga
Mare din Bucureºti“.
1851, iunie 25. Jurnalul Eforiei ºcolilor din
Bucureºti se referã la „înfiinþarea unei ºcoale regulate
pentru învãþãtura tinerimei israelite“.
1856, iulie 10. Se înregistreazã primul memoriu al
notabililor comunitãþii evreieºti din Iaºi prin care cer
drepturi egale cu creºtinii.
1861. Apare la Paris broºura L’Emancipation
Israelite en Roumanie. Deºi nesemnatã, se ºtie cã autorul
este dr. Iuliu Barasch.
1866, iunie 18/30. Exact când se comemora cãderea
zidurilor Ierusalimului (17 Tamuz), la Bucureºti, Parlamentul vota articolul 7 din Constituþie prin care se stipula cã
strãinii necreºtini nu pot dobândi cetãþenia românã.
1881, mai 11. Organizaþii evreieºti din România
participã la ceremonia de încoronare a regelui Carol I cu
un car alegoric care „închipuia încoronarea regelui
Solomon. Evenimentul a stârnit
LYA BENJAMIN
admiraþia participanþilor“.
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