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SHEMA ISRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI EHAD!
ASCULTÃ ISRAEL, DOMNUL E DUMNEZEUL NOSTRU, DOMNUL E UNUL!

A noastrã, sfântã,
jiddische
mamme…

Despre iubirea extremã, necondiþionatã, ºi grija, uneori mult exageratã, a
mamelor evreice faþã de „puii” lor, circulã
multe anecdote.
Continuare în pag. 3

Bucuria
de a ajuta

Roadele
educaþiei II

În cadrul unui miniturneu prin oraºele
din Vestul þãrii, dr. Zvi Feine din partea
JOINT-ului ºi Charles Rose din partea Claims
Conference, însoþiþi de vicepreºedintele
DASM Adam Vertes, au fost oaspeþii noºtri
preþ de o searã ºi o înainte de masã.

Continuare în pag. 4
Relatam în articolul „Roadele educaþiei”,
din numãrul trecut al publicaþiei noastre,
despre o impresionantã dovadã a roadelor
introducerii în programa ºcolarã a predãrii
cunoºtinþelor despre Holocaust. Era vorba de
manifestarea organizatã de Centrul de Studii
Iudaice ºi de Grupul ªcolar „Gheorghe Lazãr”
din Pecica.
Continuare în pag. 4

Sãrbãtoare a muzicii evreieºti la Sinagoga neologã
Muzica ghettourilor evreieºti din
Europa Rãsãriteanã,
într-un redivivus puternic pe plan mondi-

Capitala eternã

Relativ recent am sãrbãtorit ziua Ierusalimului, capitala
eternã a statului Israel. O splendidã „declaraþie de
dragoste”, ca o odã, adresatã acestuia, gãsim în capitolul
„Jerushalaim” din cartea „Între kilometrul zero ºi Golgota”
scrisã cu mult har de scriitorul, poetul ºi filozoful Toma
George Maiorescu.
Continuare în pag. 7

al, a ajuns ºi la Arad.
Concertul de muzicã
Klezmer de la
Sinagoga Neologã
din Arad, cu o audienþã de peste 500 de
persoane, a constituit
un succes rãsunãtor.
Continuare în pag. 4

N-au suferit în zadar!
Sau: Nebãnuite sunt cãile...

Trei
imagini
îmi
stãruie în minte: întâi,
trecerea, pe biciclete, a
unor soldaþi care aveau
pãlãrii ornate cu pene de
cocoº, apoi o noapte
petrecutã, împreunã cu
pãrinþii, în pivniþa casei,
ºi, pe urmã, în dimineaþa
ce urma, trecerea prin
faþa casei a unor soldaþi
încãlþaþi cu cizme de
pâslã. Era în septembrie
1944, pe când aveam
ºase ani. Cum am aflat
ulterior, cei cu pana de
cocoº erau jandarmi din
armata horthyistã, ce
ocupa temporar Aradul,
iar cei cu cisme de pâslã
erau ostaºi ai armatei
roºii.
Continuare în pag. 2
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N-au suferit în zadar!
Sau: Nebãnuite sunt cãile...

Trei imagini îmi stãruie în
minte: întâi, trecerea, pe biciclete, a unor soldaþi care aveau
pãlãrii ornate cu pene de
cocoº, apoi o noapte petrecutã, împreunã cu pãrinþii, în
pivniþa casei, ºi, pe urmã, în
dimineaþa ce urma, trecerea
prin faþa casei a unor soldaþi
încãlþaþi cu cizme de pâslã. Era
în septembrie 1944, pe când
aveam ºase ani. Cum am aflat
ulterior, cei cu pana de cocoº
erau jandarmi din armata horthyistã, ce ocupa temporar
Aradul, iar cei cu cisme de
pâslã erau ostaºi ai armatei
roºii. Mult mai târziu, am reuºit
sã cunosc ce s-a întâmplat în
acele zile: într-o încercare disperatã de a întoarce soarta
rãzboiului, armatele hortyiste,
aliate ale celor naziste, trecute
la contraofensivã, au ocupat

Aradul. În puþinele zile cât au
reuºit sã menþinã ocupaþia,
deºi venea dinspre rãsãrit
tãvãlugul peste ei, nu au avut
altã grijã, decât sã adune pe
evrei, în vederea deportãrii
(cum se ºtie, aºa, în treacãt, au
ºi ucis nouã evrei, martiri,
acum înhumaþi în cimitirul nostru). Noaptea am petrecut-o în
pivniþã, deoarece ne-am
ascuns, ºtiindu-se cã a doua zi
evreii trebuiau sã se prezinte în
cetate, pentru „luare în evidenþã”. Am mai aflat cã seara,
târziu, portãreasa casei în care
locuiam a fost întrebatã de jandarmii horthyiºti dacã în casã
locuiesc evrei. Spre cinstea ei,
portãreasa, tot maghiarã, deºi
ºtia cã suntem ascunºi în
pivniþã, a spus cã nu sunt!
Soarta a fãcut, cã a doua zi,
dimineaþa, în oraº a intrat
armata sovieticã. Este foarte
probabil cã aceastã întorsãturã
a rãzboiului a însemnat salvarea noastrã. Am evocat
aceste întâmplãri, deoarece,
punând la un loc mai multe
informaþii care mi-au parvenit
în timp, am ajuns la o asociere
mentalã tulburãtoare a modului în care se leagã între ele
unele evenimente, aparent
total diferite, întãrindu-mi
credinþa cã nimic nu este
întâmplãtor...
Iatã informaþiile, aproxima-

tiv în ordinea receptãrii lor:
O Povestirile unchiului,
meu, Ladislau Schlesinger
(Z.L.), despre participarea la
munci obligatorii, printre care
ºi la sãparea unui canal în zona
Pãuliºului.
O Scrisoarea unui evreu
din Israel, originar din Arad,
întitulatã „Imagini pe retina
memoriei”,
în
care
se
pomeneºte cã în cadrul muncii
forþate obligatorii a lucrat la
sãparea canalului antitanc
„Matca”
O Schimbul recent de
opinii în media arãdeanã
privind ciudata propunere de a
se ridica, în vecinãtatea
Monumentului Eroilor de la
Pãuliº, un monument dedicat
ostaºilor maghiari, pe atunci
inamici ai celor cinstiþi de
monumentul existent.

O Documentarea, cu
aceast prilej, asupra luptelor
de la Pãuliº, care s-au
desfãºurat în principal pe aliniamentul Canalului Matca!
Unchiul meu a vorbit
despre perioada prigoanei,
despre modul cum a reuºit sãºi pãstreze, cu toate greutãþile,
integritatea spiritualã, despre
solidaritatea celor nãpãstuiþi.
Din bogata lui colecþie de
fotografii – acum documente
istorice- mi-a arãtat câteva
fãcute la munca forþatã.
Deoarece el nu era omul care
sã se plângã, sau, poate, din
mândrie, nu mi-a relevat
aspectele cele mai întunecate,
privind modul cum au fost
injosiþi ei, cei supuºi toanelor
unor indivizi primitivi ºi înrãiþi.
Unele aspecte mi-au fost relevate abia citind o scrisoarea pe
care am primit-o din Israel, ºi
pe care o reproduc în
întregime:

„Mã numesc Andrei Ban.
Am vãzut lumina zilei la 2
august 1914, la Budapesta.
Sunt cetãþean român, cu
domiciliul în Israel, Natania,
din anul 1987.
Voi relata câteva momente din perioadele 1 iulie11 august 1940, 4 august-22
noiembrie 1941, 17 aprilie –
16 noiembrie 1943, când am

fost concentrat în detaºamentele
de
muncã
forþatã obligatorie (MFO).
Aceste concentrãri au fost în
localitãþile Seleuº, Cuvin,
ªiria, Ghioroc ºi Pâncota. În
perioada 30 martie- 18 mai
1942 am fost repartizat pentru a presta MFO la Arad, în
cadrul Intreprinderii Comunale.
La aceste concentrãri,
durata zilei de muncã era de
14-16 ore, deseori prelungitã, ca sancþiune pentru vreun „delict” real sau imaginar,
cu 1 sau 2 ore. Am fost bãtut
de torþionarul lt. Nicolaescu,
instruit în Germania de hitleriºti. Am fost bãtut în faþa
bisericii din ªiria, aºezat la
deal cu pantalonii în mânã,
pentru cã am râs de o glumã
a unui coleg cu care am fost
la corvoadã, la popotã. Fiind
sub comanda directã a mr.
Vitcu, deseori am executat
ore de carcerã, dupã ce, în
prealabil, mi s-au administrat bãtãi cumplite.
La concentrãrile din Seleuº, Cuvin, Ghioroc ºi ªiria,
am lucrat la sãpãturile pentru
canalul antitanc Matca. Am
fost încartiruiþi într-un grajd,
dormind pe paie, inhalînd
miros de bãlegar. La ªiria,
sub comanda lt. Nicolaescu,
eram puºi la sãpat ºanþul în
apã pânã la brâu, mocirlitã.
Eram atacaþi în permanenþã
de lipitori, de care nu ne
puteam scãpa. Tot Nicolaescu, spre amuzamentul
lui, avea obiceiul sã comande, în mod repetat,
„drepþi-culcaþi” ºi ne obliga
sã alergãm pe partea taluzatã
a canalului adânc de 6-7
metri. De multe ori ne
pierdeam echilibrul rostogolindu-ne, încasând rãni ºi

jupuituri pe care nu aveam
unde ºi cum sã le spãlãm
pentru a le desinfecta. Dupã
aceastã activitate comandatã,
urma pedeapsa de prelungire a orelor de muncã pânã
la ora 22 ºi chiar 24, a doua
zi începându-se activitatea
„normal” la ora 5 dimineaþa.
Deplasarea la frontul de
lucru se fãcea pe jos, parcurgând 10-14 km dus ºi tot
atâþia întors, dupã cum
avansam cu sãpatul canalului. Spãlatul hainelor ºi
trupului, spre exemplu,la
Seleuº, se fãcea în canalul
morii, pe malul cãruia era
amplasatã tabãra. ªi acesta a
fost cazul cel mai fericit.
Când, în 1943 a murit
mama mea ºi am cerut permisie pentru a merge la
înmormântare, comandantul
detaºamentului m-a întrebat:
„Cât?”. Când a vãzut cã sunt
contrariat, mi-a dat o permisie de 2 zile.
În timpul concentrãrilor la
MFO m-am îmbolnãvit de
miocarditã, boalã constatatã
de medicul detaºamentului.
Certificatul medical a fost
„supervizat” de cãtre comandantul detaºamentului ºi, în

Internet tematica legatã de
luptele de la Pãuliº, din perioada 14-20 septembrie 1944, de
eroismul legendar ºi de sacrificiul celor care au constituit
„Detaºamentul Pãuliº”. Citind
despre acele lupte, am remarcat referirile la aliniamentul pe
care l-au apãrat aceºti eroi:
canalul Matca.
De aici, logica m-a fãcut sã
fac urmãtoarea asociere: evreii
au realizat canalul Matca,
acest canal a servit ca bazã a
apãrãrii poziþiei Detaºamentului Pãuliº, detaºament care
a
împiedicat
înaintarea
armatei cotropitoare horthyiste,
uºurând
astfel
avansarea trupelor armatei
sovietice, care, la rândul lor,
au izgonit din Arad în timp
util pe horthyiºti, salvând
astfel pe evreii care urmau sã
fie duºi la pieire. Bazat pe
logica acestui „nimic nu este
întâmplãtor”, ca o mângâiere
pentru urmaºii celor chinuiþi ºi
batjocoriþi atunci, la muncile
forþate, îndrãznesc sã afirm:
suferinþa lor nu a fost în
zadar!
ªi, uitându-mã la Monumentul Eroilor de la Pãuliº,
cunoscând ºi faptul cã unul din

loc de spital am fost trimis în
continuare la muncã, fiind
declarat „apt”. ªi astãzi sufãr
de anghinã pectoralã ºi cardiopatie ischemicã.
Cele de mai sus reprezintã doar câteva imagini care
persistã în memoria mea,
privind acea neagrã perioadã”

principalii realizatori ai statuii
soldatului de pe monument
este regretatul sculptor Emil
Vitroel, tot un evreu, am avut o
viziune: zãream puþin mai încolo, pe malul canalului Matca, o
modestã placã memorialã,
purtând inscripþia: „Acest canal,
care a avut un rol important în
oprirea ofensivei horthyiste de
cãtre eroicii ostaºi ai Armatei
Române, a fost sãpat, în anii
1942-1943, de cãtre evreii din
zona Aradului”. Poate cândva,
cineva din oficialii locului va
avea aceiaºi viziune...
Ionel Schlesinger

La scurt timp dupã primirea
acestei scrisori, am citit despre
disputele privind propunerea
de amplasare a unui monument
dedicat
ostaºilor
maghiari, apoi am studiat pe
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A noastrã, sfântã, jiddische mamme…

Despre
iubirea
extremã,
necondiþionatã, ºi grija, uneori mult
exageratã, a mamelor evreice faþã de
„puii” lor, circulã multe anecdote, cum
ar fi urmãtoarea: „Dupã pãrerea catolicilor, un fetus devine fiinþã umanã din
momentul concepþiei. Dupã mamele
evreice, un fetus rãmâne fetus pânã
când absolvã medicina”. Nu toate
anecdotele sunt vesele. Citând din
memorie dintr-o carte (din pãcate nu
am reþinut numele lucrãrii, nici al
autorului), un prieten de-al meu, pe
care-l duceam cu maºina, a redat una.
Când a terminat, mi s-a pus un nod în
gât, ºi, dacã nu mi-ar fi fost jenã, aº fi

tras pe dreapta ca sãmi revin. Iatã povestirea:

Un tânãr era
într-o situaþie disperatã. Nu avea
serviciu,
familia
suferea de foame,
unul din copiii lui era
grav bolnav ºi el nu
putea sã plãteascã tratamentul. Într-o noapte a
avut o viziune: i s-a sugerat
cã toate problemele lui se vor
soluþiona dacã îºi va ucide mama,

Credinþa care
salveazã vieþi...

De la îngrozitorul atac asupra
Turnurilor Gemene din World Trade
Center, New York, duzini de cãrþi au
fost scrise despre acest tragic eveniment, cel mai mare atac terorist din
istoria Statelor Unite. Una din cele
mai pãtrunzãtoare ºi mai bine scrise
dintre aceste cãrþi, mai ales pentru
evreii credincioºi, este „Even in the

Darkest Moments” (Chiar ºi în cele
mai întunecate momente), de
Zeev Breier. Cartea, un bestseller
despre miracolele din 9/11, este o
colecþie
de
amintiri
ale
supravieþuitorilor atacului ºi ale celor
legaþi nemijlocit de acesta. Cele mai
multe amintiri sunt culese de la
membri Chevra Hatzalah, un serviciu de salvare ortodox, înfiinþat acum 30 de ani. Iatã
una dintre cele mai stranii
întâmplãri:
David Miller (nu este dat
numele real), un evreu religios, a fost la Aeroportul Logan
gata de îmbarcare. Trebuia sã
meargã la Los Angeles pentru o
importantã întâlnire de afaceri, de
care depindeau foarte multe. A
urcat în avion, a urmãrit cum se
închid uºile, ºi s-a aºezat la locul lui.
Brusc, ºi-a amintit cã ºi-a

nimeni nu mai are voie sã pãrãseascã
avionul. În aceastã situaþie, el a cerut
sã vorbeascã cu pilotul, pentru a
obþine o permisiune specialã. Dar,
nici pilotul nu a cedat, reafirmând
regula. David nu putea sã conceapã
sã-ºi piardã preþiosul tfilin, ºi,
nevenindu-i altã idee, a început sã
strige din toate puterile: „Sunt pe
cale sã-mi pierd tfilinul”. Echipajul
l-a rugat sã tacã, dar el ºi-a continuat
protestul gãlãgios. În final, el a fãcut
aºa un tãrãboi, încât echipajul i-a
spus cã va fi lãsat afarã din avion,
fiindcã este o pacoste. În realitate,
deºi i-ar fi luat doar 90 de secunde sã
iasã, sã-ºi recupereze tfilinul ºi sã
revinã, ei nu au vrut sã-l aºtepte. Nu
conteazã! David nu vroia sã-ºi piardã
tfilinul, chiar dacã asta i-a cauzat mari
greutãþi în afaceri. A pãrãsit avionul,
pentru a nu se mai întoarce.
Acesta a fost Zborul United 175,
cel de al doilea avion care a lovit
World Trade Center. Devotamentul
lui David pentru o Mitzva i-a salvat
viaþa. Dar, consecinþele acþiunii lui
David nu s-au terminat aici. Iniþial,
teroriºtii au vrut sã loveascã simultan
cele douã turnuri, pentru a maximiza
carnagiul exploziv. Ulterior s-a aflat
cã, datoritã zarvei create de David,
decolarea a fost întârziatã, creindu-se
astfel un decalaj de 18 minute între
lovirea celor douã turnuri. Acest
decalaj a fãcut posibil ca mii de
oameni sã scape cu
viaþã din ambele
clãdiri. Fãrã exagerare, se poate spune cã
mii, dacã nu
zeci de mii
de vieþi, au
fost salvate, deoarece un evreu
nu a vrut
sã-ºi abandoneze tfilinul îndrãgit.

ºi îi va îngropa inima în
cimitir. Cu durere,
punând în balanþã
viaþa copilului sãu cu
cea a mamei, tânãrul
s-a decis sã-ºi omoare mama. Apoi,
cu inima mamei în
mânã, a ajuns, noaptea, la cimitir. Fiind
întuneric, s-a împiedicat
de o piatrã ºi a cãzut. Inima
mamei, scãpatã pe jos, a
prins glas, întrebând, îngrijoratã: „Te-ai lovit, copilaºul
meu?”

Inevitabil, auzind o asemenea
povestire, te gândeºti la propria
mamã, la devotamentul ºi dragostea
cu care te-a crescut, la faptul cã, uneori, fãrã sã vrei, ai fãcut-o sã plângã.
Regrete tardive…
Voi, cei care mai aveþi nespusa
fericire sã o mai aveþi alãturi pe cea
care vi-a dat viaþã, nu pierdeþi nici o
ocazie sã o faceþi fericitã. Pentru asta,
nu trebuie decât, din când în când, sã
zãboviþi puþin cu ea, sã o sãrutaþi, ºi
luând-o de mânã sã o întrebaþi: „Ce
I. S.
mai faci, mãmica mea?”

„Tu însuþi, înalþã-te
pentru a fi bun”

Abraham Joshua Heschel, un faimos
teolog al secolului XX, a numit ªabatul
„Un palat în timp”. De ªabat, spune el, ne
eliberãm de lucruri. Ni se dã o zi a
armoniei ºi a pãcii cu natura, cu oamenii
ºi cu noi înºine. De ªabat ni se cere sã nu
schimbãm lumea ci sã ne bucurãm de ea,
aºa cum e. În acest spirit, Comunitatea
noastrã organizeazã la sinagogã, în
fiecare vineri seara, dupã serviciul religios, un Oneg ªabat. Cina festivã
reuneºte în mod fericit membrii comunitãþii (uneori chiar patru generaþii), tinerii
„dau tonul la cântec”, interpretând
melodiile specifice sãrbãtorii, iar atmosfera este ca într-o tradiþionalã familie
evreiascã. Expunerea pericopei (fragmentul sãptãmânal din Tora) este unul din
momentele cele mai luminoase ale serii,
urmatã deseori de comentarii ºi discuþii
aprinse, fapt care serveºte aprofundãrii
cunoºtinþelor, unei mai bune cunoaºteri
a Torei.
Mesajul transmis este deosebit de
important, se adreseazã conºtiinþei
fiecãruia, auditoriul rãmânând întotdeauna cu o temã de meditaþie. Spre exemplificare, iatã comentariul succint al unui
verset inedit: „Ridicã-te înaintea pãrului
alb, cinsteºte persoana bãtrânului, temete de Dumnezeul tãu! Eu sunt Domnul!
(Lev. 19, 32). Acest verset cuprinde o
învãþãturã pentru tineri. Ea se adreseazã
tânãrului, spunându-i: „Înainte de a
îmbãtrâni tu însuþi, ridicã-te pentru a fi
bun”. Iar dacã te strãdui sã fii bun atunci
când eºti tânãr, „vei onora persoana
bãtrânului cinstindu-te pe tine însuþi”,
cãci tu vei fi bun ºi la bãtrâneþe. Sfârºitul
acestui verset dovedeºte cã tocmai
aceasta este învãþãtura pe care trebuie sã
o reþinem, aplicând-o mereu. Într-adevãr,
versetul se încheie magnific, prin cuvintele: „Teme-te de Dumnezeul tãu”. Rabi
Ithac spune cã începutul ºi edificarea
lumii se întemeiazã pe teama respectuoasã.

Atât tinerii cât ºi cei în vârstã au avut
prilejul de a face un benefic exerciþiu de
practicare a ideilor iudaice. În rânduri
memorabile din „Înþelepciunea Cabalei”,
rabinul A. Safran subliniazã aceastã idee
esenþialã: „Omul trebuie sã fie un maestru
al temerii faþã de Ceruri ºi un maestru al
temerii faþã de oameni”, fiindcã stã scris:
„La început Dumnezeu a creat cerurile ºi
pãmântul”. „Cerurile pentru ca el sã se
teamã (respectuos) de ceruri ºi „pãmântul”, pentru ca el sã se teamã (respectuos)
de oameni.
Învãþãm, astfel, la lumina strãlucitoare
a Oneg ªabatului, cã lumea întreagã a
fost creatã pentru un singur scop, ca omul
sã exercite „teama” ca virtute. Suntem
convinºi cã vizitele tinerilor la Cãminul de
Vârstnici, conversaþiile purtate ºi atenþiile
acordate vârstnicilor, îi fac mai buni pe
cei care acþioneazã astfel, iar cei cãrora li
se dã atenþie, se simt onoraþi ºi stimaþi, în
spiritul adânc al iudaismului. Aceastã virtute este supranumitã „începutul”, cãci se
spune: „Începutul înþelepciunii este
teama de Dumnezeu” (Ps. 111, 10).
Noemi Reckerth

Portret de familie

„Fericit e cel ce poate aºtepta, spera,
ºi i se împlinesc speranþele” (David)
Cu nespusã emoþie ºi evlavie privesc eternizarea deplinei bucurii ºi mândria pe
chipul bunicii mele paterne, Katalin Bányász, ºi a bunicului patern, Izidor Bányász,
alãturi de cei 7 copii ai lor. Primul din dreapta, rândul de sus, ªtefan Bányász (Pista)
i-a gãzduit în Israel la Kaduri pe pãrinþii care au fãcut ºi ei Alia. Visul lor s-a împlinit,
odihnindu-se acum pe Pãmântul Sfânt. Fie-le memoria în veci binecuvântatã!
Noemi Reckerth

uitat tfilinul (cutiuþe rituale, purtate la rugãciune) în terminalul
din zona de îmbarcare. A rugato politicos pe
stewardesã sã-i permitã sã iasã pentru a-ºi
recupera tfilinul, care
trebuia sã fie doar la câþiva paºi de la poarta de
îmbarcare. Ea i-a spus cã,
odatã ce uºile s-au închis,
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Sãrbãtoare a muzicii evreieºti la Sinagoga neologã
Muzica ghettourilor evreieºti din Europa Rãsãriteanã,
într-un redivivus puternic pe
plan mondial, a ajuns ºi la
Arad. Concertul de muzicã
Klezmer de la Sinagoga Neologã din Arad, cu o audienþã
de peste 500 de persoane, a
constituit un succes rãsunãtor.
Concertul a fost susþinut de
grupul
„David
Klezmer
Quintet” cu participarea ex-

traordinarã a solistei Judith
Klein, cu toþii din Budapesta.
Intrarea a fost liberã, costurile

fiind suportate de un grup de
foºti arãdeni, acum rezidenþi în
diferite þãri ale lumii, ºi care au
avut o întâlnire de trei zile în
oraºul natal. (Programul întâlnirii a fost elaborat ºi organizat
de Andrei Soreanu, actualmente locuitor al oraºului Beer
Sheva din Israel). Deºi stilul
Klezmer era pânã acum
necunoscut publicului arãdean,
perfecþiunea interpretãrii me-

lodiilor, unele din ele cunoscute în alt stil de interpretare, a
stârnit vii aplauze, de multe ori

ajungându-se la ridicarea sãlii în
pcioare. Clarinetistul Jozsef
Dávid, violonistul István Kerek,
acordeonista Katalin Ágnecz,
trompetistul István Rozsa,
bateristul Péter Ákosi ºi, în mod
deosebit renumita solistã Judith
Klein, antrenaþi ºi de reacþia
extraordinarã a sãlii (dupã cum
au declarat ulterior), au realizat

Bucuria de a ajuta

În cadrul unui miniturneu prin
oraºele din Vestul þãrii, dr. Zvi
Feine din partea JOINT-ului ºi
Charles Rose din partea Claims
Conference, însoþiþi de vicepreºedintele
DASM
Adam
Vertes, au fost oaspeþii noºtri preþ
de o searã ºi o înainte de masã.
Veniþi sã vadã „pe viu” cum se
desfãºoarã programul de asistenþã, ei au purtat discuþii cu conducerea comunitãþii, au vizitat

Cãminul de Vârstnici precum ºi
pe doi dintre cei ce beneficiazã
de asistenþã la domiciliu (doamna
Eva Farcaº ºi domnul Fridric
Javetz). Centrul interesului l-a
constituit modul în care trãiesc

asistaþii noºtri. La Cãmin, dr. Zvi
Feine l-a întrebat pe asistatul
Peter Schwarz dacã îi lipseºte
ceva. Acesta a rãspuns cã are tot
ce îi trebuie, cã e foarte mulþumit
la Cãmin, dar cã tocmai i s-a stricat radioul dim camerã. Zvi Feine
a întrebat cam cât costã un radio,
a scos suma din buzunar, ºi ne-a
rugat sã-i cumpãrãm asistatului
un aparat nou. Bucuria pe care
am vãzut-o în ochii lui Zvi Feine

acest spectacol de zile mari cu
o vervã care a electrizat sala.
Majoritatea celor prezenþi s-a
aflat la primul contact cu muzica evreiascã autenticã. O mai
bunã prezentare nici nu se
putea gãsi. Deºi atmosfera a
fost una de exuberantã vitalitate ºi bucurie, unii membri mai
în vârstã ai comunitãþii, din

cauza emoþiei trãite, erau cu
lacrimi în ochi. Mai în glumã,
mai în serios, preºedintele
comunitãþii, mulþumind organizatorilor ºi interpreþilor în
numele publicului arãdean, a
spus: „Nu ºtiam cã muzica
evreiascã poate fi chiar atât de
frumoasã”.

I. S.

Roadele educaþiei II
Relatam în articolul
„Roadele educaþiei”, din
numãrul trecut al publicaþiei
noastre, despre o impresionantã dovadã a roadelor
introducerii în programa
ºcolarã a predãrii cunoºtinþelor despre Holocaust.
Era vorba de manifestarea
organizatã de Centrul de
Studii Iudaice ºi de Grupul
ªcolar „Gheorghe Lazãr” din
Pecica. Evenimentul a avut
loc la 27 ianuarie 2006, cu
ocazia comemorãrii a 61 de
ani de la eliberarea lagãrului
de la Auschwitz. Am relatat
pe larg despre conþinutul ºi
împreunã cu membrii ai
comunitãþii noastre, la o cinã
la restaurantul nostru ritual.
Frumuseþea sinagogii noastre, desfãºurarea ritualului,
cântecele interperetate de
corul tinerilor noºtri, i-au
impresionat pe oaspeþi,
care, la început, au fost puþin
timoraþi. Atmosfera s-a destins la masa comunã, care a
început cu intonarea cântecului Hava Naghila de
cãtre invitaþi, acompaniatã,
bineînþeles, de toþi membri
comunitãþii prezenþi în salã.
Un început modest, dar
promiþãtor, care întãreºte
crezul nostru: cunoaºterea
apropie.

la donarea banilor am regãsit-o în
ochii lui Peter Schwarz când a
primit noul aparat. Ce uºor este
sã faci un om fericit! Ce pãcat cã
foarte puþini din arãdenii noºtri se
gândesc sã facã gesturi similare...

Ionel Schlesinger
desfãºurarea manifestãrii,
evidenþiind meritele celor
16 elevi care au susþinut
spctacolul cât ºi ale domniºoarei profesor Adelina
Stoenescu. La data respectivã, am lansat invitaþia ca, la
o datã ulterioarã, aceºtia sã
participe la o sãrbãtoare
evreiascã ºi sã-i cunoascã pe
tinerii noºtri. Ocazia s-a ivit
de Shavuot când, spre bucuria noastrã, cu toþii au participat la sãrbãtoarea din
Sinagoga Neologã, apoi,
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Reforma religioasã în Europa de Est

Miºcarea pentru reforme
religioase în iudaismul
modern a început în Europa
Centralã pe la începutul secolului XIX, ca rãspuns la
confruntarea dintre gândirea tradiþionalã evreiascã ºi
valorile, practicile ºi cerinþele unui stat, a unei societãþi ºi a unei culturi în
modernizare. Transformãrile
includ atât noile concepþii
ale iudaismului, gândite
spre a fi mai în acord cu
filosofia idealisticã cât ºi
reforme liturgice motivate
de considerente estetice ºi
ideologice. Din Europa de
limbã germanã, reforma
religioasã evreiascã s-a
rãspândit cãtre Est, în
Ungaria, Boemia, Galiþia,
Rusia ºi Polonia. Deºi în
forme diferite faþã de
evreimea germanã, unde
formele modernizate ale
iudaismului au devenit
dominante începând cu a
doua jumãtate a secolului
XIX, evreii esteuropeni au
fost deasemenea afectaþi ºi
divizaþi, în grade diferite, de
tendinþa de a ajusta iudaismul la noile realitãþi.
La începutul secolului
XIX, marea majoritate a
evreilor din Ungaria trãiau la
þarã, prea puþin influenþaþi
de ilumunismul european
sau
evreiesc.
Totuºi,
urbanizarea accentuatã de
pe parcursul secolului a
condus la o expunere tot
mai pregnantã la valorile
care erau în conflict cu
iudaismul tradiþional. Deºi
evreimea
din
Ungaria
includea oponenþi fermi la
schimbare,
ca
Moses
„Hattam” Sofer (1763-

Hattam Sofer
C5M5Y5B5

1839), care a declarat toate
inovaþiile religioase ca fiind
interzise, ºi s-a opus integrãrii politice a evreilor ca
fiind dãunãtoare autoconservãrii evreilor, au apãrut ºi
aici campioni ai reformelor
religioase. Primul dintre
aceºtia a fost Aaron Chorin
(1766-1848), care a fost
rabin la Arad. În 1818, când
organizatorii unui serviciu
divin la Berlin au cãutat
suport rabinic pentru inovaþii
care
includeau
folosirea limbii locale în
rugãciune, acompaniament
de orgã ºi pronunþia
sefardicã a ebraicii, ei s-au
adresat, printre alþii, ºi lui
Chorin, care a scris, din
însãrcinarea lor, o lungã
expunere aprobativã. El a
criticat
pe
reformerii
Berlinezi doar pentru faptul
cã aceºtia nu s-au angrenat
în rugãciuni zilnice, practicã
care a limitat exprimarea
colectivã a iudaismului doar
la Shabbaturi ºi la sãrbãtori.
Pledoaria lui Chorin pentru
reforme religioase a început
la scurt timp dupã venirea
lui la Arad, în 1789. Într-o
comunitate evreiascã relativ
nouã, dominatã de comercianþi, eruditul Chorin a fost
capabil sã gãseascã suport
pentru reformele sale proprii, aºa cum le-a susþinut în
scrierile sale ºi le-a introdus
în sinagoga localã. De la
propuneri relativ moderate,
cum ar fi declararea sturionului ca peºte kasher,
Chorin s-a îndreptat spre
sugestii radicale, cum ar fi
admiterea rugãciunii cu
capul descoperit si a cãlãto-

riei cu trenul în Shabbat. La
Arad el a introdus modificãri
în serviciul religios, intenþionând sã exprime
crezul sãu cã evreii trebuie
sã-i priveascã pe creºtini ca
fraþi ai lor. Spre deosebire
de alþi reformatori ulteriori,
mult mai radicali, din
Ungaria, Chorin credea cã
schimbãrile trebuie sã fie
bazate pe Talmud ºi autorizate de un corp oficial de
rabini. La sfârºit, el era
favorabil reînfiinþãrii vechiului Sanhedrin. Totuºi, reformele lui Chorin au întâmpinat opoziþia acerbã a
rabinilor din Ungaria, care
l-au forþat în repetate rânduri sã-ºi retracteze ideile.
În 1842, la sinagoga din
Arad s-a introdus orga,
prima din Ungaria. Contactul lui Chorin cu miºcarea
de reformã din Germania nu
a fost ceva uzual printre cei
din Ungaria care militau
pentru schimbare. Progresul
reformei
religioase
în
Ungaria în afara Aradului a
fost mult influenþat de aºa
numitul „Rit Vienez”, elaborat în capitala austriacã de
Isaac Noah Mannheimer ºi
de cantorul ºi compozitorul
Solomon Sulzer. Acesta a
fost caracterizat de decor,
muzicã atrãgãtoare, servicii
majore în limba vorbitã ºi o
liturgie puþin scurtatã. Cu
toate cã diferea de obiceiurile predominante, noul
serviciu nu a violat legea
evreiascã. Disputele religioase în sânul evreimii din
Ungaria în cea de a doua
parte a secolului XIX, s-au
purtat între Progresivi, ulterior denumiþi Neologi ºi cei
strict Ortodoxi. Subiectele
în disputã: dacã Bima (masa
pe care se citeºte Tora)
poate fi mutatã din centrul
sinagogii în faþã, folosirea
corului, dacã gardul din faþa
zonei femeilor trebuie sã
împiedice sexele sã se vadã
între ele ºi acceptarea
desfãºurãrii cãsãtoriilor în
sinagogã în loc de curtea
acesteia. În 1868, la câteva
luni dupã Emancipare,
guvernul a solicitat un congres al evreimii din Ungaria,
cu scopul de a crea o singurã structurã comunitarã.
Totuºi, când a devenit clar
cã evreii neologi reprezintã
partea dominantã la congres, ortodoxii s-au retras,
lãsând
evreimea
din
Ungaria divizatã. Printre
mãsurile stabilite la congres
a fost propunerea de înfiinþare a unui seminar rabinic
modern pentru evreii din
Ungaria, analog cu cel creat
în 1854 la Breslau. Mult
întîrziat, seminarul a reuºit
sã fie înfiinþat în 1877. Dupã

Aaron Chorin
cel de al doilea rãzboi mondial, acesta a rãmas singurul
seminar rabinic din Europa
de Est, atrãgând studenþi
din URSS ºi sateliþii acestuia,
ºi susþinând tradiþionismul
moderat. Unul din absolvenþii acestui seminar a fost
ºi regretatul rabin Ernest
Neumann, care a fost, pânã
la decesul sãu (în anul
2004), rabinul Timiºoarei,
ultimul rabin neolog de pe
teritoriul României.
O oportunitate fãrã precedent pentru reforma religioasã în Europa de Est a
apãrut ca urmare a experienþei traumatizante a Holocaustului, a creerii Statului
Israel, ºi, cel mai important,
a dispariþiei sistemului
comunist. Renaºterea interesului pentru iudaism,
care a început la sfârºitul
anilor 70’, a dorinþei de a
redescoperi rãdãcinile evreieºti a fost mai uºor de
implementat instituþional în
anii 90’. Un numãr tot mai
mare de tineri evrei, care au
crescut fãrã cunoºtinþe sau
religie evreiascã, ºi, în cele
mai multe cazuri nu au fost
evrei halahici, au început sã
se întoarcã cãtre instituþii
educaþionale ºi religioase
sponsorizate de evreimea
conservativã sau reformatã.
Punând bazã pe cultura
iudaicã alãturi de religie,
sinagogi asociate la miºcarea reformistã mondialã
au apãrut la Praga, Budapesta, Warºovia, Tallin. În
fosta Uniune Sovieticã, în
Belarus, Georgia, Ukraina ºi
Rusia, zeci de mii evrei au
devenit afiliaþi la o reþea de
aproape o sutã de comunitãþi. Prima ºi cea mai mare

dintre acestea a fost înfiinþatã la Moscova în 1990.
Aceste comunitãþi sunt
servite de un rabinat încã
redus numeric, dar în
creºtere, compus din evrei
nãscuþi în Europa de Est ºi
educaþi în Vest, sau printr-un
nou program rabinical conservativ, chiar în Rusia.
Programele includ seminarii
ºi tabere de varã pentru
tineri. Sprijinul financiar ºi
altã asistenþã vine de la
comunitãþile din Statele
Unite. Cu toate cã Reforma
ºi curentele Conservative nu
au mare amploare în fosta
Uniune Sovieticã, egalitatea
între sexe, flexibilitatea
liturgicã ºi o mai mare
deschidere pentru acceptarea convertirilor ºi a
partenerilor din cãsãtoriile
mixte, reprezintã o mai profundã expresie a reformelor
religioase decât cea care a
caracterizat Europa de Est în
anii anteriori.
Comunitatea Eveilor din
Arad, majoritar neologã,
deºi nu se declarã „reformistã”, tinde sã pãstreze
reformele introduse de
Aaron Chorin, veghind, în
acelaºi timp, la respectarea
regulilor halahice. Suntem
convinºi cã trebuiesc depuse serioase eforturi pentru
eliminarea din ritual a tuturor aspectelor care nu þin
cont de realitatea zilelor
noastre, dar aºteptãm ca
aceste eforturi sã fie depuse
de corpul rabinic, singurul
care posedã cunoºtinþele
necesare pentru a veghea ca
reformele sã nu aducã atingere bazelor credinþei noastre.
* Text preluat de pe WEB
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De ce sunt evreii atât de puternici?
Dr Farrukh
Saleem
În lume existã 14 milioane
de evrei; ºapte milioane în
Americi, cinci milioane în Asia,
douã milioane în Europa ºi
100.000 în Africa. Pentru
fiecare evreu, în lume existã
100 de musulmani. Încã, evreii
sunt de mai mult de 100 de ori
mai puternici decât musulmanii. Se naºte întrebarea: de
ce?
Iisus din Nazaret a fost
evreu. Albert Einstein, cel mai
influent savant din toate timpurile, a fost evreu. Sigmund
Freud, pãrintele psihanalizei, a
fost evreu. Putem aminti alþi
evrei a cãror producþie intelectualã a îmbogãþit întreaga
umanitate: Benjamin Rubin a
dat lumii acul de injecþie. Jonas
Salk a dezvoltat primul vaccin
antipoliomelitic.
Heinrich
Rudolf Hertz a descoperit
undele herziene (care-i poartã
numele). Gertrude Elion ne-a
dat medicamentul contra
leucemiei. Baruch Blumberg a
dezvoltat vaccinarea contra
hepatitei, August Wassermann
a realizat proba pentru diagnosticarea sifilisului, B. Paul
Elrich a descoperit tratamentul
sifilisului. Elie Metchnikoff a

câºtigat premiul Nobel în
domeniul bolilor infecþioase.
Bernard Katz a primit premiul
Nobel în domeniul transmisiei
neuromusculare,
Andrew
Schally în endocrinologie.
Aaron Beck a înfiinþat terapia
cognitivã. Gregory Pincus a
elaborat primul contraceptiv
oral. George Wald a câºtigat
premiul Nobel pentru perfecþionarea înþelegerii ochiului
uman. Stanley cohen a câºtigat
Nobelul
în
embriologie.
Willem Kolff a realizat aparatul
de dializã a rinichiului. Dintre
14 milioane de evrei 180 au
câºtigat premii Nobel, în timp
ce dintre 1,4 miliarde de
musulmani doar trei au
câºtigate acest premiu (altele
decât premiile pentru pace).
De ce sunt evreii atât de
puternici?
Stanley Mezor a inventat
microprocesorul. Leo Szilard a
realizat primul reactor nuclear.
Peter Schulz, cablul cu fibre
optice; Charles Adker, semafoarele de trafic; Benno Strauss,
oþelul inoxidabil; Isador Kisee,
cinenmatograful sonor; Emile
Berliner, microfonul de telefon;
Charles Ginsburg, videorecorderul. În lumea afacerilor,
Ralph Lauren (Polo), Levis
Strauss (Levi’s Jeans), Howard
Schulz (Starbuck’s), Sergey Brin
(Google), Michael Dell (Dell
Computers), etc.
Richard Levin, preºedintele
Universitãþii Yale, este evreu.

La fel Henry Kissinger, Alan
Greenspan, Joseph Liebermann,
Madeleine Albright, Casper
Weinberger, Maxim Litvinov,
David
Marshal,
Benjamin
Disraeli, Yevgeny Primakov,

Urmãtorul
este
Walter
Annenberg, alt evreu, care a
construit peste 100 de biblioteci,
donând o sumã estimatã la 2
miliarde de dolari.
Printre olimpici, Mark Spitz a

Hoffman, Michael Douglas, Kirk
Douglas, Goldie Hawn, Cary
Grant, Jerry Lewis ºi Peter Falk
sunt evrei? Printre producãtori,
Steven Spielberg, Mel Brooks,
Oliver Stone, Aaron Spelling,

Barry Goldwater, Pierre Mendes,
Bruno Kreisky.
Puteþi sã spuneþi cine e cel
mai mare filantrop în istoria
lumii? Numele este George
Soros, un evreu care pânã acum
a donat colosala sumã de 4 miliarde de dolari, din care majoritatea ca ajutor pentru savanþi ºi
universitãþi din toatã lumea.

stabilit un record câºtigând ºapte
medalii
de
aur.
Lenny
Krayzelburg a fost medaliat cu
aur de trei ori. Ei, ca ºi Boris
Becker, sunt evrei.
Aþi ºtiut cã Harrison Ford,
George Burns, Tony Curtis,
Charles Bronson, Sandra Bullock,
Billy Crystal, Woody Allen, Paul
Newmann, Peter Sellers, Dustin

Andrew Vaina, Milos Forman,
Douglas Fairbanks, etc, sunt
evrei.
Wiliam James Sidis, cu un IQ
de 250-300, este cel mai strãlucit om dintre cei testaþi pânã
acum. Ghiciþi, cãrei naþii îi
aparþine?
Deci, de ce sunt evreii atât de
puternici? Rãspunsul: Educaþia.

O proclamaþie a lui Bush
Cu ocazia lunii destinate “moºtenirii evreilor
americani”, preºedintele
George Bush a emis
urmãtoarea proclamaþie:
“Când primii coloniºti
evrei au venit în aceastã
þarã, ei au cãutat un loc al
promisiunii, unde sã-ºi
poatã practica liber credinþa ºi sã trãiascã în libertate. Pe parcursul Lunii
Moºtenirii Evreilor Americani, noi celebrãm bogata istorie a evreilor în
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America ºi cinstim marea
contribuþie pe care ei au
adus-o þãrii noastre.
Ca naþiune de imigranþi, Statele Unite sunt
mai bune ºi mai puternice
deoarece evrei din toatã
lumea au ales sã devinã
cetãþeni americani. De la
venirea lor în 1654, evreii
americani au obþinut succese deosebite, au întãrit
þara noastrã ºi au ajutat la
definirea modului nostru
de viaþã. Prin angajarea lor
profundã în credinþã, fami-

lie ºi comunitate, evreii
americani ne reamintesc
crezul de bazã care a ghidat închegarea naþiunii:
faptul cã existã un Atotputernic care vegheazã
asupra treburilor oamenilor ºi preþuieºte fiecare
viaþã. Evreii au îmbogãþit
cultura noastrã ºi au contribuit la o Americã mai
aplecatã spre compasiune
ºi plinã de speranþã.
Aceastã lunã constituie,
de asemenea, un prilej de
a ne aminti ºi a mulþumi
multor evrei americani
care apãrã idealurile noastre ca membri ai Forþelor
Armate al Statelor Unite.
Aceºti curajoºi bãrbaþi ºi
femei îºi riscã viaþa pentru
a proteja pe concetãþenii
lor ºi pentru cauza libertãþii. Ajutând la obþinerea libertãþii a milioane
de oameni de pe tot globul, ei aºtern fundaþia pãcii
pentru generaþiile viitoare.
Acum, din aceste motive, eu, George W. Bush,
Preºedintele Statelor Unite
Ale Americii, în virtutea
autoritãþii cu care m-au
investit Constituþia ºi legile Statelor Unite, proclam luna mai 2006 ca
Lunã a Moºtenirii Evreilor
Americani. Solicit pe toþi
americanii sã marcheze
aceastã lunã cu programe
ºi activitãþi adecvate, care
sã onoreze insemnata contribuþie pe care evreii
americanii au adus-o naþiunii noastre”.

STEFAN ZWEIG - refugiu
în deznãdejde
Francisc Schneider
Pânã anul trecut nu ºtiam cã
existã vreo legãturã între Stefan
Zweig ºi Petropolis. Am aflat la
ºtirile televizate prezentând viitura nimicitoare ce s-a abãtut
asupra fermecãtorului oraº de
munte brazilian. Ape învolburate,
noroi, ruine, groazã. Am fost la
Petropolis în urmã cu patru ani,
împreunã cu rectorul nostru, la
un sfârºit de noiembrie, într-o frumoasã zi de primãvarã sudamericanã.
În fiecare zi deºteptarea, dupã
o noapte toridã, a fost urmatã de
înviorarea pe plaja Copacabana,
ca apoi maºina consulatului
român de la Rio sã ne ducã la câte
un obiectiv prevãzut în programul
nostru. Urma universitatea din
Petropolis. Strãbatem metropola
maiestoasã, apoi suburbii sãrãcãcioase ºi ne angajãm pe ºoseaua
ce urcã prin pãdurea deasã, ca în
final sã ajungem la un splendid
oraº de munte, cu case de piatrã
având 2-3 nivele, ce strãjuiesc
strãzi întortocheate care conduc
spre culmea dominatã de sobra
clãdire modernã a universitãþii ºi
de strãlucitorul palat-reºedinþã de
varã a casei regale braziliene, azi
muzeu.
E un loc splendid, liniºtit, ce te
îmbie la meditaþie ºi-þi genereazã
o pace interioarã. Nu întâmplãtor
ºi-a ales acest loc scriitorul Stefan
Zweig ca ultim refugiu.

Azi se împlinesc 125 de ani de
la naºtere. Rememorez viaþa-i
tumultoasã ºi sfârºitul nefericit.
Deºi opera sa este prin conþinut ºi mãiestrie de nivel mondial,
el se autodefinea drept „bun european” de sorginte austriacã ºi
iudaicã. A iubit Austria, poporul
austriac cu evreimea sa celebrã
din care fãcea parte ºi pe care-l
caracteriza cu cuvintele: Nouã
zecimi din ceea ce lumea celebra
drept culturã vienezã au fost create de evreimea din Viena”.

Stefan Zweig
În 1933 instaurarea nazismului
în Germania l-a ºocat, dar când în
1938 a cuprins ºi Austria a
devenit depresiv ºi pesimist. S-a
refugiat în Anglia, apoi în Statele
Unite ºi în final în Brazilia. Ultima
sa operã „Lumea de ieri” în care-ºi
povesteºte viaþa a fost scrisã la
Petropolis, unde în culmea disperãrii generatã de apogeul
expansiunii naziste a anului 1942
s-a sinucis. Avea 61 de ani. A
rãmas impresionanta sa operã
nemuritoare din care citez: Amok,
biografiile lui Romain Rolland,
Stedhal, Marie Antoinette, Erasmus din Rotterdam, Candelabrul
îngropat...
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Capitala eternã
Toma George
Maiorescu
Relativ recent am sãrbãtorit
ziua Ierusalimului, capitala
eternã a statului Israel. O
splendidã „declaraþie de
dragoste”, ca o odã, adresatã
acestuia, gãsim în capitolul
„Jerushalaim” din cartea „Între
kilometrul zero ºi Golgota”
scrisã cu mult har de scriitorul,
poetul ºi filozoful Toma
George Maiorescu.
Deºi în numãrul trecut al
publicaþiei noastre am redat
fragmente din aceastã carte,
redãm, acum ºi aici, cu
binevoitorul acord al autorului,
în extenso, pãrþi din capitolul
susamintit:
Gânditorii antichitãþii enumerau piatra printre elementele primordiale ale Universului. Cred cã Ierusalimul sa nãscut atunci când omul i-a
dat pietrei suflet din sufletul
sãu. Între dreptunghiurile
fasonate din zidul Marelui
Templu al lui Solomon ºi simplitatea verticalelor de piatrã
ale Marii Sinagogi sau ale
Curþii Supreme n-au trecut
numai mileniile dar s-au ºi
oprit în ceeace au fost ºi a
rãmas etern: spiritul urbei...
Ierusalimul e locul în care omul
ºi-a pus nu numai întrebãri, dar
a cãutat sã rãspundã la chestiunile fundamentale ale vieþii, ale
nevieþii ºi ale lumii de dincolo
de simþuri ºi cuvinte. Aici omul
a întâlnit Absolutul. Cu privirea
pierdutã în zariºtea cosmicã,
trãgând în piept aerul rarefiat
al înãlþimilor sau traversând
fãrã-de-sfârºiturile
dunelor
pustietãþii, omul a înþeles cã
Adonai ehad, Domnul Unul
este. Aici mintea omeneascã a
creat cea mai amplã sintezã a
tuturor timpurilor: monoteismul. Aici omul a cãutat un
nume Absolutului. ªi l-a numit
Iehova, “Ceea Ce Este Pentru
Cã Este”, “Cel Fãrã De Chip”,
“Unicul”, “Stãpânul Universului”, “Atotputernicul”, “Cel Fãrã De Nume”. Aici omul ºi-a
cioplit în piatrã Legile, rodul
meditaþiilor sale, al experienþelor ºi al revelaþiilor sale.
ªi s-au nãscut decalogul iubirii
de aproapele, sacrosanctele
principii prin care fiecare, parte
din întreg, poate deveni
întregul însuºi. Patriarhii,
Profeþii ºi Apostolii au împãrþit
popoarelor lumii, ca pe niºte
merinde ale speranþei, mesajul
spiritual al Ierusalimului ºi
lumina supremei sale revelaþii:
iubirea… Ierusalimul nu e
numai placa turnantã a unor
civilizaþii esenþiale, încruciºate
de drumuri ºi de destine, de
culturi ºi de credinþe care s-au
ciocnit, s-au respins ºi s-au
asimilat creând sinteze spirituale superioare, ci este ºi
pãmântul pe care din simbioza
mesianismului, a eticii iudeocreºtine cu logica ºi estetica
greacã ºi dreptul roman s-a
structurat o nouã tipologie,
umanistã prin definiþie ºi generoasã în derivaþii: tipul cultural mediteranean sau, lãrgindu-i sfera, “homo eurapaeus”.
La Ierusalim nu eºti niciodatã
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singur. Un însoþitor nevãzut te
va întovãrãºi. Pe uliþele întortocheate ºi placate în dale
milenare ale Oraºului Vechi,
sub zidurile cu creneluri
întãrite cu contraforþi, prin
ruinele palatelor…,Timpul, în
variile sale ipostaze, îþi va
însoþi fiecare pas…De câte ori,
în trei mii de ani Ierusalimul
n-a fost sortit pieirii? Au trecut
prin el legionarii romani ºi
mandatarii englezi, cavalerii
cruciaþi ºi mamelucii, ienicerii
turci… Ierusalimul a fost incendiat ºi cenuºa sa risipitã de
vânturi. A fost decimat de
molime ºi de urã. A fost trecut
prin sabie ºi plug. Dar omul a
trãit mai departe, a sperat, ºi-a
pus întrebãri ºi a cãutat rãspun-

plu adevãrul fundamental pe
care nimeni înaintea lui nu l-a
intuit ºi nu l-a exprimat: “Totul
e Unul ºi Unul e în Tot”. Aici,
omului i s-a revelat, pentru
întâia oarã, Adevãrul Suprem.
Pentru istoria genului uman
monoteismul, etica iudeocreºtinã, înseamnã saltul de la
barbaria dominaþiei instinctelor
la orizontul fãrã de limite în
autoperfecþionare a culturii
umaniste. Aici, omul l-a întânit
pe Dumnezeu ºi s-a întâlnit cu
sine însuºi…Pentru mine,
Ierusalimul se identificã, în limitele îngãduite de metaforã,
cu Zidul Plângerii. Zidul Plângerii întruchipeazã plenar chiar
întreaga Viaþã. Zidul Plângerii
este istoria iudaismului pe

nite, a spiritului veºnic viu. E
pãmântul miracolelor. Aici,
omul cãruia i s-a smuls din
mânã steagul ca sã fie transformat în scrum, cãruia i-a fost
arat locul cãminului ºi a fost
alungat în toate direcþiile rozei
vânturilor, ºi-a recucerit biografia ºi demnitatea, a relegat
firul, dramatic întrerupt, al
mileniilor de istorie cu identitatea de sine. Aici, omul a
redefinit geografia transformând deºerturile arse într-una
din cele mai fertile ºi mai moderne oaze ale lumii civilizate.
Aici, omul a trãit resurecþia
limbii ca care a fost rostit,
întâia oarã, Cuvântul creator de
lumi, dar clasificatã aproape
unanim, “moartã”. O limbã

Ierusalim, punând capãt unei
îndelungate ºi dramatice crize
spirituale… Ajung doar lacrimile ºi transpiraþia rece a
amintirilor sã spele imaginile
coºmareºti trecute prin fumul
gras ºi negru al incinerãrii milioanelor de evrei? Poate fi iertat pãcatul fãrã sã fie recunoscut? Atât teologia iudaicã cît ºi
cea creºtinã pun preþ deosebit
pe ispãºirea pãcatelor prin
mãrturisirea lor, prin jertfã.
Dacã Golgota crucificãrii lui
Ioshua-Isus proiecteazã în
conºtiinþa umanã drumul suferinþei ºi al martiriului individual, Holocaustul configureazã
într-o metaforã de sintezã drumul supliciului ºi al morþii multiplicate la “poporul ales”.

suri, a crezut în puterea invincibilã a spiritului. Cu aceeaºi
piatrã de calcar el a înãlþat
mereu alte case de rugãciuni ºi
basilici, temple, catedrale ºi
meceturi. Pe lângã misterul sãu
inefabil Ierusalimul ºi-a pãstrat
peste milenii vocaþia universalitãþii…La Ierusalim simþi relativitatea timpului, dar, totodatã, ºi permanenþa acestui
mesaj. Al convieþuirii. Al asimilãrilor. Al confluenþelor. Al
sintezelor. Deasupra rãpãitului
de mitralierã ºi de urã- nemuritorul mesaj al dialogului:
shalom. Ca o supremã raþiune
a perenitãþii. Din milenii peste
milenii. Ierusalimul este o paginã nepereche, mereu deschisã a Timpului… La Ierusalim
omul a înþeles cã legea omului
ºi legea lui Dumnezeu trebuie
sã fie identice…În creierul pãstorului Abraham a sclipit, ca sã
se învãluie în întrega luminã,
ideea, pe care n-au putut s-o
cuprindã minþile luminate ale
tuturor filosofilor, nobililior ºi
geniilor lumii pânã la el. Cu o
uluitoare forþã de sintezã, pãstorul Abraham proclama sim-

ambele ei dimensiuni fundamentale. În fiecare piatrã din
Zid sunt încastrate zodia originilor, semnele de naºtere ale
conºtiinþei de sine ºi lacrimile
unui popor peste care istoria a
trecut ca un tãvãlug de foc ºi
urã, încercându-i rezistenþa cu
lama de plug a dezrãdãcinãrilor. Dar mai existã printre
blocurile albe ale Zidului rosturi, ºi-n fiecare crãpãturã sunt
înghesuite bileþele în care
oamenii tuturor generaþiilor
ºi-au înscris cea mai fierbinte
dorinþã. Sunt cele douã dimensiuni esenþiale pe care le
întruchipeazã Zidul Plângerii:
cea a durerii, a trecutului ºi
atotprezentul orizont al speranþei, al viitorului. Speranþa
unui popor îndumnezeit prin
credinþa ºi prin puterea sa de
creaþie profileazã în zare silueta împlinirii. Coborâtã din
iluzie, din vis ºi ideal, realitatea
Marelui Templu resuscitat din
cenuºã, ºi pe care l-am botezat
Ereþ Israel. Statul evreu îi
adaugã iudaismului cea de-a
treia dimensiune: libertatea
creaþiei, nestãvilite ºi nemãrgi-

purtatã milenii doar în suflet, în
cuvintele Cãrþilor Sfinte, încremenitã în sulurile Torei,
exultând frumuseþea în psalmii
lui David sau înþelepciunea în
cugetãrile lui Solomon, trãind
în legile lui Moise ºi în pildele
lui Isus, în viziunea profeþilor ºi
apostolilor - a þâºnit ca dintr-un
havuz, a irupt în strãzi, în
amfiteatrele universitare, în
cãrþile Poporului Cãrþii, a
explodat, brusc, în libertatea
nehotãrnicitã, în corolele multicolore ale frazei, într-o comunicaþie alertã ºi complexã, cu
modulaþii, nuanþe, sonoritãþi ºi
profunzimi niciodatã bãnuite.
ªi toate acestea s-au întâmplat
în ultimele decenii ale secolului XX, era reconstrucþiei
Marelui Templu al libertãþii,
Ereþ Israel, pe pãmântul
îndumnezeit unde minunile se
sãvârºesc continuu, unde, încã
din rãsãritul timpurilor spiritul
uman s-a ridicat, iscoditor ºi
temerar, sã urce necuprinsele
înãlþimi ale Absolutului…Dacã
pentru mulþi Dumnezeu a
murit la Auschwitz, am certitudinea cã El a renãscut la

Evanghelia spune cã Mielul
Domnului a rãscumpãrat prin
jertfa sa pãcatele omenirii.
Jertfa va putea rãscumpãra
pãcatele fiecãrui om în parte?
Mesajul Golgotei e unic:
memoria sacrificiului în numele iubirii poate sã purifice
conºtiinþa umanã, s-o mântuiascã. Numai prin dragoste ne
putem salva din sclavia pãcatului ºi putem spera cã vom
replãmãdi unitatea spiritualã a
lumii. Sub semnul tutelar al
mesianismului iubirii, Ierusalimul s-a constituit, în timp,
într-o veritabilã matrice stilisticã a unei umanitãþi a speranþei ºi a creaþiei. Ca atare,
departe de a-ºi epuiza
mesajul ei, dimpotrivã, amplificându-l, Ierusalimul nu
rãmâne doar spaþiul sacru al
revelaþiilor, centrul geometric
al celor trei mari religii
monoteiste, ci va dãinui ca
una din cele mai importante
capitale spirituale ale lumii, ca
locul în care omul, trecându-ºi
Viaþa prin haltele urcuºului
spre Golgota, l-a întâlnit pe
Dumnezeu.
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MAUTHAUSEN
Impresii de fotograf cãlãtor

înaltã tensiune. Atingerea acesteia însemna moarte sigurã.
O parte din evreii aduºi aici
luau imediat calea anihilãrii.
Dupã „sortare” cei consideraþi
inapþi pentru muncã (femei,
copii, batrâni) erau introduºi întro clãdire (foto 2), unde era o salã
de dezechipare, dupã care urma

m-a surprins plãcut a fost marele
aflux de autobuze care aduceau
turiºti din toate colþurile lumii,
dar mai ales din Europa. Ghizii
lor, niºte tineri studenþi austrieci,
expuneau foarte documentat

gânditã sã nu asigure nici un
minim de relativã odihnã. În
spatele barãcilor se aflã un câmp
care, la data vizitei mele era plin
cu flori mãrunte. Nici nu pot
descrie senzaþia pe care am
avut-o ºtiind cã pãºesc pe un
teren pe care se aflã gropile
comune în care zac coreligionarii

F. KELEN-EFIAP
Cãlãtoresc deseori în frumoasa Austrie. De ani de zile am
prieteni la Salzburg, oraºul lui
Mozart ºi al renumitului festival
al muzicii „Festspiel”, oraº care
prezintã deosebit interes pentru
cãlãtorul fotograf. Pe lângã multe
minunãþii, existã însã ºi mãrturii
ale grozãviilor unui trecut nu
prea îndepãrtat. Unul din prieteni, fost deþinut al lagãrului de
concentrare Mauthausen, m-a
condus la memorialul de acolo.
Fostul lagãr de concentrare se
aflã în apropierea oraºului Linz,
într-o micã localitate aproape de
Dunãre. Este amplasat pe un teritoriu imens, având pe o parte o
carierã de piatrã, „locul de
muncã” al prizonierilor evrei.
Intrarea principalã (foto 1) este
flancatã de douã turnuri de con-

3

2
o „baie” unde de fapt cu toþii
erau gazaþi, murind în chinuri
groaznice. Trupurile erau apoi
transportate la subsol, la crematoriul a cãrui hornuri se vãd în
fotografie.
Cei apþi de muncã, înfometaþi
ºi trataþi ca niºte vite, munceau la

1
trol dotate cu cuiburi de
mitralierã, de unde soldaþii SS
trãgeau asupra oricãruia care li se
pãrea suspect. Tot lagãrul este
înconjurat de un zid de piatrã
prevãzut cu sârmã ghimpatã prin
care trecea curent electric de

carierã. Mulþi dintre ei au murit
din cauza condiþiilor inumane, iar
cei slãbiþi, care cãdeau, erau
împuºcaþi pe loc.
Barãcile, din care au rãmas
doar câteva, ca tristã amintire
(foto 3), prezintã o lemnãrie durã

mei uciºi de criminalii naziºti.
Fiind ºi un om de o tipologie
sensibilã, simþeam ba frisoane,
ba cãlduri ºi nu puteam sã mã
gândesc decât la grozãvia faptului cã societatea europeanã a
putut sã decadã atât de incredibil, cã au existat indivizi care au
executat orbeºte, uneori cu pasiune, niºte ordine demente ºi diabolice.
De peste 60 de ani fac imagini, fotografiez, luând parte la
diverse evenimente, mai ales cã
am fost aproape 30 de ani
fotograf de presã, dar aºa senzaþii nu am avut. A fost înfiorãtor.
Într-o parte a acestui imens
complex al morþii se gãsesc
nenumãrate statuete memoriale
donate de unele þãri europene în
amintirea Holocaustului. Toate
compoziþiile artistice sugereazã
aceiaºi întrebare: cum a fost posibil? Mame cu copii în braþe, evrei
bãtrâni cu mâinile îndreptate
spre cer, parcã întrebând ºi ei:
unde ai fost Tu, Doamne? Cel
mai mult m-a impresionat monumentul (foto 4) din „Apelplatz”
(piaþeta principalã care servea de
loc de adunare la apel). Acesta
reprezintã o femeie aºteptându-

ºi sfârºitul, iar în fundal se gãseºte
o compoziþie ce reprezintã
sârma
ghimpatã,
veºnica
îngrãdire în care a trãit poporul
evreu. Chiar în spatele acestei
compoziþii se aflã râpa cu cariera
de piatrã, locul în care au pierit în
chinuri groaznice atâþia din fraþii
noºtri.
Destul de greu am reuºit sã
intrãm în blocul cu documente,
care nu este accesibil marelui
public. Aici se gãsesc registrele
de evidenþã a foºtilor deþinuþi,
având trecute, cu migalã, toate
datele lor personale. Sunt
ultimele detalii despre cei ce nu
au mai ieºit din acest imperiu al
morþii. Se mai aflã aici seringi cu
injecþii letale, numere de tinichea
care se adunau dupã lichidarea
purtãtorului, etc.
Cãlãtorul rãmâne cu o impresie tulburãtoare, de neuitat, greu
de descris în cuvinte. Ceeace

istoria acestei locaþii, istorie de
care o bunã parte din populaþia
Austriei se simte ruºinatã.
Noua Constituþie de dupã
rãzboi, elaboratã sub îndrumarea
regretatului cancelar Bruno
Kreisski, fãuritorul Austriei moderne, prevede mãsuri drastice
împotriva celor care ar promova
nazismul ori ar nega realitatea
Holocaustului. Din pãcate, realitatea zilnicã dovedeºte cã
rãbufnirile antisemite nu dispar.
În multe privinþe oamenii sunt
sub influenþa inculturii, prostiei, a
invidiei. Eu am simþit asta în cariera mea artisticã. Pãcat.
Ziua de 27 ianuarie a fost
declaratã Ziua Mondialã a
Holocaustului. În marile oraºe
europene s-au aprins lumânãri în
memoria celor care nu mai sunt.
Sperãm cã lumina va învinge
întunericul.
F. KELEN-EFIAP
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Din ce cauzã cei mai mulþi evrei sunt seculari?
Denis Prager
Pentru a înþelege pe evrei,
trebuie sã se înþeleagã cã
majoritatea evreilor nu sunt
religioºi. Acesta este adevãrat,
chiar dacã definiþia noastrã
despre “religios” este minimalã, cum ar fi unul care
respectã câteva reguli religioase specific evreieºti, se
duce o datã pe lunã la
Sinagogã, sau chiar simpla
declarare a credinþei în D.zeu.
Conform unui sondaj din 2003,
doar 16% dintre evrei merg la
sinagogã odatã pe lunã sau mai
des; iar privind credinþa în
D.zeu, faþã de 90 dintre protestanþi ºi 79% dintre romanocatolici, doar 48% dintre evrei
declarã cã cred în D.zeu.
Motivul pentru care evreii contemporani sunt în mare parte
nereligioºi, ºtiut fiind faptul cã
evreii au dat lumii Biblia ºi au
condus umanitatea cãtre
Dumnezeul monoteizmului,
este un subiect fascinant. Este
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totodatã un subiect vital, dat
fiind rolul pe care evreii seculari-ca Marx, Freud ºi Einsteinl-au jucat în formarea lumii
moderne. Un motiv a fost incapacitatea iudaismului tradiþional (ortodox) de a-i pãstra religioºi pe cei mai mulþi evrei,
odatã ce aceºtia au fost eliberaþi ºi au pãrãsit ghetourile ºi
shtetelurile în care majoritatea
lor au trãit.
Singura alternativã religioasã a fost o nouã miºcare
evreiascã, numitã Iudaism
Reformator, pornitã în Germania, la începutul secolului al
19-lea. Dar, cu toate bunele
intenþii ale iniþiatorilor reformei, de a stãvili îndepãrtarea evreilor de la iudaism,
Reforma a pãstrat puþin din
ceeace a fost în mod distinct
evreiesc. A înlãturat caºrutul,
limba ebraicã din rugãciuni, s-a
opus întoarcerii everilor în
Israel, ba chiar a permis-în
unele cazuri-mutarea Shabbatului din ziua de sâmbãtã pe
duminicã. Pe la mijlocul secolului al 19-lea, unii evrei au
pãrãsit curentul reformist ºi au
fondat Iudaismul Conservator,
în ideia de a “conserva” reli-

giozitatea fãrã a fi Ortodoxi. În
timp ce Reforma ºi Conservatorismul a fost pe placul
multor evrei, o alternativã
adânc religioasã la ortodoxism, care sã menþinã pe evrei
religioºi, încã nu a apãrut. ªi,
de ce atât de mulþi evrei au
respins ortodoxia? În cursul a
mii de ani, o combinaþie de
antisemitism ºi legi ortodoxe
evreieºti-legi a cãror principal
scop a fost sã-i menþinã pe
evrei separaþi de neevrei-a
menþinut evreii în izolare. ªi,
când un grup oarecare nu are
nici o interacþiune cu alte
grupuri, viaþa sa intelectualã
începe sã se atrofieze. Asta nu
a fost adevãrat doar în
Shtetelurile ortodoxe; este o
problemã în cea mai mare
parte a lumii islamice de astãzi.
Din aceastã cauzã, când ortodoxia a fost expusã la lumina
libertãþii, ea a avut prea puþine
rãspunsuri raþionale sau convingãtoare la provocãrile lumii
moderne. Puºi în faþa alegerii
dintre ºtiinþã, libertate personalã ºi marea literaturã pe de o
parte ºi izolarea ortodoxã pe
de altã parte, alegerea pentru
aproape toþi evreii a fost evi-

dentã. Asta ne aduce la al
doilea motiv al lipsei de religiozitate a multor evrei. Evreii
au decis cã lumea secularã a
artelor, universitãþile ºi victoria
raþiunii - o lume lipsitã de
religie – este lumea pentru
care ei trebuie sã lucreze.
Evreii seculari sunt adepþi ai
Iluminismului (cu tot antisemitismul lui Voltaire, pãrintele Iluminismului ºi cu tot
antisemitismul Europei seculare). Asta ne duce la cel de al
treilea motiv: paralel cu respingerea religiozitãþii evreieºti,
evreii s-au temut ºi au respins
religiozitatea vecinilor lor
creºtini. Evreii europeni au
suferit dea-lungul secolelor de
antisemitismul bazat pe religie
(mai ales cel creºtin). Antisemitismul creºtin în Europa a
fãcut ca evreii sã nu simtã simpatie pentru religie în general,
iar pentru Creºtinism în special. Din aceastã cauzã, când
cultura europeanã a intrat în
contradicþie cu creºtinãtatea,
mulþi evrei s-au identificat cu
luptãtorii contra religiei. Aceºti
luptãtori au fost oamenii
Iluminismului, titlu merituos
autoatribuit miºcãrii lor. Astfel

a început asocierea evreiascã,
acum veche de secole, dintre
secularism ºi antireligiozitate,
despre care majoritatea evreilor considerã cã este bunã
pentru evrei. Un al patrulea
motiv pentru îndepãrtarea
evreilor de religie este enormul procent de evrei cu studii
universitare. Un þel major al
universitãþilor este de a influenþa studenþii spre secularism
ºi departe de sistemul de valori iudeo-creºtin pe care se
bazeazã de fapt ºi valorile
Americii. Al cincilea ºi ultim
motiv: evreii au suferit enorm
dea-lungul istoriei, culminând
cu Holocaustul. Aceasta a
influenþat în plus îndepãrtarea
evreilor de la religie. Având în
vedere influenþa evreilor în
America, ea însãºi cea mai
influentã societate pe pãmânt,
îndepãrtarea ºi ostilitatea acestora faþã de religie ºi de valorile iudeo-creºtine, cel mai
mare sistem de valori inventat
vre-o datã ºi unul bazat pe
propria lor Biblie, este o
tragedie. Dar, pentru ca
aceastã ireligiozitate sã fie
învinsã, ea trebuie în prealabil
sã fie înþeleasã.
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Am mai scris despre „One
Jerusalem”, o organizaþie care
militeazã pentru ca Ierusalimul
sã rãmânã unit, sub suveranitate israelianã. Având în
vedere cã din nou Israelul se
aflã sub presiune internaþionalã
pentru a ceda controlul asupra
unor porþiuni din Ierusalim ºi a
locurilor sfinte ºi considerând
cã aceastã cedare ar constitui o
evoluþie nefericitã atât pentru
evrei ºi creºtini, cât ºi pentru
musulmani, organizaþia a
difuzat pe Internet un apel
cãtre principalii factori internaþionali de decizie. Apelul,
semnat de multe milioane de
oameni, cuprinde urmãtoarele
puncte:
 Timp de decenii, autoritãþile religioase musulmane
au participat la distrugerea ºi
eliminarea a preþioase vestigii
evreieºti ºi creºtine aflate pe
amplasamentul Templului lui
Solomon, Muntele Templului
din Ierusalim.
 Mii de tone de pãmânt,
conþinând mãrturii arheologice
din timpul Templului lui
Solomon, au fost înlãturate. În
acest „moloz” s-au gãsit sigilii
ale unei familii preoþeºti, fragmente de ceramicã cu
inscripþie în ebraica veche, ºi
coloane sparte dintr-o bisericã
bizantinã din secolul patru.
 Începând din anul 2000,
autoritatea religioasã musulmanã – Waqf – a blocat
supravegherea arheologicã a
Muntelui Templului.
 În acelaºi timp, Waqf
continuã sã construiascã moschei pe amplasamentul sacru
pentru evrei ºi creºtini.
 Noi credem cu tãrie cã
media internaþionalã ºi israelianã trebuie sã aibe acces
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Salvaþi Muntele Templului!

nelimitat la Muntele Templului.
 Noi credem cã Autoritatea de Antichitãþi din Israel,
care se bucurã de un respect
mondial, trebuie împuternicitã
sã supravegheze zi de zi activitatea pe Muntele Templului.
 În mod curent, Waqf

interzice intrarea oricãrui
nemusulman,cu mici excepþii
pe bazã selectivã ºi foarte limitatã. De exemplu, Waqf nu
a permis accesul nici unui
observator în vastele încãperi
subterane, din care au fost
îndepãrtate numeroase antichitãþi.

 Noi solicitãm prezervarea ºi respectarea Muntelui
Templului. Doar accesul neîngrãdit ºi transparenþa completã
privind toate pãrþile Muntelui
Templului poate preveni
abuzuri viitoare ºi distrugerea
acestui perimetru care a fost
venerat de-a-lungul istoriei.

Desigur, ne-am adãugat ºi
noi semnatarilor acestui document, ºi nãdãjduim cã acestui
spaþiu sacru pentru cele trei
mari religii monoteiste i se va
acorda statutul solicitat de noi,
singurul care poate asigura în
timp pãstrarea adevãratelor
sale valenþe.
I. S.

Palestina, noul stat taliban?

Problema dezangajãrii din West
Bank, a cãrei necesitate e susþinutã de
primul ministru israelian Ehud Olmert,
stârneºte discuþii aprinse. Dacã experimentul dezangajãrii din Fâºia Gaza
serveºte ca o lecþie istoricã, trebuie
pusã o întrebare serioasã: oare, dupã
retragerea israelianã, West Bank va
deveni un stat terorist? Din „Front Page
Magazin” aflãm conþinutul unui simpozion organizat pe aceastã temã.
Dintre pãrerile exprimate acolo, reproducem câteva:
- Retragerea israelianã din Gaza a
avut o serie de consecinþe dezastruoase. A dat un imbold puternic
tuturor celor care tind spre distrugerea
statului evreu. Percepþia predominantã
a majoritãþii palestinienilor a fost cã cei
câþiva ani de atentate sinucigaºe au
rezolvat mai mult decât au rezolvat
negocierile care au durat mai mult de
un deceniu.
- Israelul trebuie sã le facã clar
palestinienilor faptul cã terorismul nu
va duce niciodatã la concesii politice.
Din pãcate, retragerea din teritorii în
toiul unui rãzboi terorist, în mod precis
transmite un mesaj contrar.
- Accederea la putere a Hamasului
e legatã nemijlocit de retragerea
israelianã. Deºi corupþia regimului
Fatah a contribuit la ascensiunea
Hamasului, nu mai puþin semnificativã
a fost ºi opoziþia ideologicã a
Hamasului faþã de Israel ºi percepþia
„victoriei” din Gaza ca un merit al acestuia.
- În urma dezangajãrii, al-Qaeda s-a
infiltrat în regiune ca niciodatã înainte.
Instabilitatea ºi radicalizarea „Hamasstan” ului s-a dovedit a fi un mediu
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mult mai ospitalier pentru al-Qaeda ºi
alte organizaþii similare.
- Gaza s-a scufundat în haos, fracþiuni rivale se luptã deschis pe strãzi.
Cantitãþi enorme de arme au fost introduse prin contrabandã din Egipt, fapt
devenit posibil prin încetarea patrulãrii
forþelor israeliene pe graniþa EgiptGaza. S-a creat astfel un butoi de pulbere gata sã explodeze.
- În Israel continuã sã plouã cu
rachete lansate din Gaza. Dezangajarea
nu numai cã nu a contribuit la încetarea
acestor flagrante acte de rãzboi, dar
le-a adus mai aproape de centrul
Israelului. În mod logic, se pune întrebarea: oare, trebuie Israelul sã aºtepte
ca sute de cetãþeni sã fie uciºi de aceste rachete, înainte de a rãspunde pe
mãsurã?
- Problema existenþei la uºa de
intrare a Israelului a unui stat falimentar, care exportã terorism ºi lanseazã
zilnic rachete, nu se poate rezolva
printr-o simplã dezangajare.
- Aparatul terorii din Gaza trebuie
lichidat în totalitate. Mai mult, pânã
când palestinienii nu vor respinge
retorica urii, difuzatã din moschei ºi
ºcoli ºi nu vor elimina glorificarea
deºãnþatã a morþii, regiunea va rãmâne
împotmolitã în violenþã ºi rãzboi.
- Cu Hamasul la conducere în Gaza,
ºansele oricãrui acord raþional de pace
sunt nule.
- Retragerea din West Bank ar duce
inevitabil la consecinþe catastrofale. Ea
va fi privitã ca o altã mare victorie a
terorismului palestinian ºi va da un
imbold islamofascismului pe tot mapamondul. Mai mult, teritoriile evacuate
vor deveni rapid un rai sigur pentru

forþele teroriste, aºa cum a devenit ºi
Gaza. Dar, atacurile cu rachete, care în
prezent emanã din Gaza, vor fi mult
mai periculoase în contextul West
Bankului, deoarece locurile de lansare
ajung mult mai aproape de centre dens
populate din Israel ºi de infrastructura
naþionalã vitalã. În acelaºi timp, noua
entitate teroristã va constitui o
ameninþare mortalã pentru conducerea
iordanianã. Israelul trebuie sã fie în
mãsurã sã previnã dominarea zonei
strategice de deasupra câmpiei de
coastã, care e locul a cca. 70% din populaþia Isaelului. Asta înseamnã cã Isrelul
trebuie sã controleze valea Iordanului,
înãlþimile riverane ºi cãile de acces cãtre
vale. Acest lucru poate deveni vital,în
ipoteza cã un guvern palestinian moderat e înlocuit cu unul ostil ºi/sau Irakul se
aliazã cu Iranul contra Iordaniei, cu
scopul de a ataca Israelul.
- Autorii rezoluþiei 242 al Consiliului
de Securitate, de dupã rãzboiul din
1967, au fost cu toþii de acord cã
Israelul nu poate sã revinã la liniile de
armistiþiu antebelice fãrã ca aceasta sã
constituie o îmbiere la noi agresiuni.
- Evaluãrile fãcute de Pentagon au
concluzionat în mod repetat cã Israelul
trebuie sã reþinã arii semnificative din
West Bank, pentru a fi capabil sã se
apere contra atacurilor.
- Nimeni nu poate contesta dreptul
Israelului la a avea graniþe apãrabile.
- Iranul e pe cale de a dobândi arma
atomicã, iar balanþa puterii în regiune
se poate modifica în curînd, în mod
dramatic. Având în spate un Iran nuclear, activitatea grupãrilor radicale teroriste poate atinge un nivel fãrã precedent.

Doar din cele câteva idei expuse
mai sus, ne putem da seama de greutatea deciziei pe care va trebui sã o ia
guvernul Israelian. Nu putem decât sã
sperãm cã va fi cea bunã...

I. S.
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Comunitatea musulmanã
Ahmadiyya este o organizaþie
religioasã, cu ramificaþii în 178
þãri din Africa, America de
Nord, America de Sud, Asia,
Australia ºi Europa. În prezent,
numãrul total de membrii
depãºeºte 200 de milioane ºi
creºte zi de zi. Aceasta e cea
mai dinamicã sectã a Islamului
din istoria modernã. Comunitatea Ahmadiyya a fost înfiinþatã în anul 1889 de cãtre
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad
într-un mic oraº îndepãrtat,
Qadian, în Punjab, India. El a
pretins cã este reformatorul
aºteptat al zilelor de apoi.
Comunitatea pe care a înfiinþat-o
este întruparea mesajului
binevoitor al Islamului-pace,
frãþietate universalã, ºi supunere la Voinþa Domnului-în
puritatea sa originarã. Hadhrat
Ahmad a proclamat Islamul ca
religie a omului: “Religia oamenilor cãii drepte”. Cu cre-

Apostoli ai pãcii: Comunitatea
musulmanã Ahmadiyya
dinþa sa, Comunitatea Ahmadiyya, în decurs de un secol, a
atins marginile pãmântului.
Oriunde Comunitatea s-a stabilit, s-a strãduit sã exercite o
influenþã
constructivã
a
Islamului prin proiecte sociale,
institute educaþionale, servicii
de sãnãtate, publicaþii ºi construire de moschei, cu toate cã
au fost, în unele þãri, drastic
persecutaþi. Musulmanii Ahmadi au dobândit statutul de
comunitate care se supune
legilor, paºnicã, perseverentã ºi
binevoitoare.
Comunitatea
musulmanã Ahmadiyya a fost
creatã sub îndrumare divinã,
având obiectivul de a reîntineri
valorile spirituale ºi morala
islamicã. Ea încurajeazã dialogul interconfesional, apãrã cu
sârguinþã Islamul ºi încearcã sã
corecteze neînþelegerile privind Islamul, în Vest. Ea sprijinã
pacea, toleranþa, dragostea ºi
înþelegerea între adepþii di-

feritelor credinþe. Ea crede ferm
în, ºi acþioneazã conform cu
învãþãtura koranicã: “Nu existã
constrângere în religie”. Ea

Apostoli ai rãzboiului:

Extrase dintr-un interviu cu Sheik Muhammad Ali,
conducãtorul Asociaþiei Clericilor Palestinieni,
difuzat de postul TV Al-Manar

Sheik Muhammad Ali: Deoarece
discutãm despre Palestina, Gaza, etc.,
sã ne ocupãm de aceastã bucatã
preþioasã de pãmânt musulman, mai
ales deoarece Ierusalimul ºi moscheea Al-Aqsa aparþin musulmanilor
ºi au devenit parte a credinþei musulmane. Când o bucatã de pãmânt
musulman e ocupatã, datoria de a o
elibera cade, ânainte de toate, pe
rezidenþii locali, dupã cum s-a stipulat
de conducãtorii religioºi.
Moderator: Oamenii de la frontierã ºi-au fãcut datoria.
Sheik Muhammad Ali: Ei sunt
vârful de lance al efortului de eliberare. Dar dacã ei sunt prea puþini, sau
nu sunt ân stare-e de datoria celor ce
urmeazã la rând sã elibereze acest
pãmânt.
Moderator: Când spuneþi urmãtorul, vã referiþi la cei mai apropiaþi
din punct de vedere geografic?
Sheik Muhammad Ali: Da. Dar,
dacã nici ei nu pot, devine obligaþia
tuturor musulmanilor sã facã tot ce
pot pentru a-l elibera. Conform
„hadith”-ului Profetului Mohamed, nu
doar când o ântreagã patrie e ocupatã, dar „chiar ºi când un inch de
pãmânt musulman e ocupat”, jihadul
este o datorie personalã,
o obligaþie religioasã, care
priveºte pe fiecare.
Moderator: Aici e un
paradox: Sioniºtii se tem
de armele rezistenþei,
care sunt arme simple,
dar nu se tem de armele
regimurilor arabe. Oare
de ce?
Sheik Muhammad
Ali: Deoarece armele
rezistenþei sunt libere...
luarea deciziei e liberã,
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deci ei se tem de luarea deciziei ºi nu
de un anumit tip de armã...Armele
rezistenþei sunt cei ce cautã martirajul-bãrbaþi, femei, bãieþi. Profetul
Mahomed a prezis ân hadith cã „Ziua
judecãþii va veni doar când musulmanii vor lupta cu evreii ºi vor omorâ
pe evrei ºi când stâncile ºi copacii vor
spune: „O, musulmane, slugã a lui
Allah, e un evreu ân spatele meudesigur, se referea la ocupanþii evreii
sioniºti – vino ºi ucide-l”...Prin voia lui
Allah, noi vom intra ân Palestina ca ºi
cuceritori ºi eliberatori, nu prin
negocieri, ci prin jihad ºi rezistenþã,
deoarece hadithul spune: „ºi musulmanii âi vor ucide pe evrei”.
Moderator: Aceastã profeþie divinã, care apare în hadith ºi în versetele koranice, neagã legitimitatea
unei normalizãri sau a unui acord,
deoarece este doar o chestiune de
timp, ºi musulmanii vor elibera
Ierusalimul ºi vor recâºtiga Palestina.
Sheik Muhammad Ali: Caracteristic e faptul cã Sioniºtii cred asta,
în timp ce mulþi lideri, regimuri ºi
arabi nu cred. Asta e foarte trist, ciudat ºi de neînþeles. Desigur, eu cred
cã musulmanii ºi arabii sunt dezinformaþi. Evreii recunosc asta, deoarece
ei gãsesc asta în Talmudul lor... Ei
cred cã entitatea sionistã va dispãrea.
Ei nu încearcã sã se stabileascã, doar
sã întârzie împlinirea profeþiei divine a
eliberãrii întregii Palestine ºi a nimicirii
entitãþii sioniste. Dacã evreii ºi sioniºtii
vor pãrãsi Palestina acum, rãzboiul se
va încheia, ºi Orientul Mijlociu ºi
întreaga lume va rãsufla uºuratã. Dar
evreii, aceºti sioniºti, sunt împotriva
umanitãþii, nu doar împotriva musulmanilor...

respinge categoric violenþa ºi
terorismul în orice formã ºi pentru orice motiv. Comunitatea
oferã o prezentare clarã a

înþelepciunii, filosofiei, moralei
ºi spiritualitãþii islamice, derivate din Koran ºi din rânduiala
Profetului Mohamed.

Imperialismul islamic

Pentru a înþelege cu ce se luptã americanii, e necesar a înþelege mai întâi cã noi
nu luptãm un “Rãzboi contra terorii”, cum
am luptat un “Rãzboi contra Kamikaze” în
cel de al doilea rãzboi mondial. Desigur,
noi trebuia sã oprim atacurile Kamikaze,
picajul suicidal al piloþilor japonezi pe
vasele de rãzboi americane. Dar, noi am
luptat împotriva fascizmului ºi imperialismului japonez. Acelaºi lucru e valabil ºi
astãzi. Noi luptãm împotriva fascismului ºi
imperialismului islamic (desigur nu
împotriva tuturor musulmanilor). Asemãnãrile sunt aºa cum pot fi asemãnãrile
istorice între douã fenomene diferite.
Regimul fascist japonez urmãrea sã subjuge o mare parte din lume, în particular
Asia, ºi a folosit atâta violenþã cât a putut,
fãrã vre-o constrângere moralã. Elementul
fascist din cadrul islamului doreºte sã subjuge întreaga lume, folosind atâta violenþã
cât poate, tot fãrã vre-o constrângere
moralã. Desigur, existã diferenþe: Japonia
imperialã a fost preocupatã sã domine
Asoa, în timp ce Islamul imperialist
urmãreºte sã domine întreaga lume.
Japonia imperialã a procedat aºa ca o consecinþã a naþionalismului, în timp ce imperialismul islamic face aceasta ca ºi consecinþã a unei ideologii religioase
transnaþionale. Teroarea islamicã este o
tacticã a unei ideologii. Aceastã ideologie
poate fi denumitã “Islamism radical”,
“Islamism militant” sau “Islamistã”, dar are
rãdãcinile în imperialismul islamic. Mulþi
m-au întrebat dacã dacã eu consider
Islamul a fi inerent violent, sau chiar ca
ceva rãu. De la 9-11 pânã acum, am
rãspuns cã eu nu acuz religiile, ci practicanþii religiilor. Totuºi, cineva poate spune
cã de la începuturi, Islamul a fost imperialist. ªi eu definesc imperialismul, precum
profesorul Efraim Karsh de la University of
London: “cucerirea þãrilor strãine ºi subjugarea populaþiei acestora”. Oricând a fost
posibil, musulmanii, începând din vremea
lui Mahomed, au fãcut aceasta. Desigur, ºi
Biserica a subjugat popoare în numele
creºtinãtãþii, ºi Europa a suferit din cauza
multiplelor rãzboaie religioase. Dar, precum menþioneazã Karsh, dela începuturile
sale, Creºtinãtatea a admis separarea religiosului de politic, dând Cezarului ce e al
Cezarului, iar lui D.zeu ce e al lui D.zeu. În
Islam nu a fost permisã o asemenea diviziune. Acesta este motivul pentru care
statele-naþiune s-au dezvoltat în lumea
creºtinã, dar nu ºi în cea musulmanã.
Statele musulmane din Orientul Mijlociu ,
de exemplu, sunt creaþii ale imperialismului vestic (secular) sau dateazã dinaintea
Islamului (cum ar fi Egiptul), ºi au concepþii strãine multor musulmani din
regiune, care se considerã mai mult parte

a lui “Ummah” (comunitatea musulamanã), decât Irakieni, Jordanieni, Sirieni,
etc. Nu se poate spune cã imperialismul
islamic este doar o funcþie a comportamentului musulmanilor, mai degrabã
decât a teologiei musulmane. Karsh
citeazã din declaraþiile a patru importanþi
musulmani:
Profetul Mahomed, în cuvântarea sa de
adio: “Am ordonat sã luptaþi cu toþi
oamenii, pânã când ei vor spune, ,Nu
existã alt Dumnezeu decât Allah’”.
Saladin (fondatorul, în secolul XII a
dinastiei Ayyubid, care includea Egiptul,
Siria, Yemenul, Irakul ºi mare parte a
actualei Arabia Sauditã): „Vom trece
aceastã mare pânã la insulele lor ºi îi vom
urmãri pânã când nu rãmâne nici unul pe
faþa pãmântului care sã nu îl recunoascã pe
Allah”.
Ayatollahul Khomeini (pãrintele revoluþiei islamice din Iran): „Noi vom exporta
revoluþia noastrã peste tot în lume...pânã
când ,Nu existã alt Dumnezeu decât Allah
ºi Mohamed este mesagerul sãu’ va
rãsuna în toatã lumea”.
Osama bin Laden în noiembrie 2001:
„Am fost dedicat sã lupt contra oamenilor,
pânã cînd aceºtia vor spune ‚Nu existã alt
Dumnezeu decât Allah ºi Mohamed este
profetul sãu’”.
Nimeni nu va avea probleme cu
musulmanii care vreau ca întreaga lume sã
fie musulmanã. În fond, ºi creºtinii ar dori
ca întreaga lume sã devinã creºtinã. Ceea
ce trebuie sã conteze pentru toþi oamenii,
este rãspunsul la o întrebare: ce eºti tu dispus sã faci pentru a aduce lumea la religia
ta? Pentru toþi creºtinii, rãspunsul este sã
fii model ºi sã convingi verbal. Evreii, pe
de altã parte nu au crezut niciodatã cã
lumea trebuie sã fie iudaicã. Dupã cea mai
sumarã estimare, 10 procente dintre
musulmani simpatizeazã cu calea indicatã
de bin Laden. Asta înseamnã cel puþin
100 milioane de oameni care sunt gata sã
ucidã în numele lui Allah. ªi, fiind datã
istoria imperialismului islamic ºi rãdãcinile
sale în teologia musulmanã, sute de milioane în plus sunt, probabil, simpatizanþi.
De aici provine suportul aproape unanim
al guvernelor musulmane pentru regimul
genocidal din Sudan.
Noi ne rugãm sã aparã un puternic
grup musulman care sã se ghideze dupã
versetul coranic: „Nu trebuie sã fie nici o
constrângere în probleme de credinþã”.
Dar, pânã la acea vreme, noi trebuie sã
înþelegem mai bine cã noi nu purtãm un
rãzboi doar cu teroarea, ci un rãzboi
împotriva unei ideologii care ne doreºte
fie convertiþi, supuºi legii islamice, fie
morþi.
Dennis Prager

C10M10Y10B10

C11M11Y11B11

C11M11Y11B11

SHALOM

iulie 2006

11

Va trebui Israelul sã trãiascã cu bomba iranianã?
Edward Bernard
Glick
Într-un interesant articol
apãrut în “Israelinsider”, Edward
Bernard Glick, profesor emerit
de ªtiinþe Politice la Temple
University din Philadelphia,
criticând poziþia analistului
politic Thomas Friedmann de
la “New York Times”, care scria
cã “Prefer sã trãiesc cu un Iran
nuclear, deoarece acesta este
cel mai inteligent lucru în circumstanþele date”, scrie:
Este inteligent pentru Israel
sã urmeze aceastã cale, sã-ºi
întoarcã ochii de la Iranul
nuclear ºi sã-ºi astupe urechile
la chemarea Iranului privind
distrugerea sa? În octombrie
2005, preºedintele iranian,
Mahmoud Ahmadinejad, a
declarat cã “regimul sionist”
trebuie sã fie “ºters de pe faþa
pãmântului”. În aprilie 2006 el
a numit Istraelul “un fals
regim”, care “în mod logic nu
poate sã continuie sã trãiascã”.
Întrucât el în mod evident
doreºte un al doilea Holocaust,
cu toate cã neagã faptul cã
primul a avut loc, dezvoltarea
ºi amplasarea în Iran a armelor
nucleare va ameninþa însãºi
existenþa Israelului.
Mulþumitã lui David Ben
Gurion, Primul Ministru fondator al Israelului ºi primul
Ministru al Apãrãrii, ºi lui
Shimon Peres, singurul membru supravieþuitor al vechii
gãrzi israeliene, statul Israel
posedã de 40 de ani un arsenal
nuclear. Michael Karpin,
autorul cãrþii “Bomba din

pivniþã”, apãrutã în 2006,
numeºte arsenalul nuclear
israelian “ Piedica absolutã”.
Dar, adevãrul este cã Israelul
poate împiedica Iranul doar
dacã acesta are inteligenþa ºi
sãnãtatea psihicã pentru a se
lãsa împiedicat. Un alt argument care se face auzit este cã
dacã Iranul poate trãi cu
bomba nuclearã israelianã, de
ce n-ar putea trãi ºi Israelul cu
una iranianã? Rãspunsul este,
cã nici un conducãtor israelian
nu a ameninþat cu ºtergerea
Iranului de pe hartã. Cel mai
important motiv pentru care
Israelul nu poate trãi cu o
bombã iranianã este Geografia.
Israelul este atât de micuþ,
încât orice „schimb“ nuclear
între cele douã þãri poate
foarte bine sã ducã la distrugerea
statului
evreu.
Întrucât opinia publica mondialã oricum va blama Israelul
pentru orice va face preventiv
pentru a se salva, acesta trebuie sã facã tot ceeace e necesar ºi aduce rezultate. Cu atât
mai curând, cu cât este clar, cã
orice presiune nemilitarã
viitoare asupra Iranului, este
inutilã. Israelul trebuie, cu sau
fãrã ajutor american, sã
loveascã primul ºi sã loveascã
eficient. Trebuiesc eliminate nu
doar armamentele nucleare ale
Iranului, ci ºi centrele sale de
comandã ºi control, deoarece,
totdeauna va fi mai bine pentru evrei sã fie condamnaþi dar
vii, decât morþi ºi elogiaþi. Un
atac isaelian asupra Iranului va
fi condamnat de Arabi, de
Musulmani, de antisemiþi, de
antisioniºti, de împãciuitoriºti,
de Statele Unite, Uniunea
Europeanã, Naþiunile Unite,
Papa ºi de academicienii
“rãzboiul-nu-poate-fi-nicio-

datã-o-opþiune-în-secolul-21”
de peste tot. Majoritatea criticilor vor fi, desigur de faþadã.
În 1981, când Israelul a distrus reactoarele, construite de
francezi, ale lui Saddam
Hussein, studenþii mei saudiþi
au condamnat dur Israelul.
Dar, în ziua urmãtoare, au
venit toþi în biroul meu, ºi,
dupã ce s-au asigurat cã nu
mai nimeni strãin sã-i audã,
conducãtorul grupului mi-a
spus: “mulþumesc Domnului
cã isaelienii au bombardat ieri
Irakul. Doar Dumnezeu ºtie
când aceºti irakieni nebuni ar
fi utilizat o bombã nuclearã
contra Arabiei Saudite, cu
care sunt în competiþie pentru
conducerea lumii arabe?”.
Când i-am întrebat de ce el ºi
compatrioþii lui nu pot spune
asta în clasã, mi-a rãspuns:

“Ne temem. În cel mai bun
caz sponsorizarea noastrã de
cãtre ARAMCO (compania
petrolierã arabo-americanã)
va fi revocatã. În cel mai rãu
caz, vom fi chemaþi acasã ºi
închiºi sau chiar omorâþi”.
La conferinþa de presã în
care a anunþat distrugerea de
cãtre Israel a reactorului
nuclear irakian, primul ministru Menachem Begin a
spus “Cu toate condamnãrile
care au fost exprimate la
adresa Isrelului în ultimile 24
de ore, Israelul nu are de ce
sã-ºi cearã scuze. Printr-o logicã simplã, noi am decis sã
acþionãm acum, înainte de a fi
prea târziu. Noi trebuie sã ne
protejãm populaþia cu toate
mijloacele de care dispunem”. ªi a mai adãugat:
“Israelul nu va tolera nici un

fel de arme nucleare în
regiune”.
Va avea primul ministru
israelian, Ehud Olmert, curajul
sã rivalizeze cu predecesorul
sãu? Poate IDF (armata
israelianã) avea curajul sã facã
azi în Iran ceea ce a fãcut
acum un sfert de veac în Irak?
ªi doresc structurile militare ºi
politice israeliene sã folosescã
arme tactice nucleare, dacã
vor ajunge la concluzia cã
armele convenþionale nu sunt
suficiente? Dacã Olmert dã
ordinul, ºi IDF îl executã, mullahii nebuni din Persia vor dispãrea ºi Orientul Mijlociu va fi
un loc mult mai puþin primejdios. Dar nimeni sã nu creadã
cã studenþii mei saudiþi sau
alþi duºmani ai Israelului vor
mulþumi public “regimului
sionist” pentru aceasta.

Necesarul rãspuns al Europei la ameninþarea
terorismului global
Jose Maria Aznar,
Spre deosebire de actuala politicã
ºovãielnicã a Spaniei, fostul Prim
Ministru al acestei þãri, Jose Maria
Aznar, a adoptat în problema
ameninþãrii teroriste o poziþie categoricã. El afirma cã dacã tragem o linie
între Vest ºi restul lumii, Israelul se aflã
în aceiaºi parte cu Europa, Statele
Unite, Japonia ºi Australia. Cu toþii
apãrã aceleaºi valori. Deºi este situat în
Orientul Mijlociu, Israelul nu este o þarã
specificã acestei zone. Este o þarã vesticã. Pentru a supravieþui, Israelul a
învãþat sã gândeascã strategic. Este
timpul ca ºi restul, în particular oamenii
din Europa, sã înveþe a gândi în termeni
strategici. Iraelul este o þarã vesticã prin
valorile sale, prin moºtenirea sa ºi practicile sale sociale, dar este deasemenea
parte a vestului conform unei pure logici
strategice. Iatã câteva gânduri ale lui
Aznar:
- Acum se impune sã ne apãrãm
valorile ºi modul de trai împotriva unei
noi ameninþãri: extremismul ºi terorismul musulman. Ameninþarea comunismului s-a dus, dar pericolul emanat din
partea terorismului islamic este o
ameninþare clarã ºi prezentã. Mediul
strategic al Israelului s-a schimbat de
asemenea. De la combaterea naþiona-
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lismului arab, Israelul s-a împotmolit
într-o aproape continuã luptã cu
naþionalismul palestinian. Când Israelul
a fãcut primii paºi spre o potenþialã
soluþie – crearea a douã state – cauza
palestinianã a fost preluatã în mod periculos de extremiºtii musulmani.
- Noua misiune a NATO trebuie sã
fie clarã: combaterea „jihadismului” ºi a
proliferãrii armelor de distrugere în
masã. Dacã aliaþii vor sã învingã în
colectiv ameninþãrile care se adunã,
trebuie sã se reorienteze asupra combaterii terorii, cea mai mare ameninþare
din zilele noastre. Intr-adevãr, este o
ameninþare mortalã, dacã avem în
minte ceea ce planificã terorismul
islamic pentru cei din afarã – „cruciaþii
ºi infidelii” – ºi pentru „sioniºti” de
asemenea.
- Dacã apãrarea valorilor noastre
împotriva islamiºtilor radicali este
viitorul pentru NATO, noi trebuie sã
schimbãm modul cum alianþa e conceputã geografic ºi sã deschidem uºa
acelor naþiuni care împãrãºesc valorile

noastre, care le apãrã pe teritoriul lor ºi
care doresc sã se alãture luptei contra
„jihadismului”. Astfel, NATO trebuie sã
invite Japonia, Australia ºi Israelul sã
devinã membri plini.
- Ameninþând Israelul, ca ºi când
acesta nu ar fi parte a lumii vestice,
este o mare greºealã care va afecta
capacitatea vestului de a câºtiga acest
lung rãzboi contra „jihadismului”.
Terorismul islamic nu este doar o activitate criminalã. Este ceva mai mult.
Pentru a învinge teroarea e necesar a
avea mult mai mult decât informaþii ºi
acþiuni poliþieneºti. Avem nevoie de
mai mult decât de mãsuri defensive, ºi
aici NATO trebuie sã joace un rol mai
important. Nu putem spune cã astãzi
frontul între securitatea internã ºi
externã s-a estompat ºi în acelaºi timp
sã pãstrãm toate barierele administrative ºi instituþionale care le separã.
NATO trebuie sã devinã o organizaþie
de apãrare ºi securitate ºi sã angajeze
Uniunea Europeanã în arena securitãþii.
Trebuie sã fie bine înþeles cã „jihadis-

mul” este o miºcare mondialã, cu
diferite nivele de exprimare, de la
maºini capcanã la slujbe radicale în
moschei, siteuri Internet ºi posturi
TV. În Europa, tot mai mulþi oameni
înþeleg mai bine poziþia israelianã. Dacã
înþelegem cã lumea e în faþa unei
ameninþãri globale, este necesar a
organiza un rãspuns puternic la aceastã
ameninþare. Israelul a devenit tot mai
important pentru stabilitatea, prosperitatea ºi libertatea lumii vestice. E cazul
ca aceastã parte vitalã a lumii vestice sã
fie membru al unei organizaþii care sã
aibe drept scop asigurarea libertãþii,
stabilitãþii ºi a democraþiei în lume.
În încheiere, Aznar spune: „ Eu nu
cred în împãciuitorism ca mijloc de
combatere a terorismului. Nu cred în
negocierile cu teroriºtii. Eu cred în
necesitatea combaterii terorismului.
Este o mare greºealã sã negociezi cu
terorismul. Teroriºtii trebuiesc înfricoºaþi ºi distruºi, ºi acest lucru e posibil. Pentru mine nu existã altã
politicã”

Colectivul de redacþie:
Noemi Reckert,
Alexandru Kohn,
Ionel Schlesinger.

Imagine ºi
tehnoredactare:
Cãlin Pãscuþiu
Tipar:

Telefon
0040/257/281310
cea@inext.ro
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Nu lua viaþa prea în serios, oricum nu vei ieºi viu din ea!
Lucrul…
ªeful: Nu mã priviþi ca pe un ºef, ci
ca pe un prieten care are mereu dreptate!
La biroul Resurse Umane: -Ne
pare rãu, nu vã putem angaja, pentru cã
nu avem ce sã vã dãm de lucru.
-Pãi, asta n-ar fi aºa de grav...
Angajatul cãtre ºef: Mi-aþi promis
cã, dacã sunteþi mulþumit de mine, îmi
mãriþi salariul...ªeful: Cum poþi fi
mulþumit de cineva care cere mãrire de
salariu?

Zise de ei
Honoré de Balzac, la
moartea unui unchi care i-a
lãsat o mare avere: „Azi, la
ora 5 dimineaþa, unchiul
meu ºi cu mine am pãºit într-o
lume mai bunã”
Jerome K. Jerome: „Îmi
place munca, mã fascineazã.
Pot sta ore în ºir sã mã uit la
ea”.
Oscar Wilde: „Experienþa
este numele pe care oricine îl
dã propriilor greºeli”
B e n j a m i n
Franklin: „Þine ochii bine
deschiºi înainte de cãsãtorie ºi
pe jumãtate închiºi dupã
aceea”.
Albert Einstein: „Pune
mâna pe o sobã fierbinte un
minut, ºi þi se va pãrea o orã.
Stai cu o fatã frumoasã o orã
ºi þi se va pãrea un minut”
Voltaire: „ Când e vorba de
bani, toþi sunt de aceeaºi
religie”

La ºcoalã
Profesorul: Maria, du-te la tablã ºi
gãseºte America de Nord!
Maria: Aici este!
Profesorul: Corect. ªi acum, clasã,
cine a descoperit America?
Clasa: Maria!
Profesorul: Andrei, spune-mi drept,
tu spui rugãciunea înainte de a mânca?
Andrei: Nu, domnule. Mama mea
gãteºte bine.
Profesorul: Mircea, compoziþia ta
întitulatã „Câinele meu” este identicã
cu cea a fratelui tãu! Ai copiat-o?
Mircea: Nu, domnule, este acelaºi
câine!
Profesorul: Dinu, cum numeºti persoana care continuã sã vorbeascã atunci
când nimeni nu mai este interesat?
Dinu: Profesor!

Perle
Fraza zilei: " Este mai bine sã taci ºi
sã dai impresia cã eºti prost, decât sã
vorbeºti ºi sã înlãturi orice dubiu."
Un divorþ ideal: soþia a primit
copilul, iar soþul pe menajerã.
Discreþia: o stare solidã, care se
dizolvã în alcool.
Un om fãrã prejudecãþi: urãºte pe
toþi, fãrã discriminare.
Un copil urât la naºtere: medicul a
încercat sã dea viaþã placentei.
Aerul: acea parte a atmosferei, care
se grãbeºte.
Cariera arheologului: zace în ruine
Rezolvarea problemelor: trebuie
neapãrat sã le rezolvãm? Nu s-ar
putea sã le savurãm puþin?
Cãsãtoria: trebuie întotdeauna sã luãm
o femeie frumoasã. Una urâtã rãmâne
a noastrã pe veci.

A fi bunic: e minunat. Singurul inconvenient e cã trebuie sã dormi cu o
bunicã.
Bigamia: dacã cineva are mai mult de
o soþie. Monogamia e acelaºi lucru.
Descoperirile: se nasc atunci când
cineva nu respectã instrucþiunile.
Ideile idioate: se materializeazã cel
mai rapid
Capitalizmul: exploatarea omului de
cãtre om. Socializmul e acelaºi lucru,
dar invers.
Culmea lenei: când cineva viseazã cã
nu face nimic.
ªlagãr: muzica care îþi intrã pe ureche
ºi îþi iese pe coate.
Starea de trezie: starea tranzitorie a
alcooliºtilor
ªtrandul: locul în care frumuseþea
îºi ia revanºa faþã de inteligenþã

ªocante?
Patru prietene, tinere ºi frumoase,
ºi-au petrecut concediul împreunã la
mare, fãrã bãrbaþii lor. La întoarcere, pe
una din ele au apucat-o remuºcãrile:
„Fetelor, am sã-i povestesc lu’ bãrbatu’
meu de câte ori l-am înºelat în concediu.
Bruneta: „Ce idioatã!”;
Roºcata: „Ce curajoasã!”;
Blonda: „Ce memorie!”.
Soþia: Tu totdeauna porþi cu tine la
serviciu fotografia mea. Dece?
Soþul: Când apare o problemã,
idiferent cât de imposibilã, mã uit la
fotografia ta ºi problema dispare!
Soþia: Vezi ce efect miraculos am
asupra ta?
Soþul: Da, mã uit la fotografie ºi îmi
zic: “Ce altã problemã poate fi mai
mare ca aceasta?”.
Fata: Când mã voi mãrita cu tine,
vreau sã împart cu tine toate
necazurile ºi grijile.
Bãiatul: Asta e foarte drãguþ din
partea ta, dar eu nu am nici griji, nici
necazuri!
Fata: O sã vezi tu dupã nuntã!
Un bãrbat proaspãt cãsãtorit îºi
întreabã soþia: „Te-ai fi mãritat cu mine
chiar ºi dacã tatãl meu nu mi-ar fi lãsat
aºa o avere?“
„Dragul meu“, rãspunse dulce
femeia, „Eu m-aº fi mãritat cu tine
indiferent de cine þi-a lãsat averea”

Interviu cu un milionar: “Cui îi
datoraþi succesul Dumneavoastrã ca
milionar”
Milionarul: “Datorez totul soþiei
mele”
Reporterul: „Asta da, trebuie sã fie
o femeie straºnicã. Ce aþi fost înainte
sã vã cãsãtoriþi cu ea?“
Milionarul: “Miliardar”.

Anunþuri
Eºti analfabet? Scrie-ne astãzi ºi te
ajutãm!
Service auto. Dacã ne încerci odatã,
nu mai pleci în altã parte!
Vând câine. Mãnâncã orice ºi îi plac
foarte mult copiii.
Maºini second hand: De ce sã te
duci în altã parte ca sã fii pãcãlit? Vino
la noi!
Caut om care sã aibe grijã de o ciurdã de vaci care nu fumeazã ºi nu bea.
Tânãrã doamnã, drãguþã, inteligentã, familie bunã, doreºte cãsãtorie cu un
domn bine situat, cu casã ºi autoturism.
Ofertele sã conþinã fotografiile acestora.
Cãutãm femeie la fetiþã în vârstã ºi
nefumãtoare.
Ofer loc de veci liberabil prin
schimb.
Cãutãm fete pentru hamburger.
Programul concursului serbãrii
sãteºti: ora 10.00 prezentarea invitaþilor, ora 12.00 prezentarea animalelor, ora 14.00 masa comunã.
La croitoria noastrã, fustele se ridicã
zilnic între orele 10.00-14.00.
Nu servim minori sub18 ani. Nu
servim în stare de ebrietate.
Croim rochii pentru dame de lux.
Confecþionãm poºete ºi genþi cu
pielea clientului.
Nu trimiteþi copii la umplut cu
sifoane.

Un grup de pensionari evrei se
întrunea zilnic la o cafenea din Tel Aviv.
Oamenii îºi sorbeau cafeaua în liniºte ºi
discutau despre situaþia mondialã. Datã
fiind starea lumii, convorbirile lor erau
de obicei depresive. Într-o zi, unul din
ei a declarat: “ªtiþi ce? Eu sunt un optimist!”. Ceilalþi au rãmas ºocaþi, dar,
unul din ei, sesizând cã ceva nu este în
regulã spuse: “Stai o clipã! Dacã eºti aºa
de optimist, de ce pari aºa de îngrijorat?” Rãspunsul: “Crezi cã e uºor sã fii
optimist?”
Goldstein comandã la restaurantul casher un
latkes. Când i se
aduce, i se pare cã
nu aratã bine, ºi
comandã
un
blintzes. Dupã ce
mãnâncã, dã sã plece din restaurant.
Ospãtarul: “ Domnule, aþi uitat sã
plãtiþi blintzesul!” Goldstein:
“Blintzesul a fost
dat la schimb cu
latkesul pe care
vi l-am lãsat…”
Ospãtarul: “Dar nu aþi plãtit nici latkesul!”. Goldstein: “De ce sã-l fi plãtit?
L-am mâncat?”
Jakob se plânge prietenului sãu:
„S-a întâmplat un lucru teribil: fata mea
se mãritã mâine ºi eu i-am promis o
dotã de 10.000 de dolari, iar acum îmi
lipseºte jumãtate din ei“ „ªi ce dacã?“
rãspunse prietenul, „e un obicei sã se
plãteascã la început doar jumãtate din

Probleme evreieºti
În anii 20’, un evreu dintr-un sat
Polonez a vizitat Varºovia. La
întoarcere, povesteºte prietenilor
despre ciudãþeniile pe cre le-a trãit:
“Am întâlnit un evreu care a crescut în
Yeshiva ºi ºtia capitole întregi din
Talmud, am întâlnit un evreu ateist, am
întâlnit un evreu care avea un mare
magazin de haine ºi un evreu care era
un comunist înfocat”. “ªi ce este atât
de ciudat?”, întrebã unul din prieteni,
“Varºovia este un oraº mare, unde s-ar
putea sã fie un milion evrei”. “Tu nu
m-ai înþeles”, rãspunse omul. “A fost
acelaºi evreu!”.
Model de telegramã evreiascã:
“Urmeazã scrisoare. Poþi începe sã te
îngrijorezi!”

dota promisã“ „Pãi“, rãspunse Jakob,
„tocmai asta e jumãtatea care îmi
lipseºte“.

Preºedintele Dwight Eisenhower, la întâlnirea cu primul ministru
israelian, David Ben Gurion: “E foarte greu sã fii preºedintele a 170 milioane de oameni”. Ben Gurion: “E mult mai greu sã fii primul ministru a 2
milioane de prim miniºtri” (pe atunci, atâþi locuitori avea Israelul).

Fata cãtre prietenul ei: “Un sãrut, ºi
voi fi a ta pentru totdeauna”
Bãiatul: “Mulþumesc pentru avertisment”.
Soþia îºi întreabã soþul: “Ce îþi place
mai mult la mine, faþa mea drãguþã
sau corpul meu sexy?”
Uitându-se la ea, soþul: “Simþul
humorului”.
Tatãl, cãtre bãiatul sãu, dupã examene: “Lasã-mã sã-þi vãd carnetul cu
note”
Bãiatul: “Chiar l-am împrumutat
prietenului meu. El vrea sã-ºi sperie
pãrinþii”.

Când te-ai nãscut, tu ai plâns ºi toþi cei din jurul tãu au zâmbit.
Trãieºte-þi viaþa astfel, încât, atunci când vei muri, tu sã fii singurul
care va zâmbi ºi toþi cei din jurul tãu sã plângã.
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