Nu o data reprosam timpului o mare parte din durerile si suferintele noastre, dar trebuie
sa recunoastem ca timpul are si virtuti, a spus Alexandra Razvan-Mihalcea, presedinta
Societatii Filarmonice din Timisoara, la evenimentul dedicat memoriei prim-rabinului Dr
Ernest Neumann. Una din virtutile timpului este ca aduce impreuna oameni, uniti prin
aceleasi ganduri, aceleasi sentimente, acelasi suflet. In aceasta dupa-masa din iunie, in
racoarea sinagogii din Cetate, am fost cu totii patrunsi de mostenirea spirituala a celui
care a fost in fruntea Comunitatii evreilor timp de mai bine de 60 de ani.
Am trait momente emotionante. In timpul desfasurarii comemorarii, pe un ecran se
derulau imagini din viata comunitatii, de la sarbatori, Purim si Pesach, nunti, petreceri,
fete cunoscute se perindau, trecutul si amintirile ne napadeau.
Rabinul Neumann era „un om care a stiut sa-si apropie semenii” (Luciana Friedmann,
presedinta Comunitatii), „un om cu totul deosebit, unul din promotorii bunelor legaturi
intre confesiuni, intre culte, intre nationalitati, intre toti cetatenii acestei zone.” (IPS
Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului). Prof univ. Dr. Victor Neumann a trecut in
revista situatia si problemele speciale ale comunitatii evreilor dupa al doilea razboi
mondial, care a supravietuit „gratie mai ales diplomaţiei prim-rabinului şi instituţiei
rabinice pe care acesta o reprezentase cu demnitate şi cu o rară strălucire intelectuală.”
Am simtit puternic ca amintirea lui tata este vie, ca ceea ce a sadit, a incoltit in multe
suflete.
Daniel, nepotul rabinului, a avut ideea sa se recite cu aceasta ocazie parabola inelelor din
Natan inteleptul de Lessing, pentru ca i s-a parut ca ilustreaza cu desavarsire invatatura
pe care bunicul lui a intrupat-o. Actorul Doru Titz Iosif a interpretat ambele roluri, Natan
si Saladin, cu savoare si convingere.
Intamplarea a facut ca Moshe Idel, savant de renume mondial, cercetator al Cabalei,
originar din Targu Neamt, sa fie invitatul profesorului Victor Neumann chiar in aceste zile.
El a prezentat pe scurt viata si opera lui Ezra Fleischer, fost elev al Liceului Israelit din
Timisoara.
Comemorarea s-a incheiat cu concertul dat de profesorul Sergiu Carstea si cvartetul de
coarde „Incanto Quartetto”, care au interpretat piese de la Bach si Albinoni pana la
Gershwin si „Scripcarul pe acoperis”, adancind sentimentul de nostalgie si seninatate care
s-a creat in timpul rememorarilor.
Getta Neumann

