14

REALITATEA EVREIASCÃ - Nr. 284-285 (1084-1085) - 11 octombrie - 6 noiembrie 2007

I U D A I C A
Profetul Amos –
ap\r\tor
al demnit\]ii
[i adev\rului

orbitã cu multe secole înaintea erei
noastre (în accepþie convenþionalã), limba
aramaicã îºi are numele de la cel al unui
grup tribal denumit „aram“, de origine semitã ca ºi
evreii vechi. Patria arameilor a fost Mesopotamia, iar
limba s-a rãspândit spre vest, prin Siria, în Palestina.
Apãrutã cam prin anul 1500 î.e.a., limba aramaicã era
vorbitã de una din populaþiile supuse Imperiului
Assyrian, cu capitala la Ninive. A urmat dominaþia
babilonianã (612 î.e.a.), arameii fiind majoritari ºi
ocupându-se mult cu negoþul. Contactul cu fenicienii
le aduce avantajul cunoaºterii primului alfabet din
Orientul antic, ceea ce au fãcut ºi vechii evrei.
Timp de secole, savanþii greci au confundat cele
douã limbi, ebraicã ºi aramaicã, datoritã asemãnãrii
alfabetului ºi existenþei unui fond lingvistic semit,
comun. Din secolul VIII î.e.a. aramaica a devenit limba
Orientului Apropiat. În anul 539 î.e.a., Cyrus, rege
din Asan, fondeazã Imperiul Persan, consolidat apoi
de Darius I Istaspe (522-486 î.e.a.), amintit de
Eminescu în „Scrisoarea a III-a“.

V

Aramaica îºi pãstreazã utilitatea, iar evreii, aduºi
captivi de Nabucodonosor în 587 î.e.a. la Babilon,
preiau limba aramaicã, ebraica devenind doar limbã
de cult. În 539 î.e.a., o parte revin cu Zerubabal, la
Ierusalim, apoi cu Nehemia ºi apoi cu Ezdra, în timpul
lui Artaxerses al II-lea. Aramaica devine limba vorbitã
la Ierusalim, îmbogãþindu-se cu lexic ebraic.
Populaþia are nevoie de traducerea textelor sfinte din
ebraicã în aramaicã, astfel cã apare necesitatea unor
„targumi“ (traduceri). Astfel, se cunosc Targumul lui
Onkelo (o traducere a Pentateuh-ului), Sulul Zilelor
de Post (Targumul Meghilat Ta’anti), Targumul lui
Jonathan, prima parte a Talmudului ierusalimitean,
Meghilat Antiohus (despre victoria Macabeilor) º.a.
În jurul anului de trecere la era actualã, aramaica era
ºi limbã de cult, aºa cã primii creºtini vorbeau
aramaica.
În controversatul film al lui Mel Gibson, „Patimile
lui Christos“, evreii vorbeau aramaica, conform
informaþiilor istorice. Egiptul, care a cunoscut o
imigraþie a evreilor dupã distrugerea Primului Templu
la Ierusalim, a acceptat ºi limba aramaicã adusã de
aceºtia, imigraþia continuând în timpul cuceririlor
greceºti ºi romane. Dispãruþi fãrã urmã, arameii au
predat evreilor limba, pe care aceºtia din urmã au
purtat-o în Diaspora.
A urmat dominaþia greacã ºi introducerea limbii
eline în comunicarea oralã ºi scrisã. Evreii revin la
limba strãmoºilor pentru a-ºi pãstra tradiþia, iar
creºtinii adoptã limba grecilor. Rolul aramaicii era
încheiat, ea având doar o valoare istoricã.

Printre rabinii sefarzi ai epocii moderne, un rol de seamã
l-a jucat Iuda (Iehuda) Solomon Alkalai, nãscut la Sarajevo
în 1798. A studiat la Ierusalim, iar la vârsta de 27 de ani a
devenit rabin la Zemun, vechea capitalã a Serbiei. În 1834, el
publicã o carte în care, sub influenþa afirmãrii unor etnii în
Balcani, îi îndeamnã pe evrei sã se stabileascã în Ereþ Israel,
pentru a avea o patrie. Este unul dintre precursorii
sionismului, ca ºi M. Hess din Germania. A propus ca fiecare
evreu cu venituri mai substanþiale sã doneze 10% din
câºtiguri celor ce doresc sã se stabileascã în Palestina. În
1840, se declanºeazã „afacerea din Damasc“, o acuzaþie de
omor ritual pornitã din partea unor cãlugãri creºtini ºi care
are ecou în epocã. Ideea revenirii în Þara Sfântã a strãmoºilor
este motivatã de o istorie a persecuþiilor ºi acuzaþiilor
absurde. În ciuda opoziþiei unor conaþionali, unor rabini, Iuda
Alkalai promoveazã cu perseverenþã aceastã idee, cãlãtoreºte la Viena, Berlin, Paris, Londra,
organizeazã întruniri, societãþi pentru încurajarea emigrãrii în Palestina. În acest scop, el a apelat
la subsidii, ºi-a vândut, împreunã cu soþia, tot ce aveau de preþ, a publicat articole în diverse
reviste, jurnale din acea vreme. În 1871, reuºeºte sã înfiinþeze la Ierusalim o societate pentru
ajutorarea imigranþilor, dar iniþiativa este descurajatã de autoritãþile otomane ºi de lideri musulmani
locali. În 1874, face o ultimã cãlãtorie la Ierusalim ºi lanseazã ideea unui fond naþional pentru
cumpãrarea unor suprafeþe de pãmânt, ca ºi cea a înfiinþãrii unei organizaþii mondiale, ambele
iniþiative fiind realizate în urmãtorii ani. Este interesant cã bunicul lui Theodor Herzl l-a cunoscut
pe Alkalai la Zemun, unde acesta era ªef Rabin. Probabil cã a fost o sursã de inspiraþie pentru
creatorul sionismului modern ºi prin aceastã filierã. Iuda Solomon Alkalai a murit în 1878, la vârsta
de 80 de ani, dupã ce a traversat decenii de zbucium pentru idealul unei patrii a evreilor.
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al Sionului
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(Din „Semnal“, iulie 2006)

omului influenþeazã mult viaþa sa. De aceea, este
foarte importantã hotãrârea numelui primit de copil
la naºtere. Au existat diferite opinii privitoare la cel
care trebuie sã hotãrascã numele copilului: tatãl
sau mama. Dupã unii, la primul copil, tatãl are
lovitã astfel familia lui Iacov? Întelepþii susþin cã prioritate în decizia asupra numelui, la copilul al
Iacov a fost pedepsit pentru atitudinea lui faþã de doilea - mama. Ramban nu e de acord cu acest
Lea, mama Dinei. Iacov nu putea uita cã a fost obicei. Rabinul Alberstam opineazã cã mama
înºelat de Lavan, socrul lui, primind-o pe Lea, în trebuie sã hotãrascã numele primului copil, tatãl –
noaptea nunþii, în locul lui Rahel. El n-o iubea pe numele celui de-al doilea. Bineînþeles, dacã pãrinþii
se înþeleg. Dacã nu - procedeazã dupã cum
P e r i c o p a VA I E Þ E
cred ei de cuviinþã. Acest sistem e exemplificat în pericopã, referitor la copiii lui Iehuda.
(17 noiembrie 2007 - 7 Kislev 5768)

DIVREI TORA
•

Sâmbãtã, 17 noiembrie 2007 (7 Kislev 5768),
citim Pericopa VAIE}E. Personajul de care ne
vom ocupa este o femeie dinamicã, Rahel, care
devenise soþia iubitã a lui Iacov. Prima întâlnire
cu viitorul ei soþ, este lângã o fântânã. De douã
ori se menþioneazã cuvintele „vine cu turma“. O
datã, când ciobanii spun cã e aºteptatã; a doua
oarã - chiar când vine. Trec anii. Iacov, cãsãtorit,
mai întâi cu Lea, sora Rahelei, are patru fii cu ea.
Cu Rahel, pentru care munceºte alþi ºapte ani la
Lavan, tatãl lor - nu are nici unul. Se pare cã e
stearpã. Rahel i se adreseazã: „Adu-mi fii! Dacã
n-am, eu mor“. Iacov îi rãspunde: „Oare am eu
puteri mai mari decât Divinitatea?“. Dupã obiceiul
acelor vremuri, servitoarea Rahelei, Bilha, naºte
copii cu Iacov, în numele stãpânei sale. Rahel
aºteaptã pânã Divinitatea îi ajutã. Numele primului
ei copil este Iosef, care-i exprimã dorinþa ca
Dumnezeu sã-i mai adauge copii. Ea mai naºte
pe Beniamin, dar moare la naºtere.

* 2007 (14 Kislev 5768),
Sâmbãtã, 24 noiembrie
•
citim Pericopa VAI{LAH. În aceastã pericopã este

naratã o întâmplare tragicã: rãpirea Dinei, fiica lui
Iacov, ºi violarea ei de cãtre Sihem. De ce a fost

C

În partea de sud a Iudeei, în oraºul Tekoa,
locuia un cioban ºi paznic de livezi, pe nume Amos.
Regii Iehu ºi apoi Ieroboam II, urmaºi ai lui David,
menþineau stabilitatea unui regat înjumãtãþit din
cauza luptelor interne - Israel, aflat la nordul Iudeei.
În schimb, regele Uziah al Iudeei era un slab
conducãtor, nedemn de trecutul strãmoºilor. Amos
(apare în ilustraþiile lui Lilien, Lesser Ury º.a.) a
început sã mediteze asupra cauzelor dezbinãrii
evreilor, a decãderii moravurilor, sãrãciei
agricultorilor apãsaþi de impozite. Seceta, ciuma,
distrugerea recoltelor au adus noi nenorociri.
„Cuvintele lui Amos din Tekoa / Cioban de oi, cu vorba cum e roua“, scrie A. Clain, poetul, traducãtor
în versuri al Bibliei, care a trãit cam jumãtate din viaþã în Israel (m. 2006). Profetul s-a dus la
Ieroboam „cu doi ani înaintea cutremurului“ ºi i-a þinut o predicã pentru unirea evreilor în faþa
pericolelor interne ºi din afara þãrii. A vorbit despre opulenþa ºi risipa celor suspuºi, în detrimentul
stãrii de pauperitate a populaþiei. El nu voia ca evreii sã aibã soarta arameilor ºi amoriþilor pe care
„Dumnezeu i-a pedepsit“. Marele Preot din Bet-El l-a îndrumat pe Ieroboam
sã-l izgoneascã pe profet în Iudeea, vecina de la sud. Vãzându-se dispreþuit, Amos a scris „Cartea“
care îi poartã numele, în „Cartea Profeþilor“, prima din acest capitol al Tanahului.
Spre deosebire de alþi profeþi, Amos considerã cã Dumnezeu este universal, el poate pedepsi
ori ierta orice popor, în funcþie de „comportament“. Este unul dintre promotorii ideii de
universalitate a iudaismului. Dumnezeu este mai exigent cu evreii, nu este mai „milos“. Amos
nu încurajeazã practica sacrificiilor, ci morala. Pe lângã nivelul literar al „Cãrþii lui Amos“,
conþinutul acesteia o înalþã deasupra multor pasaje biblice prin valoarea ei umanistã,
nediscriminatorie.
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Lea. Alþi comentatori considerã cã Iacov n-a vrut so dea pe Dina de soþie lui Esav, ceea ce, poate, l-ar
fi readus pe Esav pe drumul cel drept. Cu toþii sunt
de acord cã e vorba de o pedeapsã primitã de Iacov.

•

*

Sâmbãtã, 1 decembrie 2007 (21 Kislev 5768),
se citeºte Pericopa VAIE{EV. Întelepþii au dat mare
importanþã numelui unui om. Dupã ei, numele

omunitatea Evreilor din Arad a început
sã se formeze în sec. al XVIII-lea, iar în
Lipova cu un secol mai devreme. Prima
sinagogã, de lemn, dateazã din 1759, primul rabin
fiind Rav JOHANNAN, care a oficiat prima slujbã
în 1764. Încã din 1717 existã Hevra Kadiºa,
instituþie destinatã întreþinerii cimitirului,
asigurãrii slujbei de înmormântare, dar ºi îngrijirii
bolnavilor, sãracilor. Urmãtorul rabin a fost
BRODA LEB (1770-1786), apoi STEMNITZ
HIRSCH (1786-1789). Primul jude (laic) a fost
Moºe Hirschl, numit în 1849, apoi Wolf Steinitzer,
Leopold Epstein, Josef Hertz, Paul Walfisch.
În 1789, a fost ales rabin un tânãr de numai
23 de ani, AARON CHORIN, care a pãstorit
comunitatea pânã în 1844, când a încetat din viaþã.
Aaron Chorin s-a nãscut în 1766, la Weisskirchen,
în Moravia, a urmat ieºiva la Mattersdorf în Austria
(Nagymarton, în cronicile maghiare), apoi a
devenit discipol al Gaonului Jezekiel Landau din
Praga. La recomandarea Rabinatului din Praga a
fost ales ªef Rabin la Arad, oraº care numãra doar
32 de credincioºi. Aaron Chorin a introdus unele
modificãri în ordinea rugãciunilor ºi a dispus
procurarea unei orgi în sinagogã, ceea ce, în acel
timp, nu era permis, dar ulterior, în numeroase
sinagogi s-a introdus orga. A publicat un tratat
„Emek Haºaveh“, prefaþat de Rabinul Moºe Münz
din Budapesta. În continuare a publicat ºi alte
cãrþi. Reformismul lui Aaron Chorin nu a avut ecou
în România, unde ortodoxismul ºi-a pãstrat
influenþa. Nu se poate, totuºi, nega personalitatea
sa. El a propus o conferinþã la Ierusalim a
reprezentanþilor diferitelor tendinþe în iudaism,
care n-a mai avut loc. A fost poet, înnoitor al limbii
ebraice, precedându-l pe Ben Yehuda cu peste o
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Sâmbãtã, 8 decembrie 2007 (28 Kislev
5768), citim Pericopa MIKE}. Pericopa
aceasta se citeºte, întotdeauna, în sâmbãta
în care sãrbãtorim ºi HANUCA. Am aprins,
vineri seara, cea de-a patra lumânãricã.
„Mikeþ“ înseamnã „sfârºit“ - sfârºitul epocii
grele a lui Iosef. Dupã chinurile din
închisoare, apare lumina. El devine locþiitorul
Faraonului. HANUCA este fârºitul unei epoci grele
ºi pentru poporul evreu. El revine în þara sa, în
Templul din Ierusalim ºi lumina candelabrului
revine pentru a da luminã. Pericopa semnificã
sfârºitul întunericului ºi începutul luminii pentru
Iosef, dar ºi pentru Iacov cu familia sa. Speranþa
este ca întunericul, pentru poporul evreu, sã
disparã complet.

Rabini din
ARAD
jumãtate de secol. În 1797, Aaron Chorin a vorbit
în faþa arhiducelui Josef, la Arad, pentru a solicita
înþelegere ºi sprijin la ridicarea unei sinagogi,
nãzuinþã realizatã abia în 1834. La înmormântarea
ilustrului rabin au participat notabilitãþile oraºului,
reprezentanþi ai tuturor cultelor. În cimitirul
evreiesc se pãstreazã un mic mausoleu ce
adãposteºte mormântul lui Aaron Chorin,
mausoleu construit în 1851, cu un bust executat
de Jakob Guttmann. Se ºtie cã evreii ortodocºi
nu permit acest demers, ceea ce este logic,
conform Decalogului.
Urmaºul Rabinului Chorin a fost JAKOB
STEINHARDT, nãscut la Mako, în comitatul
Cenad, din Ungaria. A urmat studiile la ieºiva
localã cu rabinul Ullmann, apoi la Bratislava, cu
ilustrul Sofer. Se afirmã ºi ca publicist de limbã
maghiarã. În 1845, preia funcþia de rabin la Arad,
unde începe sã þinã prelegeri, predici în ebraicã,
maghiarã, germanã, limbi pe care le stãpânea la
perfecþie. A participat la dezbaterile privitoare la
înfiinþarea Seminarului Rabinic în Ungaria.
În monografia evreilor arãdeni, publicatã
în 1996, la Editura Minimum din Israel (autori:
dr. Josif Schönfeld, prof. Eugen Glück, Gh.
Kovács º.a.), mai sunt menþionaþi: AVRAM
FRIEDMANN, din ªimand, care a devenit ªef
Rabinul Ardealului; cantorul David Stengel;
profesorul Lazãr Schreinka º.a.
Dupã Rabinul Jakob Steinhardt, a urmat
dr. AL. ROSENBERG, venit de la Oradea.
ªi-a þinut predicile în limba maghiarã. În 19031904, evreimea arãdeanã s-a divizat în douã
comunitãþi: neologi (de rit occidental) ºi
ortodocºi. Rabin neolog a fost dr. LUDOVIC
VAGVÖLGYI, un bun orator, un suflet cald,
preocupat de soarta evreilor de pretutindeni.
Spre sfârºitul vieþii (m. 1941), s-a apropiat de
sionism, a participat la Congresele WIZO, la
acþiunile „Keren Hayesod“, la înfiinþarea, în 1937,
a filialei Sohnut la Arad. Comunitatea neologã a
fost condusã apoi de dr. JOSIF SCHÖNFELD,
nãscut la Negreºti (Satu Mare). A absolvit
Seminarul Rabinic din Budapesta în 1937. În
1961, a plecat în Israel, cu familia. Au urmat
rabinii LERNER, KESZTENBAUM, MÜLLER,
WIZNITZER, dr. ERNEST NEUMANN, ultimul
rabin, concomitent, în Timiºoara ºi Arad.
Comunitatea ortodoxã a fost condusã timp de
decenii de dr. JOACHIM SCHREIBER.
Din pãcate, monografia menþionatã mai sus
face prea puþine referiri la aceastã comunitate,
care în România este de
Paginã realizatã de
primã importanþã.
BORIS MARIAN

