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Dreyfus 100
Anul acesta se împlineºte un veac
de la reabilitarea cãpitanului Dreyfus,
în urma primului proces manipulat de
media. Ceea ce a rãmas pânã azi în
conºtiinþa publicã este scandalul
imens pe care a reuºit sã-l stârneascã
înscenarea juridicã la adresa unui
ofiþer de origine iudaicã ºi consecinþele cu amploare de cutremur
care i-au urmat. A fost, într-adevãr,
uimitor cum condamnarea unui evreu
a putut naºte un asemenea uragan,
dupã ce vreme de nenumãrate secole
umilirea, maltratarea sau chiar
uciderea unui ins din neamul sãu n-a
reprezentat decât un condiment în
multele fapte abominabile acceptate
ºi chiar savurate de cãtre omenire. Ca
mai de fiecare datã, reacþia naºte ºi
contrareacþie. Obiºnuita mascaradã
antisemitã a generat rãspunsuri ºi de
la oameni care n-au fost neapãrat
filosemiþi, cum s-a întâmplat chiar în
cazul principalilor actori aflaþi pe baricada dreyfusardã, Clemenceau ºi Emil
Zola.
Presa s-a dovedit de foarte multe
ori un actant imprevizibil, iar pe vremea procesului Dreyfus rolul ei a
venit abia ca o noutate în panoplia
strategiei naþionaliste. Doar cã aceia
care au utilizat noua armã n-au ºtiut
încã s-o stãpâneascã îndeajuns ºi
bumerangul s-a întors împotriva lor.
Iar mulþimea care a asistat orgastic la
scena degradãrii condamnatului,
însoþind spectacolul cu întregul arsenal al strãvechilor lozinci antisemite, a
aplaudat la fel de frenetic, peste 11 ani, la
episodul reabilitãrii ºi
avansãrii în grad a
aceluiaºi personaj.
Gheorghe SCHWARTZ

O searã
de neuitat

Cea de a treia zi a sãrbãtorii de Hanuka 5766
a prilejuit o întrunire
de excepþie,
personalitãþile
prezente, programul
bogat, atmosfera de
caldã familiaritate, toate
concurând la crearea
unei stãri de bine, de
mare încãrcare spiritualã.
Continuare in
pag. 2

Roadele educaþiei

Una din formele de manifestare
ale noului val de antisemitism ce se
practicã în lume, este negarea
Holocaustului. Acest fapt dureros
pentru întreg poporul evreu, este
deosebit de greu de suportat de
puþinii supravieþuitori ai lagãrelor
de exterminare cât ºi de rudele
celor
pieriþi
în
Holocaust.
Interzicerea prin lege a negaþionismului a fost urmatã în România ºi de
alte mãsuri, printre care, introducerea în programa ºcolarã a predãrii

cunoºtinþelor despre Holocaust. O
impresionantã dovadã a roadelor
unei astfel de abordãri a constituit-o
manifestarea organizatã de Centrul
de Studii Iudaice ºi Grupul ªcolar
„Gheorghe Lazãr” din Pecica, la 27
ianuarie a.c., cu ocazia comemorãrii
a 61 de ani de la eliberarea lagãrului de la Auschwitz. În localul
Centrului, o formaþie de 16 elevi ai
grupului ºcolar susamintit, sub conducerea prof. Adelina Stoenescu, a
susþinut un program complex, con-

stând dintr-o prezentare Power
Point, întitulatã „Spre libertate”, o
expunere cu tema „Shoahul în artã”,
lansarea ediþiei comemorative a
ziarului „Menorah” ºi o alegorie,
întitulatã „Destine”. Din pãcate,
spaþiul restrâns al unui articol nu ne
permite sã relatãm pe larg despre
fiecare din subiectele amintite, dar,
cel puþin douã douã dintre ele se
cer detaliate:

Continuare in pag. 3

Liceenii...

Continuare in pag. 5

Democraþia (handicapatã) vs. intoleranþa (criminalã)

De mult am ajuns la concluzia cã sistemul
democratic existent este defectuos ºi riscã, în
condiþiile confruntãrii cu sisteme dictatoriale, sã
contribuie, cu succes, la pieirea civilizaþiei vestice.
Din pãcate, cu toate defectele sale, sistemul democratic e cel mai bun din câte s-au inventat pânã
acum. Tot ce se poate ºi trebuie fãcut, este, sã se
admitã, în condiþiile crizei mondiale actuale, cã se
impune o limitare a drepturilor individuale.
Aceastã limitare va trebuie sã aibe în vedere faptul
cã cerinþele siguranþei naþionale trebuie sã
prevaleze faþã de orice drept individual. Este trist
cã trebuie sã susþinem o astfel de abordare, dar,
evenimentele din ultimul timp au dovedit cu prisosinþã cã a încerca sã contracarezi cu mijloace
democratice niºte forþe oarbe, primitive, pentru
care regulile unei societãþi civilizate nu au nici o
valoare, este calea sigurã spre sinucidere. Unul din
cele mai ilustrative exemple pentru susþinerea
acestei afirmaþii îl oferã jalnica lipsã de reacþie a
autoritãþilor la o incredibilã demonstraþie din centrul Londrei. Fãcând parte din marele ºir de
demonstraþii furibunde ale fundamentaliºtilor
islamici, motivate cu apariþia celebrelor caricaturi,
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aceastã manifestare a avut ceva specific: s-a
desfãºurat nu într-o þarã islamicã, ci chiar în inima
imperiului britanic! Dacã nemulþumirea faþã de
ofense aduse credinþei proprii este pe deplin justificatã, în nici un caz suprareacþia stârnitã de apariþia
acelor caricaturi nu este justificabilã. Pentru orice
om normal, pare aberant, cã apariþia unor caricaturi

într-un ziar dintr-o þarã europeanã, poate constitui
motiv de ameninþare cu distrugerea întregii
Europe! Tot aºa, cred cã orice om normal ar lua
mãsuri dacã cineva, pe care îl gãzduieºte, ar profera în propria lui casã, ameninþãri cu moartea,
pentru simplul fapt cã o cunoºtinþã de a lui a jignit
un conaþional al celui gãzduit. Ei bine, un asemenea caz, greu de digerat, s-a întâmplat la Londra:
din fotografia alãturatã se vede cum, un poliþist
londonez, fãrã sã intervinã, stând parcã în poziþie
de “drepþi”, urmãreºte, cu o privire tâmpã, un arab
purtând o pancartã cu inscripþia: “Europa, vei plãti,
9/11 al tãu e pe drum!”. Într-o altã fotografie, de la
aceeaºi demonstraþie, alt grup de arabi furioºi, alte
pancarte. Pe una se poate citi: “Europa e cancerul,
Islamul e rãspunsul“. Nici nu se poate declaraþie de
rãzboi mai clarã, nici nu se poate afirma mai clar
voinþa fundamentaliºtilor islamici de a anihila tot ce
nu este Islam. De fapt, acesta este fondul problemei, aceasta este tendinþa fundamentaliºtilor
islamici ºi orice prilej e bun pentru ei pentru a
declanºa o isterie mondialã.

Continuare in pag. 2
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Democraþia (handicapatã) vs. intoleranþa (criminalã)
Urmare din pag. 1
Este de remarcat ºi dubla mãsurã cu
care fundamentaliºtii înþeleg sã abordeze problemele: în timp ce
“protestele” violente ale musulmanilor
continuau, la Târgul Internaþional de
Carte de la Cairo standurile erau pline
de o bogatã literaturã antisemitã ºi anticreºtinã (citiþi articolul la pag. 9).
În acest context, nehotãrârea
majoritãþii guvernelor europene, lipsa
de reacþie faþã de virulentele manifestãri ale intoleranþei, nu fac decât sã
încurajeze forþele rãului. Veºnicele
scuze, “grija faþã de valorile
democraþiei”, “corectitudinea politicã”
sunt în ultimã instanþã criminale. Este
îmbucurãtor faptul cã apar tot mai
multe voci, din cadrul comunitãþii
musulmane, care condamnã violenþa ºi
militeazã pentru renunþarea la urã.
Wafa Sultan, de pildã, exprimã într-un
mod deosebit de sugestiv libertatea
fiecãruia de a avea propria religie:
„Frate, tu poþi sã crezi ºi în pietre, atâta
timp cât nu arunci cu ele în mine”.
(citiþi articolul la pag. 11). Nonie
Darwish, pe de altã parte, în articolul
“Am fost crescuþi sã urâm…”, merge la
rãdãcina problemelor: “Sã încetãm a
permite liderilor noºtri sã foloseascã

Vestul ºi Israelul ca scuzã pentru a
abate atenþia de la eºecurile regimului
lor ºi de la lipsirea de libertãþi a cetãþenilor…pânã ce noi nu vom recunoaºte
cã aceastã culturã a urii este adevãrata
rãdãcinã a tulburãrilor ce însoþesc,

“controversa caricaturilor”, aceastã violentã suprareacþie va fi doar începutul
ciocnirii civilizaþiilor…” (citiþi articolul la
pag.10). Ce ar trebui sã facã guvernele
europene, pânã nu va fi prea târziu?
Simplu: sprijinirea prin toate mijloacele

a exprimãrii chemãrilor la raþiune ºi
combaterea hotãrâtã, cu toate
mijloacele legale (readaptate la cerinþele momentului!), a oricãrei manifestãri de intoleranþã ºi incitare la violenþã. Desigur, aceste mãsuri se referã
doar la acþiuni pe plan intern. Din
pãcate, pacea lumii este ameninþatã
acum, în mod direct, de un alt regim
tiranic, dominat de extremiºti fanatici,
în Iran. Acest regim, care, printre altele,
a ameninþat deschis cu “ºteregerea
Israelului de pe hartã”, urmãreºte
crearea unui arsenal nuclear. În asemenea situaþii, fiind în joc existenþa întregii
civilizaþii vestice, nu trebuie exclusã nici
luarea unor mãsuri de lovituri preventive, perfect justificate, ca mãsuri elementare de autoapãrare. De fapt, cine
cu cine se confruntã? Este excepþionalã
formularea lui Toma George Maiorescu
(citiþi “Reflecþiile” la pag. 10): “Civilizaþia umanistã se confruntã nu cu civilizaþia islamicã... ci cu barbaria agresivã
ºi violentã a fundamentalismului islamic
revendicându-ºi fanatic conducerea
lumii”. Nu ne putem permite sã lãsãm
ca fundamentaliºtii islamici sã transforme un aparent conflict între civilizaþii,
într-un rãzboi între religii!
Ionel Schlesinger

O searã de neuitat
Urmare din pag. 1
În cadrul tradiþionalului circuit întreprins cu ocazia sãrbãtorii de cãtre reprezentanþi ai
Rabinatului, ai JOINT, ºi ai FCER,
am avut bucuria sã-i salutãm în
mijlocul nostru pe Marele

Daniela Hetea a impresionat
prin frumuseþea cântecului.
Cuvintele rostite de Marele
Rabin, de Dr. Zvi Feine, de
Paul Schwarz au mers la inima
auditoriului. Programul de
cântece tradiþionale interpre-

tat de corul de tineret precum
ºi melodiile evreieºti cântate
la flaut de o distinsã profesoarã de la Liceul de Artã
„Sabin Drãgoi”, au incãlzit
atmosfera, aplauze prelungite
rãsplãtind prestaþia interpreþilor.
Dupã
serbare,
oaspeþii au fost invitaþi de
cãtre comitetul de conducere
al comunitãþii la o cinã festivã.
ªi aceastã parte a întâlnirii a

decurs în mod deosebit de
plãcut dar ºi util, fiind o rarã
ocazie de întâlnire ºi de
schimb de opinii la un asemenea nivel. Deoarece numãrul
limitat de locuri nu a permis
ca la acea cinã sã participe
mai multe persoane, conducerea comunitãþii a invitat pe
toþi ce prezenþi la serbare, ca
în ziua urmãtoare sã participe
la cea de a doua cinã.

Rabin Menahem Hakohen, pe
Dr. Zvi Feine, director al Joint,
pe vicepreºedintele FCER, ing.
Paul Schwarz ºi persoanele
care i-au însoþit. Printre invitaþii
care ne-au onorat cu prezenþa
i-am salutat cu deosebit
respect pe PS Episcop Dr.
Timotei Seviciu, însoþit de
pãrintele consilier Vasile Pop,
Prefectul Judeþului Arad
Dimitrie Stragea, Viceprimarul
Tiberiu Dekany, Generalul
Nicolae Goron, Pãrintele Sorin
Seviciu, Pãrintele Emeric
Czege, director liceu Silvia
Damian, inspector ºcolar
Simona Stieger ºi mulþi alþii.
Momentul aprinderii celor
trei lumânãri de cãtre fetiþa
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Mai multe ne adunã...

De multe decenii, în prima vineri din luna martie,
se organizeazã în lumea creºtinã „Ziua Mondialã de
Rugãciune a femeilor”. ªi la Arad, în aceastã zi, prin
rotaþie, într-una din bisericile oraºului are loc o întrunire ecumenicã, tematica fiind axatã pe rugãciunea
comunã pentru femeile dintr-o anumitã þarã. În acest
an, cei prezenþi s-au rugat pentru femeile din Africa

de Sud. Locaþia: noua bisericã Evanghelicã din AradGai. Este al patrulea an cã la aceastã manifestare sunt
invitaþi ºi reprezentanþi ai comunitãþii evreilor.
Dincolo de tematica abordatã, meritã atenþie noul
spirit ecumenic (e de ºtiut faptul cã noþiunea de
„ecumenism” se referea doar la relaþiile dintre
diferitele culte creºtine) ce domneºte în oraºul nostru. Conform tradiþiei, corul fiecãrui cult prezintã
câteva cântece, apoi reprezentantul cultului citeºte
un pasaj din Biblie, ºi rosteºte o scurtã cuvântare. În
acest an, corul nostru de tineret a cântat „Haleluia”
ºi „Jerusalaim”, iar preºedintele comunitãþii, dupã ce
a citit un pasaj cu profeþiile lui Jehezkel, a fãcut legãtura între cele citite ºi realitatea zilelor noastre.
Referitor la profeþiile privind revenirea poporului
evreu în Þara Sfântã ºi apoi a statornicirii pãcii pentru
acest popor, preºedintele, adresându-se asistenþei
cu apelativul „iubiþi fraþi creºtini”, a arãtat cã, dacã
prima s-a împlinit, în ceeace priveºte pacea, nu trebuie sã aºteptãm pasivi împlinirea profeþiei; în ziua
de azi, când pacea mondialã e ameninþatã de intoleranþa religioasã, trebuie sã prevaleze conºtiinþa
apartenenþei la acelaºi unic Creator ºi a frãþietãþii. În

cuvinte calde, mulþi dintre preoþii celorlate culte au
menþionat cu satisfacþie participarea la acest eveniment a reprezentanþilor evreilor, numindu-i cu
cuvintele consacrate de Papa Ioan Paul al II-lea,
„fraþii noºtri mai mari”.

Roadele educaþiei
Urmare din pag. 1
Ziarul „Menorah”: fiind o ediþie
comemorativã, are un conþinut adecvat
tematicii Holocaustului în general, fãrã

a omite referirile la evreii din Pecica ºi
din Arad. Mottoul ziarului, un citat din
David Wyman: „Holocaustul a fost,
desigur, o tragedie a evreilor, dar nu
numai a lor...a fost o tragedie a
creºtinilor, o tragedie a civilizaþiei occidentale, tragedia întregii omeniri”.
Articolele semnate de elevi din clasele
XI ºi XII, sunt scrise la un nivel de maturitate ºi înþelegere de admirat. Dintre
titluri: „Auschwitz-Birkenau, sfârºitul
speranþei”, „Anna Frank”, „Ultimele
scrisori”,
„Shoah
în
teritoriile
româneºti”.
Alegoria „Destine”: Elevii s-au dispus într-o formaþie, în picioare în faþa
asistenþei, fiecare purtând o foaie
având înscris un nume de localitate:
Cluj, Sãrmaº, Iaºi, Dorohoi, Pecica,
Arad, etc. Pe rând, fiecare elev, vorbind
la persoana I, a expus datele privind
identitatea ºi situaþia înainte de Shoah a

câte unui evreu, din localitatea a cãrei
denumire o purta. Apoi, circuitul s-a

reluat, de data asta fiecare elev, tot la
persoana I, a amintit „ce mi s-a întâm-

plat” în Holocaust, de fapt cum „am
pierit” sau „cum au pierit membri familiei mele”. La sfârºit, foile cu denumirile de localitãþi au fost rânduite pe
pardosea, ºi pe fiecare din ele s-a
aºezat câte o candelã aprinsã... Mesajul
transmis a fost atât de puternic, încât
majoritatea celor din asistenþã au
lãcrimat. Cu atât mai mult, vârstnicii
membri ai comunitãþii noastre, dintre
care fiecare are amintiri personale
dureroase din aceea perioadã, au
receptat mesajul printr-o trãire
emoþionalã tulburãtoare. În câteva
scurte comentarii, unii invitaþi au dat
glas emoþiei trezite de extraordinara
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prestaþie a tinerilor: Laurean Mendel,
cu ochii în lacrimi, mulþumind elevilor,
a relatat despre faptul cã din Sãrmaº,
localitate a cãrei nume s-a aflat pe una
din foile prezentate, au fost duºi pe
drumul fãrã întoarcere cei mai mulþi
membri ai familiei lui. Alexandru Kohn
a vorbit despre modul cum a simþit el
persecuþiile din perioada antonescianã,
dar mai apoi ºi în perioada dictaturii
comuniste. Preºedintele comunitãþii,
Ionel Schlesinger, s-a declarat profund
miºcat de întreaga manifestare ºi a
accentuat importanþa educaþiei tinerei
generaþii în spiritul cunoaºterii adevãrului istoric cât ºi a cunoaºterii reciproce.
Ca un ultim gest, care a sporit încãrcãtura emoþionalã a momentului, elevul Claudiu Bãlãceanu a oferit comu-

Claudiu Bãlãceanu - Trenul
nitãþii trei tablouri, realizate de el, pe
teme legate de Holocaust.
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Miºcarea sionistã din România-redivivus
-Interviu cu ing. Tiberiu Roth, preºedinte al Asociaþiei Sioniste din România-

În ziua de 20 ianuarie a.c. am avut plãcerea sã primim vizita prietenului nostru ing. Tiberiu Roth (preºedinte a Comunitãþii Evreilor din Braºov ºi a
Asociaþiei Sioniste din România) ºi a distinsei sale soþii, ing. Vera Roth. În dupã amiaza aceleiaºi zile, la clubul comunitãþii noastre, Tiberiu Roth a susþinut o excepþionalã conferinþã, pledând pentru revigorarea miºcãrii sioniste. În prealabil, am purtat cu oaspetele nostru o largã dezbatere asupra tematicii
abordate, discuþie care iniþial a avut caracterul unui interviu:

Reporter: Dragã Tibi, vorbim de
„Sionism”. Cred cã, pentru început,
ar fi bine sã definim termenul...
Tiberiu
Roth:
Termenul
„Sionism” a fost introdus la sfârºitul
veacului XIX de cãtre Nathan
Birnbaum, ca definire a nãzuinþei
unui popor izgonit în mai multe
rânduri din patria sa istoricã, spre
crearea unui cãmin. Sionismul modern, sionismul politic, care a transformat visul în realitate, înainte de a
se fi configurat la Basel prin glasul

grat în august 1882 fondând localitatea Rosh Pinna.
Rep: Ce efect a avut asupra
miºcãrii sioniste din România
Declaraþia Balfour, din 2 noiembrie
1917, prin care guvernul britanic se
declarã favorabil stabilirii în Palestina
a unui “cãmin naþional” pentru
poporul evreu?
T.R.: Dupã Declaraþia Balfour,
sionismul a devenit o miºcare de
masã. În 1924 a apãrut grupul sionist “Renaºterea noastrã”. În 1930 a

T.R.:
Dupã
acea
datã,
Organizaþia Sionistã ºi-a reluat legal
activitatea ºi a atras mulþi membri,
majoritatea evreilor dorind sã emigreze. Au fost reînfiinþate partidele
sioniste ºi organizaþiile de tineret.
Ca urmare, cu toate cã Marea
Britanie a continuat sã restricþioneze intrarea evreilor în
Palestina, pânã în anul 1948 au
emigrat “ilegal” în jur de 30.000 de
evrei.
Rep: ªtim cã mulþi evrei comu-

anul 1962, aliaua a continuat,
mulþumitã ºi activitãþii celui care a
fost ºef rabinul Dr. Moses Rosen z.l.
Rep.: Sã revenim la prezent.
Mulþi oameni, care au ceva
cunoºtinþe privind trecutul miºcãrii
sioniste, se întreabã dacã, în
condiþiile existenþei Statului Israel,
mai are rost o miºcare sionistã?
T.R.: într-adevãr, iniþial, aºa cum
a fost definit la primul congres sionist de la Basel, scopul sionismului
era „crearea pentru poporul evreu a
unui cãmin, asigurat de legislaþia
internaþionalã, în Eretz Israel”. Din
pãcate, cum vedem cu toþii, crearea
Statului Israel nu a rezolvat o bunã
parte din problemele cu care se
confruntã poporul evreu. Noile
forme ale antisemitismului: „antiisraelismul” ºi „antisionismul”, cultivate virulent de reprezentanþii fundamentalismului islamic, contestã
însãºi dreptul la existenþã al statului
Israel. În aceste condiþii se pune din
ce în ce mai stringent problema
„Kol Israel Arevim ze le ze”: fiecare
evreu este responsabil, unul pentru
celãlal”. Conform Programului
Ierusalim 5766 (2006) ce urmeazã a
fi dezbãtut ºi adoptat la cel de al
35-lea Congres Mondial Sionist,
sionismul, miºcarea de eliberare
naþionalã a poporului evreu, care a
condus la înfiinþarea Statului Israel,
considerã ca responsabilitate a
întregului popor evreu asigurarea
existenþei unui Israel evreiesc,

profetic al lui Theodor Herzl, s-a
nãscut, aproape spontan, cu circa
un sfert de secol mai devreme, în
„stetl”-urile din Rusia, Polonia ºi
România.
Rep: De când existã în România
Asociaþia Sionistã?
T.R.: A existat chiar înainte de
primul Congres Sionist de la Basel,
activitãþile ei concrete fructificânduse în prima Alia, sioniºtii din
România fiind numeroºi printre cei
35.000 de evrei aflaþi la finele secolului XIX în Eretz Israel. Ei au activat mai puþin cu condeiul ºi mai
mult cu sapa ºi lopata. Roadele
muncii lor se regãsesc mai puþin în
cãrþile despre sionism ºi mai mult în
aroma strugurilor de la Zihron
Yakov sau Rishon le Zion. De fapt,
primele grupuri pre-sioniste au luat
fiinþã în 1873. Iniþiativa a fost luatã
de un grup de 100 de familii din
Nicoreºti, iar în 1875 un grup din
Moineºti l-a trimis pe David Schub
în Eretz Israel cu scopul de a studia
posibilitãþile de emigrare. În 1881,
în circa 30 de oraºe româneºti a
existat o miºcare numitã Yishuv
Eretz Israel, ai cãrei membri s-au
decis sã emigreze împreunã cu
familiile lor. Astfel, primul grup
organizat, format din 39 de familii,
în majoritate din Moineºti, a emi-

luat naºtere în Muntenia ºi Moldova
Partidul Evreiesc. În aceiaºi
perioadã, au apãrut ºi alte grupuri
sioniste: Zerei Zion, Poalei Zion,
Mizrahi ºi Grupul Revizionist. Între
cele douã rãzboaie mondiale, în 71
de oraºe româneºti au existat organizaþii sioniste, iar la Bucureºti a fost
înfiinþat Consiliul Sionist Central. De
asemenea, au existat ºi o serie de
publicaþii sioniste: “ªtiri din lumea
evreiascã”, “Renaºterea noastrã”,
“Drumuri noi”, Tribuna evreiascã”,
“Hashmoneea”.
Rep: Ce s-a întâmplat în anii
celui de al doilea rãzboi mondial?
T.R.: Dupã invadarea Poloniei în
1939, România a devenit o rutã de
tranzit pentru miºcarea de Aliya din
Europa de Est. În august 1942,
Organizaþia Sionistã din România a
fost dizolvatã din ordinal lui Gustav
Richter, agentul lui Eichmann în
România. Cu toate acestea, au existat forme de activitate clandestine.
Din 1939 pânã în 1944, 31 de vase
cu mai mult de 13.000 de evrei au
pãrãsit porturile româneºti, cu destinaþia Palestina. În toatã perioada
activitãþii clandestine, conducãtorii
sioniºti au pãstrat legãtura, în secret,
cu Agenþia Evreiascã de la Ierusalim.
Rep: Ce schimbãri a adus august
1944?

niºti nu vedeau cu ochi buni aceastã
miºcare…
T.R.: Aºa este, aceºtia au fondat
“Comitetul Democratic Evreiesc”,
care a ºi pornit o campanie antisionistã, campanie care a avut ca
rezultat dizolvarea, la sfârºitul anului 1948 a Organizaþiei Sioniste. În
vara anului 1950, conducãtorii,
împreunã cu mulþi tineri sioniºti, au
fost arestaþi, judecaþi ºi închiºi. Unii
din ei au murit în închisoare, alþii au
fost amnistiaþi dupã mulþi ani. În
ciuda condiþiilor vitrege care au caracterizat epoca de peste 40 de ani
de comunism în România, exceptând o întrerupere de 10 ani pânã în

democratic ºi sigur.
Rep: Când s-a reînfiinþat oficial
ASR- Asociaþia Sionistã din
România?
T.R.: În anul 2001. În acelaºi an
am obþinut ºi recunoaºterea de
cãtre WZO-Organizaþia Sionistã
Mondialã. Nu am uitat însã, nici o
clipã, cã România este patria în care
ne-am nãscut ºi nimeni nu trebuie
sã punã la îndoialã bunele noastre
intenþii.
Rep: ªtiu cã ai participat la
lucrãrile forului conducãtor al WZO
(care este Consiliul General Sionist)
atât în 2004 cât ºi în 2005. Aici s-au
elaborat principiile noii Constituþii ºi
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a noului Program al WZO. Care sunt
acum þelurile sionismului, conform acestora?
T.R.: Iatã câteva dintre ele:
O Unitatea poporului evreu, legãtura
sa cu locul sãu de naºtere istoric-Eretz
Israel ºi centralitatea Israelului ºi a capitalei sale, Ierusalim, în viaþa evreiascã.
O Alia din toatã lumea în Israel ºi integrarea în societatea israelianã.
O Dezvoltarea Israelului ca stat evreiesc democratic ºi sionist cu un proiect
unic al valorilor spirituale bazat pe
respectul mutual pentru diversitatea
poporului evreu ºi în conformitate cu viziunea Profeþilor, ca o societate model
aspirând la pace ºi contribuind la a face
lumea mai bunã.
O Asigurarea viitorului ºi unicitãþii
poporului evreu prin promovarea educaþiei iudaice, ebraice ºi sioniste, cultivarea valorilor spirituale ºi culturale
evreieºti ºi a ebraicii ca limbã naþionalã.
O Cultivarea implicãrii evreieºti
mutuale, protejarea drepturilor evreilor
ca indivizi ºi ca naþiune, reprezentarea
intereselor sioniste naþionale ale poporului evreu ºi combaterea tuturor manifestãrilor antisemite.
Rep: Cum se defineºte în aceste
condiþii caracterul miºcãrii sioniste?
T.R.: În Programul Ierusalim, Sionismul este definit ca fiind o miºcare care
aderã la principiile fundamentale ale
justiþiei, egalitãþii ºi democraþiei ºi care
respinge discriminarea bazatã pe origine,
naþionalitate sau rasã. Noi subliniem
mereu prioritatea unitãþii poporului evreu
ºi a dezvoltãrii sale în jurul valorilor fundamentale ale Iudaismului, deziderate ce
trebuiesc formulate într-o viziune compatibilã cu realitãþile actuale.
Rep.: Statutul WZO se va definitive ºi
aproba la Congresul al 35-lea, care va
avea loc la Ierusalim în perioada 19-23
iunie 2006. Cum se pregãteºte ASR pentru acest Congres?
T.R.: Chiar prezenþa mea, acum, la
Arad, constituie o laturã a acestei activitãþi: în cadrul conferinþei pe care o voi
susþine, voi expune în faþa evreilor din
Arad istoricul ºi scopurile miºcãrii sioniste, militând pentru înscrierea ºi activitatea în Asociaþie. Urmeazã sã organizãm
alegerile pentru noul organ de conducere
al ASR. În acest scop, se vor organiza
alegeri de electori la fiecare organizaþie
localã, electori care vor participa la
alegerile forului central ºi a delegaþilor
pentru Congresul WZO. Fiecare membru
al Asociaþiei poate candida la funcþia de
elector cât ºi la orice funcþie de conducere la nivelul ASR.
Rep: Îþi mulþumesc pentru informaþii,
ºi, fiind în apropierea zilei tale de naºtere,
folosesc acest prilej pentru a-þi ura „AD
MEEA VEESRIM” ºi mult succes ºi satisfacþii în nobila muncã pe care, cu atâta
dãruire, o desfãºori.
Conferinþa care a urmat, susþinutã de
un bogat material ilustrativ, a fost audiatã
cu mult interes de peste 50 de membri ai
comunitãþii noastre. Tiberiu Roth a fãcut
un istoric al miºcãrii sioniste, apoi a
expus pe larg obiectivele programatice
actuale ale miºcãrii. Vrând sã ilustreze
simpatia de care se bucurã azi miºcarea
sionistã în multe pãrþi ale lumii, a încheiat
într-o notã optimistã: „Nu toþi evreii sunt
sioniºti, nu toþi sioniºtii sunt evrei!”.
Ionel Schlesinger
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Dreyfus 100

Urmare din pag. 1

Urmãrile procesului au fost
teribile, ele mãturând guverne,
ducând la sinuciderea unora dintre torþionari de grad înalt sau
foarte înalt ºi la anularea altora
dintre ei. Dar, lucrul cel mai
important, reabilitarea lui Dreyfus
a arãtat cã evreul nu poate fi în
mod indubitabil veºnicul þap
ispãºitor, cã, uneori, jertfa sa
poate sã se întoarcã eficient
împotriva cãlãului.
Dupã o sutã de ani, ciocnirea
civilizaþiilor a devenit ºi mai
primejdioasã, întrucât posibilitãþile de distrugere ale omului au
devenit mai performante. Spre
deosebire de deportarea lui
Dreyfus la sfârºitul veacului al XIXlea, progresul tehnic s-a împletit
cu o nouã rãbufnire a regresiei
umane în secolul XX, când nu
evrei singuri au fost trimiºi spre
capãtul lumii, ci mii de trenuri au

ancestralã devine material de
presã ºi se mãsoarã dupã audienþa
pe care o aduce la public. Armele
convenþionale, precum ºi cei ce le
comandã, se dovedesc tot mai
neputincioase faþã în faþã cu o
lume ajunsã micã datoritã reducerii la minimum a timpului ºi a
distanþelor fracturate de informaþia instantanee. Sigur cã media
nu îºi pot alege în mod exhaustiv
þintele ºi cã întâmplarea are ºi ea
rolul ei. Un proces nedrept intentat unui individ poate ocupa mult
mai puþin spaþiu tipografic decât
negul de pe buca stângã a unei
dive. Totuºi, un eveniment cu
urmãri majore rar se mai întâmplã
sã rãmânã apanajul unui grup
restrâns. Ceea ce ne aduce, din
nou, la amintita sabie cu douã
tãiºuri. Chiar ºi acum, dupã un
lung antrenament în folosirea
armei presei.
Mass-media nu uneºte numai
binele, dar au ºi o extrem de pu-

cãrat milioane de oameni vinovaþi
cã s-au nãscut evrei spre capãtul
absolut al lumii, un capãt al lumii
rãsãrit chiar din ºi în mijlocul
vechiului continent. Ce se poate
spune ºi ce se va putea spune
despre secolul al XXI-lea?
Mass-media s-au perfecþionat
corespunzãtor aceluiaºi progres
tehnic indiferent la valorile etice.
Cuvântul scris, multiplicat ºi
rãspândit în mii de exemplare, a
fost anexat imaginilor transmise
în timp real pe tot globul ºi în persuasiunea virtualã a internetului.
Chiar ºi o linºare individualã nu
mai reprezintã doar deliciul unui
grup, el putând deveni subiectul
unei ºtiri cu penetraþie mondialã.
Am avut parte de o revoluþie în
direct, de un 11 septembrie în
direct, de un rãzboi în direct. Ura

ternicã disponibilitate de a prolifera rãul. Pânã ºi rãul milenar.
Acesta poate manipula atât de
rapid evenimentele încât sã nu le
dea rãgazul de a se slei nici în
forþã, nici în interesul publicului.
„Rãzboiul caricaturilor” o dovedeºte din plin. Câþi musulmani din
Indonezia – în majoritate analfabeþi - au acces la un ziar din
Danemarca, þarã care n-a mai atacat pe nimeni de atâta amar de
vreme? Arsenalul media poate
face posibil orice: poate ridica ºi
poate coborî un personaj, poate
ridica ºi poate coborî o þarã, poate
ridica ºi poate coborî pulsul sentimentelor unor naþiuni întregi.
În lipsa rãzboaielor tradiþionale, geografia convenþionalã a
lumii se schimbã. Se mutã ºi se
transformã ºi centrele de putere.

Nici ONU, nici celelalte organisme internaþionale nu mai sunt
în stare sã þinã lumea în frâu. (De
data asta este vorba de lumea
întreagã, nu de un individ, nu de
un neam, nu de un stat.) Petrolul
devine mai puternic decât o
escadrilã de avioane de luptã de
ultimã generaþie. Þintele înseºi
adoptã o geometrie variabilã.
Duºmanul este tot mai greu de
reperat, iar manifestaþiile uriaºe
de stradã, bine orchestrate, nu fac
decât sã asigure perdeaua de fum
necesarã ascunderii adevãratelor
arme grele. Ura regresivã strãbate
orice platoºã secularizatã, iar
vechile resentimente adoptã din
nou chipul religios.
Între timp, prelaþi de mai pretutindeni se declarã slujitorii unei
credinþe a pãcii ºi a frãþietãþii. În
condiþiile acestea, propunerea
Marelui Rabin al Ierusalimului de a
se crea un ONU paralel, unde nu
diplomaþii laici sã se întruneascã
la dezbateri tot mai ineficiente, ci
principalii lideri religioºi sã se
opunã împreunã pericolului tot
mai mare, pare una dintre
puþinele posibile soluþii care neau mai rãmas, acum când ceasul
unei bombe absolute se aude
deja ticãind.
La 100 de ani dupã reabilitarea
cãpitanului Dreyfus, intoleranþa,
prejudecãþile
rasiale,
antisemitismul au primit alt chip.
Mulþimea care strigã pe strãzi,
care-ºi învaþã copiii sã mânuiascã
un kalaºnikov mai degrabã decât
sã buchiseascã slovele, care oferã
asasini sinucigaºi nu mai este
pilotatã spre un simplu ofiþer
evreu. Astãzi un ºef de stat
ameninþã public cã vrea sã-i
arunce pe toþi evreii în mare. Iar
altul aþâþã mulþimile ºi împotriva
creºtinilor. Al treilea mai
recunoaºte doar propriului neam
dreptul la existenþã. În ultimele
conflagraþii s-au folosit bombe
inteligente, care au ºtiut sã-ºi
aleagã þintele, lãsând integre
casele din jur, pentru a pãtrunde
prin fereastra clãdirii de destinaþie. Problema ucigaºilor ar
putea fi cã ei înºiºi nu sunt suficient de abili în a putea dirija o
armã ucigãtoare fãrã a cãdea ºi ei
victime. Încetul cu încetul,
învingãtorul are toate ºansele de a
se transforma în propria sa victimã.
La 100 de ani de la victoria
reabilitãrii cãpitanului Dreyfus, trebuie sã ne resemnãm a crede cã
aceea a fost o izbândã întâmplãtoare într-un rãzboi tot mai nimicitor?
Gheorghe SCHWARTZ
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LEOPOLD MARTA INDIG - O VIAÞÃ EXEMPLARÃ

În ultima parte a ciclului de articole dedicat vieþii Martei, redãm,
sistematizate, extrase din propria ei
povestire. Am început, în numãrul
6 al publicaþiei noastre, cu prima
perioadã din viaþa ei: copilãria ºi
adolescenþa, petrecute la Arad,
incheiatã abrupt cu impresionanta
imagine a Martei pe vapor,
pãrãsind, cu lacrimi în ochi ºi
recitând din Eminescu, pe „mama
nãscãtoare”, România. În numãrul 7
s-a depãnat povestea celei de a
doua mari perioade: viaþa la „mama
adoptivã”-Israel-, transformarea
psihicã ºi fizicã, care au dus la
obþinerea statutului de femeie
admiratã ºi respectatã. Apoi, viaþa
de manechin, cãsãtoria, plecarea în
America,
naºterea
copilului,
revenirea în Israel cu gândul ca
bãiatul ei sã-ºi primeascã acolo educaþia.
Natura m-a dotat cu un talent
deosebit: cel de a exprima sentimentele mele prin desen ºi picturã.
Rãspunderea pentru valorificarea

unei bombe a fost primitã de familie ºi de cunoºtinþele mele vestea cã
voi pleca , de data asta pentru un
an, la Paris. Mentalitatea cã locul
femeii este acasã, la bucãtãrie, s-a
fãcut simþitã ºi de data asta. Doar
bãiatul meu, Freddie, mi-a dat
suport moral, spunând: „tu ai o
obligaþie faþã de tine ºi de arta ta,
pe care ai neglijat-o destul”. Am
organizat o mare expoziþie la
Centrul Cultural Francez de la TelAviv, cu scopul de a aduna niºte
bani ºi cu ce am mai economisit din
munca mea de manechin am luat
drumul Parisului. ªi iat-o pe fetiþa
arãdeancã, la vârsta maturitãþii,
ajunsã la Paris, ca elevã în lumea
artei, având ca bagaj o singurã valizã. M-am cazat la un hotel umil, la
mansardã, într-o cãmãruþã unde
numai la mijlocul camerei puteai sã
stai în picioare, tavanul fiind în
pantã. Mergeam zilnic la ºcoalã,
unde, la început, am fost luatã în
derâdere: în clasa profesorului
Iscan, printre eleve de 17-25 de
ani, eu, cea trecutã de 40...

„Grand Palais”. În clasã, deja de
mult timp, nimeni nu mai râdea de
mine. Prietenii ºi cunoscuþii au
început sã cumpere tablourile mele.

acestui dar a marcat cea de a treia
mare perioadã a vieþii mele: cea a
devenirii ºi activitãþii de artist pictor
cu recunoaºtere internaþionalã. Am
început sã studiez pictura deja în
perioada 1965-1967, la New York.
Apoi, la Tel-Aviv, am urmat ºi
absolvit cursurile ºcolii de artã
„Machon-Avni”, ajungând sã
prezint acolo prima expoziþie individualã în anul 1981 ºi primind o
trimitere pentru un studiu de o lunã
de zile la Paris, pentru „lãrgirea
cunoºtinþelor în domeniul artei”. La
Paris, am intrat în clasa profesorului
Ferit Iscan, care, în certificatul pe
care mi l-a eliberat, stipula cã este
satisfãcut de progresul meu „atins
într-un timp atât de scurt”. În particular, mi-a spus: „tu ai o obligaþie
faþã de acest dar al tãu” ºi mi-a fãcut
o invitaþie ca sã fiu pentru un an
„élève invité”, înscrisã oficial, la renumita „Ecole Nationale Superieur
de Beaux-Arts” din Paris.
Cu aceastã invitaþie în buzunar,
m-am întors în Israel. Ca explozia

Am fãcut o cerere la Muzeul
Louvre ca sã mi se permitã sã
copiez lucrãrile marilor maeºtri
Rembrandt, Tiepolo, etc. Era o
ºansã extraordinarã sã poþi sã înveþi
a privi! Mã sculam zilnic la 6
dimineaþa; înainte de masã lucram
la Louvre, apoi mâncam un sandwich pe malul Senei ºi plecam la
ºcoalã. Aceasta era vis-a-vis de
Louvre. Toatã dupã-amiaza, lucram
la ºcoalã. Familia mea credea cã
dacã mi se terminã banii, voi fi silitã
sã revin acasã. Eu nu vroiam în nici
un fel sã abandonez învãþãtura; o
viaþã întreagã am sperat sã mã pot
dedica artei. Am început sã
frecventez, în fiecare searã, un elegant restaurant rusesc, „Petruska”,
unde desenam portretele clienþilor.
Pentru a mi se permite acest lucru,
plãteam patroanei un comision.
Aºa m-am întreþinut la Paris, nu
numai unul, ci mai mulþi ani de zile.
Am continuat sã învãþ ºi am început
sã particip cu lucrãri la expoziþii.
Am ajuns sã particip la Biennale la

Au urmat apoi, la rând, toate distincþiile ºi medaliile, începând cu
bronz, apoi argint, argint aurit, aur,
aur cu felicitãri, cupe, etc. ªi aºa, sa dus vestea despre „casnica” ce a
învãþat pictura la Paris. Cine ar fi
crezut cã neastâmpãrata copilã,
care umbla desculþã pe strãzile
Aradului, va ajunge sã fie onoratã
prin expunerea unei lucrãri ale sale
(„Jerusalem”) în celebrul muzeu
Louvre, unde se aflã lucrãri ale celor
mai mari pictori ai lumii? Acei ani
de privaþiuni ºi trudã, în cursul cãrora am reuºit sã fac din vis realitate,
constituie acum pentru mine o
amintire frumoasã. Am reuºit sã
închiriez o locuinþã-atelier la al 5-lea
etaj într-un imobil din arondismentul 19, vis-a-vis de „Sacre-Coeur”,
minunea arhitectonicã cu cupole
albe. De multe ori, în diverse
anotimpuri, stãteam la fereastrã ºi
pictam peisajul mirific ce mi se
dezvãluia. Nu m-am putut hotãrî sã
vând cele mai frumoase tablouri,
doar le-am expus. Urmare expoziþi-
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ilor au început sã vinã medaliile,
cupele ºi alte distincþii. Vreau ca
familia, fiul, nepoþii mei sã ºtie cã un
artist nu primeºte uºor cele mai
înalte distincþii, acestea urmeazã
dupã ani grei de efort susþinut ºi
dãruire totalã. Eu am primit distincþia de „Cavaler al ordinului literar, artistic, ºtiinþific ºi social” dupã
25 de ani de activitate artisticã.
Pentru asemenea distincþii nu te
poþi prezenta ca la alte concursuri,
ci doar dacã cineva, din elita lumii
artei, care noteazã lucrãrile tale, te
recomandã. Eu am primit o
scrisoare, cum cã a fost vãzut
tabloul meu „Giverny mon rêve” (la
Giverny a locuit ºi pictat în ultimii
ani de viaþã Claude Monet). Mi s-a
cerut sã trimit un dosar cu fotografii
ale lucrãrilor mele, curriculum vitae,
etc. Am primit apoi rãspunsul cã am
fost acceptatã de juriu.
ªi uite aºa, arãdeanca cea care
umbla desculþã ºi se agãþa
ºtrengãreºte de birjele în galop, a
ajuns sã fie recunoscutã, pentru talentul ºi dãruirea sa, de oamenii
importanþi în lumea artei. Totuºi,
faþã de “unii” membri ai familiei, nu
am reuºit sã depãºesc statutul de
“Mrs. Indig, casnicã”…

Aici se încheie relatarea Martei.
E asemãnãtoare poveºtii de viaþã a
multor evrei, care au pãrãsit cu
durere România, apoi, prin multã
muncã ºi talent au obþinut realizãri
deosebite, mulþi devenind personalitãþi proeminente ale vieþii culturale, economice, ºtiinþifice.
Ê
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Ì O trãsãturã comunã a

acestora este faptul cã toþi
pãstreazã dragostea faþã de
locurile natale ºi revin cu
plãcere ori de cîte ori au
ocazia. În 1988 Marta a
venit la Arad pentru a participa la întâlnirea clasei de
la fosta ºcoalã Medie
Tehnicã Textilã. ªtiind cã
urma sã participe cu lucrãri,
în acelaºi an, la manifestãrile
organizate cu ocazia zilei de
1 decembrie de cãtre
Ambasada Românã din
Paris, l-a rugat pe vãrul sãu,
artistul fotograf Francisc

României” Marta a prezentat, alãturi de o suitã de
tablouri inspirate din lirica
eminescianã, printre alte
picturi reprezentând peisaje
româneºti, ºi imagini din
Arad. La vernisajul acestei
expoziþii, Marta a recitat cu
pasiune din creaþia eminescianã, afirmând: “În casã ºi
în ºcoalã am crescut cu
poeziile sale, am învãþat o
sumedenie de cântece dupã
nemuritoarele lui versuri…
Toatã simþirea mea e saturatã de Eminescu, de geniul
sãu, care întruchipeazã plenar
sufletul
poporului

În acest sens, îmi permit sã
citez din vasta ei corespondenþã cu fostul ei coleg de
clasã, rãmas prieten, distinsul domn Bujor Buda, din
Arad: “Bujor, noi nu avem
urã în suflet, noi nu educãm
tineretul sã urascã, ci doar
sã vegheze ca istoria sã nu
se repete…Pe morþi nu-i
mai scoalã nimeni. Noi,
evreii, ºi toþi cei care luptã
ca aceste atrocitãþi sã nu se
mai repete, avem datoria sã
trezim conºtiinþa lumii ºi sã
nu lãsãm trecutul uitãrii…
Indiferenþa este întotdeauna
vinovatã”
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Marta cu prietena ei,
Viorica, cu ocazia
întâlnirii cu foºtii colegi
de liceu

altele, starea de sãnãtate
precarã a soþului ei, care o
obligã pe Marta sã-ºi aloce
mai tot timpul activitãþii de
“casnicã”. Rãmânem cu
speranþa cã într-un viitor nu
prea îndepãrtat vom avea
plãcerea sã o putem primi,
ca musafir de onoare, la

Arad ºi vom putea admira
“pe viu” o parte din creaþiile
sale. Iar Marta va avea ocazia
sã simtã, cã cei din oraºul atât
de drag ei, o respectã ºi o
apreciazã dupã cum, prin
întreaga ei activitate ºi atitudine, o meritã pe deplin.
Ionel Schlesinger

Decernarea diplomei de aur
Kelen-EFIAP sã-i facã câteva
fotografii ale unor locuri
reprezentative din Arad.
Ulterior, la Paris, Marta a
pictat în baza acestora o
serie de tablouri. Astfel, la
expoziþia din 1988 de la
Biblioteca Românã din Paris,
sub genericul “Omagiu

român”. ªi ar mai fi de
remarcat ºi o altã trãsãturã
nobilã de caracter al acestei
admirabile femei: susþinerea
fãrã rezerve a cauzei
poporului evreu, fãrã nici o
urmã de duºmãnie sau
reproº faþã de alþi oameni.

Desigur, am rugat-o ºi
am invitat-o pe Marta sã
accepte organizarea unei
expoziþii personale la Arad.
Deºi s-a declarat foarte dornicã, greutãþile momentului
împiedicã derularea unei
astfel de acþiuni. Printre

Se aude, peste milenii, glasul profeþilor

La 24 februarie al anului curent,
s-au împlinit 64 de ani de la tragedia vasului „Struma”. Cu aceastã
ocazie, gândindu-ne la strãduinþa
poporului evreu de împlinire a visului sionist, ne-am reamintit ºi
epopeea vasului „Exodus 1947”,
simbol al „Aliya Bet”, imigraþia ilegalã în Palestina. Este doar un
episod din lungul ºir al încercãrilor la
care e supus poporul nostru pe
calea împlinirii profeþiilor biblice. Pe
scurt, acest episod este urmãtorul:
Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, imigrarea în Palestina aflatã sub
mandat britanic, declaratã ilegalã, a
luat proporþii. Autoritãþile britanice
au decis sã punã capãt imigraþiei,
trimiþând înapoi vasele cu imigranþi
în porturile de îmbarcare din
Europa. Primul vas asupra cãruia s-a
aplicat aceastã politicã a fost Exodus
1947.
Vasul a plecat dintr-un port de
lângã Marsilia, pe 4 iulie 1947,
având la bord 4.515 imigranþi, din
care 655 de copii. Imediat ce a
pãrãsit apele teritoriale franceze, a
fost escortat de distrugãtoare britanice. La 18 iulie, aproape de coasta
Palestinei, dar în afara apelor sale
teritoriale, au abordat vasul, cu toatã
defensiva disperatã a imigranþilor.
Doi imigranþi ºi un membru al
echipajului au fost uciºi în aceastã
luptã ºi 30 au fost rãniþi. Vasul a fost
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remorcat la Haifa, unde imigranþii au
fost obligaþi sã urce pe un vas de
deportare cu destinaþia Franþa. La
Port-de-Bouc, în sudul Franþei, imigranþii au rãmas timp de 24 de zile pe
vas, pe caniculã, refuzând sã debarce,
în ciuda puþinãtãþii hranei, aglomeraþiei ºi condiþiilor sanitare abominabile. Guvernul francez a refuzat sã-i
forþeze sã pãrãseascã vasul. Atunci,
britanicii au decis sã returneze pe imigranþi în Germania, ºi la 22 august
vasul a plecat spre Hamburg, aflat
atunci în zona de ocupaþie britanicã.
Aici ei au fost debarcaþi cu forþa ºi

transportaþi în douã lagãre aflate lângã
Lübeck. Jurnaliºtii care au relatat
despre aceastã zbatere, au descris
întregii lumi lipsa de suflet ºi cruzimea
britanicilor. Opinia publicã mondialã a
fost revoltatã ºi britanicii au fost
nevoiþi sã-ºi schimbe tactica.
Imigranþii nu au fost trimiºi înapoi în
Europa, în schimb au fost transportaþi
într-un lagãr de detenþie din Cipru.
Majoritatea pasagerilor de pe Exodus
1947 s-a stabilit apoi în Israel, chiar
dacã unii dintre ei au trebuit sã
aºtepte pânã la înfiinþarea Statului
Israel.

ªi aceastã încercare dovedeºte cã
nimeni nu poate împiedica Voinþa
Divinã. Profeþii lui Israel mãrturisesc:
„Iatã, vor veni zile, spune
Domnul...când Eu voi readuce pe
captivii poporului Meu, Israel. Îi voi
replanta pe pãmânturile lor ºi nu vor
mai fi smulºi de pe pãmânturile pe
care Eu le-am dat lor” (Amos 9, 1315).
Astfel
a
spus
Domnul,
Dumnezeu: „Iatã, voi lua copiii lui
Israel dintre naþiunile unde s-au dus;
îi voi reuni din toate pãrþile ºi îi voi
readuce pe pãmântul lor... Ei vor
pãzi legile Mele pentru a le pune în
practicã...Iar David, slujitorul Meu,
va fi prinþul meu pe veci” (Jehezkel
37, 16-26).
„Voi reîntoarce rãspândirea
poporului Meu ºi vor reconstrui
oraºele pustii, vor sãdi vii ºi vor bea
vinul lor, vor planta livezi cu pomi ºi
le vor mânca fructele, a spus
Dumnezeul Tãu” (Amos, 9, 14).
Sunt profeþii care prind viaþã sub
ochii noºtri. Dorul nostru multimilenar a devenit realitate. Rugile noastre fierbinþi s-au
împlinit. Ne-am întors în Þara Sfântã,
ne-am regãsit în
Sion ºi în Ierusalim.
NOEMI RECKERTH

C7M7Y7B7

C8M8Y8B8

C8M8Y8B8

SHALOM

8

Rãdãcinile nu se uitã

Am fost colegi de clasã, la ºcoala elementarã evreiascã. Apoi, în clase paralele, la liceul „Moise Nicoarã”. Pe atunci,
clasele s-au despãrþit în funcþie de limba
strãinã facultativã: Engleza sau Franceza
(Rusa era obligatorie ºi se preda la toate
clasele). El a ales Engleza, eu Franceza
(fapt pe care îl regret ºi astãzi). Apoi, ca
studenþi, la Timiºoara, el era la Medicinã
eu la Mecanicã. Ca urmare, nu eram prieteni apropiaþi, dar eram în relaþii amicale. La mijlocul facultãþii, în 1958, el a

La Arad, cu foºtii colegi
emigrat în Israel. Foarte mulþi ani nu am
avut nici o legãturã directã cu el, doar
sporadic, discutând cu prieteni plecaþi ºi
ei din þarã, am aflat cã a fãcut o carierã
strãlucitã, atât în Israel cât ºi în Statele
Unite ºi cã are reºedinþã în ambele state.
Ne-am revãzut în anul 1996 când a fãcut
o vizitã la Arad ºi a adunat în jurul lui
mulþi foºti colegi de ºcoalã ºi prieteni din
copilãrie. Atunci am aflat detalii despre
el, Robi, acum Dr. Robert David, M.D.
(obþinut la Hebrew University, în
Ierusalim). Ne-a reamintit de rãdãcinile
lui arãdene, ne-a povestit de pãrinþi, de
cele douã surori ale sale, de cei trei bãieþi
ai sãi, de dorinþa de a reveni în vizitã la
Arad, cu familia. Are o biografie remarcabilã, care chiar ºi în rezumat e greu de
descris: clinician ºi cercetãtor clinic, dar
ºi profesor asociat de Oftalmologie la
Universitatea Ben Gurion din Beer
Sheva, timp de 15 ani (timp în care a
predat ºi la Universitatea Witwatersrand
din Johannesburg), apoi, Senior Medical
Director pentru cercetare clinicã oftalmologicã în industria farmaceuticã, la
marele concern farmaceutic Allergan. El
rãspundea de elaborarea strategiilor
pentru dezvoltarea globalã clinicã a produselor pentru medicamente oftalmologice, special pentru glaucom. A avut
un rol cheie în introducerea a numeroase
produse de succes în tratarea glaucomului. Dupã vizita lui la Arad, am fost informat despre Robi de cãtre un prieten

arãdean de al lui, fost vecin, cu care
coresponda. Apoi, când am „evoluat” ºi
noi, ºi am început sã folosesc Internetul,
am stabilit legãtura prin e-mail. De multe
ori ºi-a fãcut planuri sã vinã la Arad, în
special în perioada întâlnirilor absolvenþilor liceului, dar de fiecare datã
agenda îi era ocupatã ºi nu a reuºit sã
ajungã. Anul trecut, dupã 12 ani de
activitate la Allergan, s-a pensionat. Dar,
fiind un specialist de marcã ºi fiind în
acelaºi timp plin de putere, este solicitat
ºi activeazã în continuare. Astfel, în
prezent este consilier la un alt mare concern farmaceutic, „Acucela”. Cãlãtoreºte
mult, în special la diverse congrese de
specialitate. Îºi împarte timpul între
California ºi Tel Aviv, unde, dupã cum
spune el, se simte cu adevãrat acasã.
ªtiindu-i interesul pentru Arad, cât ºi
pentru Comunitatea noastrã, i-am trimis
prin Internet ºi lui, ca ºi multor alþi prieteni plecaþi din Arad, publicaþia noastrã
„SHALOM”. Mi-a comunicat cã este
impresionat de conþinut ºi, în dorinþa de
a contribui financiar la editarea acestuia,
a fãcut o deosebit de însemnatã donaþie.
Este un sentiment tonic, sã ºtii cã mulþi fii
ai acestui oraº, plecaþi cu un bagaj iniþial
de cunoºtinþe dobândit în sistemul nostru educaþional dar ºi cu o „zestre” de
comportament ºi atitudine specifice
locului, au realizat lucruri deosebite, au
ajuns la poziþii sociale înalte, dar nu-ºi
uitã rãdãcinile... Acum, când oraºul nostru începe sã recapete-într-o variantã
modernã- ceva din strãlucirea de odinioarã, toþi cei care revin dupã mult timp,
retrãiesc, într-o ambianþã plãcutã, senzaþii
de mult uitate...Sper cã ºi Robi va reuºi în
acest an sã întreprindã o „cãlãtorie la
rãdãcini” mãcar cu o parte din familia lui.
I. S.

Iniþiativã lãudabilã

Serviciile divine, care au loc sãptãmânal, vineri seara ºi sâmbãtã

dimineaþa precum ºi, evident, cu ocazia
diferitelor sãrbãtori, oferã un cadru
propice manifestãrii sentimentului religios. Constatãm cu bucurie participarea
activã a tinerilor la toate activitãþile de
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cult, ceeace ridicã mult solemnitatea ºi
frumuseþea acestora. Deºi foarte ocupaþi
cu activitatea ºcolarã, tinerii îºi fac timp
ºi pentru diverse activitãþi pentru ºi în
folosul comunitãþii. În acest cadru se
înscrie ºi iniþiativa tânãrului Asher
Pusztai: observând cã mulþi enoriaºi, în
special cei vârstnici, au probleme în
urmãrirea rugãciunii pe sidururile existente, din cauzã cã acestea sunt tipãrite
cu litere destul de mici, a realizat un
sidur de format A4, în care literele, atât
cele ebraice cât ºi cele latine, sunt de
format mare. La elaborarea lucrãrii, care
a necesitat un volum de lucru deosebit
de mare, a contribuit ºi fratele sãu,
Emanuel, iar verificarea a fost efectuatã
de Dl. Alexandru Schwarz. Prima serie
de 30 de exemplare a fost tipãritã pe
cheltuiala familiei Pusztai ºi donatã
comunitãþii. Exceptând unele greºeli
gramaticale din textul în limba românã,
care vor fi corectate înainte de tipãrirea
noii serii, sidurul, editat în condiþii
grafice de excepþie, impresioneazã prin
lizibilitatea sa. Însuºi Marele Rabin,
Menahem Hakohen, a apreciat în mod
deosebit aceastã realizare, manifestându-ºi bucuria pentru faptul cã tinerii au
asemenea preocupãri.
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Evidenþã computerizatã

De multe ori primim solicitãri de a
gãsi dacã o anumitã persoanã (cãreia
de cele mai multe ori nu i se cunosc
toate datele) este înhumatã în vreunul din cele trei mari cimitire ale
noastre, sau de a determina exact
locul de veci al unei persoane,
deasemenea în baza unor date

tirul, grupa, rândul, locul), registrul în
care se aflã înregistrat (numãr registru, paginã). Programul permite
cãutarea dupã oricare din criteriile de
mai sus. Pentru cel mult trei criterii
alese, se poate seta ºi ordinea ierarhizãrii la listare (ex: în ordine alfabeticã a numelui, apoi a prenumelui,

sumare. Unii ºtiu doar numele de
familie al decedatului (uneori ºi asta
doar aproximativ), dar cunosc data
decesului, alþii doar prenumele, vârsta aproximativã la deces ºi grupa din

ºi apoi în funcþie de locul înhumãrii).
Pentru lãrgirea domeniului de cãutare
în cazul în care se cunosc doar date
aproximative, se poate cere cãutarea,
indicând pentru anul naºterii, a dece-

cimitir unde probabil e înhumat. Pânã
nu de mult, erau necesare uneori
câteva zile de cãutãri, în numeroasele registre ale noastre, pentru a
soluþiona unele cazuri dificile. Au fost
ºi situaþii când nu s-a reuºit identificarea locului de veci, acesta fiind
descoperit, din întâmplare, cu ocazia
altei cãutãri. Cele peste 12 mii de
nume ale decedaþilor sunt trecute în
diferite registre, în unele în ordine
alfabeticã, în altele în ordinea
înhumãrii ºi iarãºi în altele conform
grupei, rândului ºi locului. ªi toate
acestea pentru fiecare cimitir în parte.
Pentru a putea elimina aceste dificultãþi, am apelat la informaticianul
Adrian Schlesinger, care a realizat un
program ce face posibilã utilizarea
tehnicii de calcul. Pentru a completa
fiºierele care formeazã baza de date
cu care opereazã programul, colegii
noºtri Gabriel Veres ºi Nicolae Dan au
lucrat aproape doi ani de zile. Pânã la
aceastã datã avem trecute în fiºiere
12.045 nume. Datele din fiºiere
cuprind nume, prenume, anul
naºterii, data decesului (an, lunã, zi),
vârsta la deces, locul înhumãrii (cimi-

sului sau pentru vârsta la deces doar
un interval de ani. De asemenea,
având în vedere cã majoritatea înhumaþilor au purtat nume scrise cu diacritice, ºi se întâlnesc nume cu aceiaºi
pronunþare dar scrise diferit, programul are o facilitate care permite
cãutarea prin ignorarea diacriticelor.
O altã facilitate: se poate seta
cãutarea numelor ºi prenumelor în
patru feluri: scriindu-le exact, scriind
doar prima literã, scriind doar câteva
litere din conþinutul cuvântului, sau
scriind doar ultima literã. Folosid
cãutarea pe computer, am reuºit sã
gãsim în câteva secunde date pentru
gãsirea cãrora, în sistemul clasic, ar fi
fost necesare multe ore de lucru, dar
exista ºi pericolul de a omite poziþia
cãutatã. Acest sistem s-ar putea
extinde la toate comunitãþile din þarã,
iar prin centralizarea fiºierelor s-ar
obþine o bazã de date comunã, care,
în cazul interconectãrii comunitãþilor,
poate fi consultatã de oriunde. Noi ne
arãtãm disponibilitatea de a sprijini
pe toþi cei care doresc sã preia programul respectiv.
IONEL SCHLESINGER

Mitzva care încãlzeºte

Este de notorietate faptul cã cei internaþi la cãminul nostru de vârstnici
beneficiazã de condiþii de viaþã din cele mai bune. Una din problemele insuficient rezolvate a fost, pânã nu demult, asigurarea în camere, în sezonul rece,
a unei temperaturi corespunzãtoare necesarului vârstnicilor. Deºi cãminul e
racordat la termoficare ºi numãrul elementelor corpurilor de încãlzire a fost
determinat corect, în zilele cu temperaturi foarte scãzute am fost nevoiþi sã
suplimentãm încãlzirea prin introducerea unor încãlzitoare electrice, fapt care
a dus la cheltuieli de regie deosebit de ridicate. Analizând situaþia, am constatat cã principala cauzã a pierderilor mari de cãldurã o constituie lipsa de
etanºare a ferestrelor, fapt care nu s-a putut corecta cu diferite paleative, cum
ar fi „etanºarea” cu fâºii de burete, pãturi, etc. Vechimea ferestrelor a fãcut
iraþionalã încercarea de reparare a lor, singura soluþie la îndemânã fiind
înlocuirea acestora. Având ºansa de a beneficia de o generoasã donaþie, din
partea familiei Freyden din SUA, în primele zile din acest s-au înlocuit vechile
ferestre de la etajul clãdirii (unde se aflã cãminul), cu altele noi, din termopan.
Imediat, în aceleaºi condiþii de temperaturã exterioarã, temperatura din
camerele cãminului a crescut cu 2-3 grade, ceeace este foarte mult. Iatã cum,
un mitzvot fãcut de coreligionarii noºtri de peste ocean ne încãlzeºte nu
numai în sens figurat, ci chiar la propriu.
I. S.
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Avram Leiba Zissu-model de sionist

Crearea Statului Israel a fost precedatã de o luptã
lungã ºi dramaticã, de ani de emigrare „ilegalã“, înfiinþãri de colonii, muncã a pãmântului, formare ºi
instruire de formaþiuni de autoapãrare, de sacrificiu a
fiilor ºi fiicelor sale, care nu au ezitat sã-ºi riºte avutul
ºi viaþa. În ziua de azi, când se urmãreºte cu precãdere
doar bunãstarea materialã, trebuie sã ne amintim cã
noþiuni precum patriotism, sacrificiu, curaj, nu sunt
vorbe goale, ci expresie a unor nobile sentimente.
Calitatea unui sionist se mãsoarã prin determinarea de
a sacrifica totul pentru naþiunea ta. Trebuie sã dãm
totul fãrã a cere numic în schimb. Acesta este testamentul sionist. Unul din merituoºii executori ai acestui testament a fost Avram Lieba Zissu. Voi încerca sã
redau câteva din momentele care i-au caracterizat
viaþa ºi activitatea:
În 1910 este angajat la “Banca Moldova” din Iaºi,
oraº care era centrul antisemitismului din România,
aflat sub influenþa xenofobului profesor Cuza. În aceste condiþii, Zissu intrã în conflict cu studenþimea
cuzistã. La o recepþie oferitã unor grupuri de studenþi
strãini, studenþii evrei au fost excluºi. Atunci, Zissu a
redactat un manifest pe care l-a difuzat strãinilor,
ispravã pentru care a fost bãtut crunt de trei studenþi
cuziºti. În 1914 se se mutã la Bucureºti. Aici înfiinþeazã ziarul “Mântuirea”, duce o campanie împotriva înregimentãrii evreilor în partidul liberal, partid cu
comportament antisemit, solicitã recunoaºterea calitãþii de minoritate naþionalã pentru evrei. Prin calitatea ºi corectitudinea acþiunilor sale este recunoscut
în lumea politicã, dobândind tot mai multã notorietate. În anul 1920 este numit administrator la fabrica
de zahãr Ripiceni, unde îºi dezvãluie formidabila
capacitate organizatoricã. La 10 decembrie 1922,
urmare unor excese antisemite ale studenþilor din
Cluj, scrie un articol incendiar în ziarul „Mântuirea”.
Drept consecinþã, redacþia ziarului este devastatã, iar
studenþii antisemiþi demonstreazã zile în ºir pe strãzile
capitalei, cerând capul lui Zissu. Ministrul justiþiei îi
cere lui Zissu sã retracteze cele scrise, ameninþându-l
cu darea în judecatã. Deoarece Zissu refuzã sã facã
acest gest, ziarul este suprimat. Cu toate problemele,
datoritã capacitãþii sale deosebite, afacerile lui Zissu
continuã sã prospere. Odatã cu creºterea veniturilor
sale, Zissu ºi-a permis sã ofere sume importante scri-

itorilor ºi poeþilor sãraci. Odatã cu instaurarea în
România a guvernelor antisemite, lui Zissu i s-a
interzis activitatea de ziarist ºi cea de scriitor. Odatã
cu amplificarea mãsurilor represive la adresa populaþiei evreieºti, s-a dispus ºi înfiinþarea „Centralei
Evreilor”, a cãrei conducere avea misiunea de a duce
la îndeplinire dispoziþiile guvernanþilor. Fiind invitat la
o ºedinþã a acestei Centrale, Zissu a declarat cã nu
este dispus sã discute cu o instituþie care are la conducere trãdãtori ºi apostaþi. Fiind sesizatã Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri, se dispune internarea lui Zissu
în lagãrul de la Târgu Jiu. Dupã ieºirea din lagãr, Zissu
este din nou avertizat, pentru „activitate subversivã”.
Între timp, Zissu este solicitat sã preia conducerea
miºcãrii sioniste. Sub conducerea lui se stabilesc criteriile pentru alcãtuirea listelor de emigranþi, fixânduse prioritãþile în funcþie de gradul de pericol la care era
supus candidatul.
Între timp, sunt paraºutaþi în România aºa ziºii
„Slihimi”, care aveau misiunea de a organiza trecerea
ilegalã a frontierei de cãtre evreii din Ungaria ºi
Cehoslovacia ºi de a-i îmbarca pentru Palestina, dotându-i cu documente false. Mulþi dintre cei paraºutaþi au
fost gãzduiþi de Zissu, care ºi coordona activitatea
acestora. E de domeniul marilor realizãri istorice modul
cum a reuºit Zissu sã salveze 187 de evrei capturaþi de
Germani pe când încercau sã treacã graniþa. Prin legãturile lui multiple, el a aranjat ca vagonul în care erau
închiºi acei oameni sã fie ataºat ultimul la trenul care
avea sã-i transporte în Germania, iar la plecarea trenului din gara Timiºoara acest vagon a fost decuplat ºi
trenul a plecat fãrã el. Evreii rãmaºi în garã au fost duºi
într-un lagãr la Târgu Jiu, iar de acolo, urmare acþiunilor
lui Zissu, au luat calea emigrãrii. Tot prin legãturile sale,
Zissu a reuºit sã facã inoperant un ordin al lui
Antonescu, publicat ºi în Monitorul Oficial, prin care se
dispunea împuºcarea tuturor evreilor prinºi la frontierã.
Istoricii afirmã cã, pe toatã perioada prigoanei, Zissu a
reuºit sã salveze de la exterminare cel puþin 14.000 de
evrei.
Dupã 23 august 1944, el reînfiinþeazã Partidul
Evreiesc, definind ca menire a acestuia militarea pentru reaºezarea în drepturi ºi restituirea bunurilor confiscate prin legislaþia rasialã, înlesnirea emigraþiei ca problemã de maximã importanþã, combaterea politicii de

deznaþionalizare a evreilor, dusã de comuniºti. Zissu
face tot posibilul pentru a demasca demagogia comunistã ºi adreseazã o chemare cãtre evrei: „Palestina
este astãzi singura þarã de pe glob care ne cheamã ºi
unde ne aºteaptã fraþii cu inima caldã ºi braþele
deschise. Acolo nu-i doar singurul refugiu, dar ºi
viitorul nostru” El luptã cu ardoare pentru aplicarea
celor stabilite la conferinþa din 1946 de la Basel, unde
Ben Gurion îi transmite: „evreimea din România trebuie sã emigreze în orice condiþii, fie ºi pe o coajã de
nucã”. A fãcut multã vâlvã vestea cã Zissu a refuzat sã
accepte diploma de aur, oferitã de Regatul Marii
Britanii, pentru servicii aduse armatelor aliate. El ºi-a
motivat refuzul ca fiind o formã de protest împotriva
politicii perfide a Albionului, care limita numãrul
evreilor admiºi în Palestina, ºi care a culminat cu atrocitãþile la care au fost supuºi emigranþii de pe vasul
„Exodus 1947”. Zissu primeºte ºi din partea preºedintelui Roosevelt o scrisoare de apreciere pentru curajul
de care a dat dovadã în toatã activitatea sa. Apare ºi o
carte scrisã de Zissu: „Nu mai existã Cult Mozaic”.
Aceasta, la douã luni de la apariþie e confiscatã. Zissu
înþelege cã în România nu se mai poate desfãºura nici
o activitate evreiascã în afara CDE, for patronat de
comuniºti. Cererea sa de emigrare este este refuzatã
de autoritãþile comuniste, iar în ziua de 3 ianuarie 1951
Zissu este arestat. La 31 martie 1954 tribunalul militar
Bucureºti dã sentinþa: pentru „crimã de înaltã trãdare”
condamnare la temniþã grea pe viaþã! La intervenþia a
numeroase personalitãþi din afara þãrii,în anul 1956
este graþiat ºi emigreazã. Din pãcate, condiþiile mizere
ºi chinurile fizice ºi morale din închisorile comuniste ºiau fãcut efectul: Zissu moare la câteva luni dupã
sosirea în Israel.
Un cântec de Hanuka spune cã „la fiecare generaþie
apare un om care mântuieºte
naþiunea”. Prin sufletul sãu curat,
prin modestia sa, prin generozitatea sa precum ºi prin sprijinirea
cu toate mijloacele a realizãrii
visului sãu arzãtor privind reîntoarcerea poporului evreu în Þara
Sfântã, A.L.Zissu a fost cu siguranþã un astfel de OM.
ALEXANDRU KOHN

În timp ce protestele continuau…
-Preluare de pe site-ul “One Jerusalem”Violentele proteste orchestrate ale musulmanilor
pe tema caricaturilor daneze au produs moartea a
numeroºi oameni nevinovaþi.
Dar, în acelaºi timp, la
Târgul Internaþional de carte
de la Cairo, 2006, s-a expus
o bogatã literaturã antisemitã ºi anticreºtinã ºi nu sa vãzut nici un protest. Ce o
diferenþã între civilizaþii!
Spre ilustrare, câteva
mostre ale publicaþiilor
expuse:
1: “Aceasta nu e sfântã” – cu referire la Biblie
2: “De ce au spart ei
Crucea?”- atac la credinþa
creºtinã
3: “Convertiþi-vã la
Islam pentru a beneficia
de securitate”
4: “Cine a ucis câinele?”- cu referire la
egipteanul Farag Fouda,
un intelectual musulman
liber cugetãtor, care a fost
ucis pentru atitudinea sa
antifanaticã. Cartea constituie o incitare directã la
uciderea altor intelectuali
egipteni care au luat
aceiaºi poziþie.
5: “Iluminarea Islamicã”- un periodic plin de
venin, care incitã la urã
împotriva evreilor, creºtinilor ºi a nemusul-
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manilor în general.
6: “Dialogul interconfesional, o mare ticãloºie” –
Înfãþiºeazã dialogul inter-

confesional ca o conspiraþie împotriva Islamului ºi
a musulmanilor.
Aceste publicaþii vulgare

ºi purtãtoare de urã, care au
fost expuse la târgul de
carte sunt vândute public,
în fiecare oraº egiptean.

Imamii din moschee ca ºi
toþi extremiºtii au permisiunea sã insulte public evreii,
creºtinii, Biblia, Crucea,
Creºtinãtatea. Ei au fãcut
asta nu doar prin caricaturi
în presã, dar ºi prin larga
utilizare a mediei, cum ar fi
canalele TV, staþii de radio ºi
ziarele din toatã lumea
arabã
ºi
musulmanã.
Editorul,
care
preferã
numele de Abu Islam
Ahmad ºi mulþi alþii ca el, ºiau fãcut un scop în viaþã din
a ataca public religiile
ebraicã ºi creºtinã, pe evrei,
ºi pe creºtini în general. Ei
vor sã utilizeze toate
metodele pentru a realiza
ceeace doresc. Scorneli,
minciuni ºi standarde duble
sunt metodele lor uzuale. Ei
sunt cei care strigã ºi se
plâng acum cã Islamul a fost
insultat de caricaturile publicate în Danemarca.
Publicaþiile sus amintite
nu au fost tipãrite în secret,
fiecare are alocat un numãr
de carte internaþional (ISBN)
de cãtre guvernul egiptean.
Abu Islam conduce ceeace
el numeºte “Centru de iluminism islamic” precum ºi o
altã locaþie în Cairo, unde
tinerii musulmani primesc o
dozã intensivã de spãlare a
creierului ºi de incitare anticreºtinã ºi antisemitã.
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Toma George Maiorescu:
Reflecþii iudeo-creºtine

Saltul din barbarie

Dacã pentru genul uman monoteismul originar
aduce primele norme de aplicare ale unei etici umane
(iubeºte-l pe aproapele tãu ca pe tine însuþi; nu ucide;
nu fura; nu râvni la femeia altuia, la avutul sãu, etc.) el
semnificã ºi momentul pãrãsirii barbariei dominate de
legea celui mai puternic ºi intrarea în universul incipient al unei noi ere: a civilizaþiei. Pentru istoria genului uman etica iudeo-creºtinã marcheazã saltul din
imperiul barbar al instinctelor dezlãnþuite în orizontul
fãrã limite al autoperfecþionãrii morale, în civilizaþie.

Ierushalaim
Aici a întâlnit omul 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.

Trei condiþii ale ecumenismului
Ce putem face azi? Fireºte, nu declaraþii. Ci propunerea, pentru toate religiile, a unui ecumenism
vital fundamentat pe trei convingeri simple: 1.
recunoaºterea unicitãþii lui Dumnezeu, 2. frãþia tuturor
fiilor Lui, ºi 3. libertatea individualã de percepþie a
divinului, al Celui Fãrã de Chip, conform datelor biocultural-psihologice ale fiecãruia. Dupã cum fiecare
religie îºi are propriul sãu drum spiritual în cãutarea
Absolutului, individualizându-ºi opþiunile de reprezentare ºi fiecare individ în parte îºi are propriul
mod de a-L percepe pe Dumnezeu, de a ºi-L „zãmisli”,
de a ºi-L fixa mental conform particularitãþilor
nepereche ale sensibilitãþii, culturii ºi subiectivitãþii
sale.

Religia iubirii
Ioshua-Isus a replantat pe solul fertil al universalitãþii sâmburele viu al monoteismului originar:

iubirea. Deci, în evoluþia sa conceptualã vom avea
de-a face, atât în iudaismul clasic, cât ºi în cel „reformat”, creºtinismul, cu un singur Dumnezeu, al iubirii.
Ioshua-Isus a fost acela care, depãºind limitele tribale,
a deschis omului de pretutindeni orizontul surclasãrii
condiþiei sale morale ºi spirituale lãrgind la scara
întregii umanitãþi ideea Dumnezeului Unic al lui
Israel, înscriind, astfel, religia iubirii în Universalitate.

Ci sã împlinesc
Întreaga lucrare a lui Isus, modul în care se purta
cu oamenii, felul în care simþea, tãcea sau se exprima
în parabole, psihologia ºi mesajul sãu, patrimoniu
umanist universal, poartã pecetea specificã a idealismului mesianic iudaic. Isus a fãcut parte din „poporul
ales” menit sã rãspândeascã învãþãtura, ca înlãturând
accesoriile temporalitãþii impuse de imperativele efemere ale momentului istoric, sã dezvolte înþelepciunea mozaicã a iubirii, sã focalizeze ºi sã proiecteze
iudaismul într-o nouã dimensiune. „Sã nu te superi ºi
sã nu þii supãrarea pe copii poporului tãu. Sã iubeºti
pe aproapele tãu ca pe tine însuþi” transcrie Moise
Porunca dumnezeeascã în cea de a III-a Carte a sa
(Leviticul 19:18). De altfel, Isus care a crezut neclintit
în Tora a fost caracterizat drept „cel mai evreu dintre
evrei” înainte de orice, pentru cã a atras, ca nimeni
altul, neevrei sã creadã în Unul, în Unicul inefabilul ºi
indefinibilul Dumnezeu al lui Israel. „Sã nu credeþi cã
am venit sã stric Legea ºi Prorocii, spunea El, am
venit sã nu stric, ci sã împlinesc” (Matei 5:17).

Un arbore
Nutresc speranþa ca Ioshua-Isus sã reprezinte
trãsãtura vie a reconsiderãrii, fãrã resentimente ºi
prejudecãþi dogmatice, a relaþiei frãþeºti dintre
iudaism ºi creºtinism. Monoteismul originar rãmâne,
cred, în istorie ca un arbore falnic, cu rãdãcinile adânc
înfipte în pãmânt ºi coroana sprijinind cerul prin
ramuri puternice: iudaismul, creºtinismul ºi islamul.

Monopolul adevãrului
Dacã eºti aureolat de orgoliul absurd al intoleranþei religioase, de sentimentul de deþinãtor al adevãrului absolut, va fi destul de dificil sã motivezi în
timpul unor epocale deschideri, în toate domeniile
(de la fizicã la metafizicã, de la globalizarea economicã la cea spiritualã, cu grijã pentru nealterarea
diferenþelor culturale, al promovãrii unui ecumenism
cât mai cuprinzãtor), poziþii sclerozate ºi imobilitatea
spiritualã. Decelãm în aceastã epocã a cãutãrii unor

drumuri comune persistenþa încãpãþânatã a unui fundamentalism religios atât la unele culte clasice cât ºi
la unele secte.Aceastã continuã medievalã „vânãtoare
de vrãjitoare” elaboreazã condamnãri ºi excomunicãri
pentru importante comunitãþi care îndrãznesc sã gândeascã altfel ºi sã-ºi prospecteze o altã percepþie a
divinului. Gonite din Bisericã, aceste comunitãþi religioase sunt anatemizate.”Eretic” faþã de ce sau cine,
ne întrebãm, oarecum nedumeriþi. Cine n-a greºit
vreodatã, sã arunce primul piatra-a spus Isus-ºi
nimeni n-a ridicat-o. Ce fanatic ºi absurd, totodatã,
trebuie sã fii, nu numai sã negi diferenþele ci sã le ºi
condamni cu suficienþa aceluia care are convingerea
cã numai el deþine monopolul adevãrului.

Allah cel milostiv
Terorismul începutului de mileniu III e mult mai
complex. Raþiunea, cultura ºi spiritualiatea stau în faþa
instinctelor resuscitate ale fiarei din om. Instinctele
primare sunt metamorfozate în acþiuni ucigaºe, religia
devine o mascã a urii: evocându-l pe Allah Akbar
(Allah cel puternic) se uitã de Allah cel milostiv. Or,
fiecare din cele 184 sure ale Coranului începe cu
invocaþia: „În numele lui Allah cel milostiv, cel
îndurãtor”. Te întrebi pe drept: mai are ceva comun
fundamentalismul islamic cu esenþa ºi spiritul religiei
musulmane? De altfel sintagma „jihadul islamic”
adicã rãzboiul sfânt în numele islamului semnificã, la
origini, bãtãlia pentru „monoteizarea” idolatrilor ºi
nicidecum, cum a ajuns prin succesive manipulãri
politice, rãzboi împotriva evreilor ºi creºtinilor, douã
religii monoteiste, considerate de Coran „frãþeºti”.
Civilizaþia umanistã se confruntã nu cu civilizaþia
islamicã, complementarã, creatoare a unor redutabile
capodopere în filozofie, arhitecturã, astronomie, literaturã, matematicã sau medicinã ci cu barbaria agresivã ºi violentã a fundamentalismului islamic revendicându-ºi fanatic conducerea lumii.

Reconciliere
Cred cã nimic nu poate fi mai adecvat dinamismului sincretic, atât de generos, în toate planurile, al
timpurilor noastre decât un ecumenism global. Din
pãcate, acest fenomen spiritual este limitat astãzi
doar la cultele creºtine. N-ar fi cel puþin firesc o
revenire la rãdãcini, la recunoaºterea filiaþiei directe,
la regãsirea, pãstrând specificul fiecãrei religii, a
unitãþii dintre creºtinism ºi iudaism, a religiilor
monoteiste. Recunoaºterea, în respectul diferenþelor,
a originilor comune, a moralei unice iudeo-creºtine,
ar fi putea fi paradigma reconcilierii umaniste a spiritului.

Am fost crescuþi sã urâm-ºi am fãcut-o!
Controversele privind
caricaturile daneze ale profetului Mohamed au eludat
complet fondul problemei.
Desigur, caricaturile sunt
jignitoare pentru musulmani, dar niºte caricaturi
dintr-un ziar nu pot justifica
incendierea clãdirilor ºi
uciderea unor oameni nevinovaþi. Caricaturile nu pot
produce epidemia de urã
din lumea musulmanã, pe
care am vãzut-o la televizor.
Aceasta este doar un simptom al unei epidemii pe de
departe mai mari.
Eu m-am nãscut ºi am
crescut ca musulmanã, la
Cairo, Egipt ºi în Fâºia Gaza.
În anii 1950, tatãl meu a fost
trimis de preºedintele
Egiptului, Gamal Abdel
Nasser, sã conducã spionajul militar egiptean în Gaza
ºi în Sinai, unde el a înfiinþat
“Fedainii
Palestinieni”.
Aceºtia au efectuat atacuri
peste linia de hotar, în
Israel, ucigând 400 de
israelieni ºi rãnind peste
900 alþii.
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-Nonie Darwish, scriitor(articol publicat în „Sunday Telegraph”, Londra, 12 februarie 2006)
înfrângere ºi slãbiciune. La
ºcoalã am cântat cântece cu
versuri în care evreii erau
denumiþi “câini” (în cultura
arabã, câinii sunt consideraþi
necuraþi).
Criticismul ºi punerea
sub semnul întrebãrii erau
interzise. Când eu am încercat asta, mi s-a spus:
“musulmanii nu pot iubi pe
inamicii lui Dumnezeu, iar
cei ce o fac vor ajunge în
iad”. Ca tânãrã femeie, am
vizitat o prietenã creºtinã la
Cairo, în timpul rugãciunilor
de vineri, ºi amândouã am
auzit atacurile verbale
asupra creºtinilor ºi evreilor
din difuzoarele exterioare
ale moscheii. Se spunea:
Tatãl meu a fost ucis în eu am fost întrebaþi de ”Fie ca Dumnezeu sã-i discursul operaþiunilor fe- Nasser: ”Care dintre voi trugã pe infideli ºi pe evrei,
dainilor, când eu aveam opt vrea sã rãzbune moartea inamicii Domnului. Noi nu
ani. A fost cinstit de Nasser tatãlui vostru, ucigând ne vom împrieteni cu ei ºi
ca erou naþional ºi a fost evrei? Noi ne-am uitat unii nu vom trata cu ei”. Am
considerat “shahid”, adicã la alþii fãrã grai, incapabili sã auzit enoriaºii rãspunzând
martir. În discursul sãu, care rãspundem.
„Amin“. Prietena mea s-a
anunþa
naþionalizarea
La ºcoalã în Gaza, am uitat speriatã; eu am fost
canalului Suez, Nasser a învãþat urã, rãzbunare ºi ruºinatã. Atunci am realizat
jurat cã Egiptul se va reprimare. Pacea nu a fost
rãzbuna pentru moartea niciodatã o opþiune, fiind prima datã cã ceva este
tatãlui meu. Surorile mele ºi consideratã un semn de foarte greºit în modul în care

religia mea a fost predatã ºi
practicatã. Din pãcate,
modul în care am fost crescutã nu a fost singular. Sute
de milioane de alþi musulmani au fost de asemenea
crescuþi cu aceeaºi urã faþã
de Vest ºi Israel, ca mod de
distragere a atenþiei de la
nereuºitele liderilor lor.
Lucrurile nu s-au schimbat
de când am fost o fetiþã micã
în anii 1950. Televiziunea
palestinianã îi preamãreºte
pe teroriºti, iar cãrþile ºcolare
continuã sã conteste existenþa Israelului. Peste 300
de ºcoli palestiniene sunt
denumite dupã “shahizi”,
printre care ºi tatãl meu.
Strãzi din Egipt ºi Gaza
poartã încã numele lui, ca ºi
ai altor “martiri”. Ce fel de
mesaj poate asta sã trimitã,
privind rolul teroriºtilor? Cã
ei sunt eroi. Lideri care au
semnat tratate de pace, ca
Anwar Sadat, au fost asasinaþi. Astãzi, preºedintele
islamo-fascist al Iranului are
vise nucleare, neagã Holocaustul ºi ameninþã cu Ê
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Ì “ºtergerea de pe hartã” a
Israelului, ca mod de a menþine
controlul asupra divizatei sale þãri.
Cu Danemarca pusã sã-ºi asume
preºedinþia rotativã a Consiliului de
Securitate al ONU, vâlvãtaia controversei caricaturilor a fost susþinutã de Iran ºi Siria. Acest lucru în
timp ce Agenþia Internaþionalã de
Energie Atomicã e aºteptatã sã
defere Iranul Consiliului de
Securitate ºi sã cearã sancþiuni. În
acelaºi timp, Siria este cercetatã
pentru acþiunile sale în Liban.
Ambele, Iranul ºi Siria vor sã
împiedice pe danezi sã prejudicieze scopurile lor periculoase. Dar
tulburãrile vin din partea unui public pregãtit pentru furie. Din
copilãria mea în Gaza ºi pânã
acum, blamarea Israelului ºi a
Vestului a fost o industrie în lumea
musulmanã. Ori de câte ori pacea
pãrea realizabilã, liderii palestinieni
au gãsit grupuri care doreau sã facã
orice pentru a o sabota. Ei au permis ca oamenii lor sã fie folosiþi în
linia de front a jihadului arab.
Dictatorii din þãrile care înconjoarã
pe palestinieni au fost foarte fericiþi
sã-i exploateze pe aceºtia, ca o
diversiune faþã de problemele din
propria lor curte. Singurele voci în
afara controlului, în aceste zone, au
fost moscheele, dar ºi aceste
lãcaºuri au fost folosite pentru
propagarea jihadului. E surprinzãtor cã dupã decade de îndoctrinare
în cultura urii, oamenii într-adevãr
urãsc? Societatea arabã a creat un
sistem bazat pe frica de un inamic
comun. Este un sistem care le-a
adus mult dorita unitate, coeziune
ºi ascultare într-o regiune devastatã de certuri tribale, instabilitate,
violenþã ºi corupþie egoistã. Astfel,
liderii arabi blameazã pe evrei ºi pe
creºtini în loc sã asigure ºcoli corespunzãtoare, drumuri, spitale,
locuinþe, locuri de muncã sau speranþã poporului lor. Timp de 30 de
ani am trãit în interiorul acestei
zone de rãzboi, de dictaturã opresivã ºi stat poliþienesc. Cetãþenii se
întrec în a liniºti ºi glorifica pe dictatorii lor, dar se uitã în altã parte
când musulmanii tortureazã ºi
terorizeazã alþi musulmani. Am
asistat la uciderea “de onoare” a
fetelor, la oprimarea femeilor, la
mutilarea genitalã a femeilor, la
poligamie ºi la efectul sãu devastator în relaþiile familiale. Toate acestea distrug credinþa musulmanã
din interior. E timpul pentru arabi ºi
musulmani sã se ridice pentru
familiile lor. Noi trebuie sã încetãm
a permite liderilor noºtri, sã folosescã Vestul ºi Israelul ca scuzã,
pentru a abate atenþia de la
eºecurile regimului lor ºi de la lipsirea de libertãþi a cetãþenilor. E
timpul sã încetãm a permite liderilor arabi sã se plângã de caricaturi, fãcându-se, totodatã, cã nu
vãd pe cei care defãimeazã Islamul,
purtând Coranul într-o mânã, în
timp ce ucid oameni nevinovaþi cu
cealaltã. Musulmanii au nevoie de
locuri de muncã-nu de jihad.
Scuzele privind caricaturile nu vor
rezolva aceste probleme. Ceea ce
se necesitã este speranþa ºi nu ura.
Pânã ce noi nu vom recunoaºte cã
aceastã culturã a urii este adevãrata rãdãcinã a tulburãrilor ce
însoþesc “controversa caricaturilor”, aceastã violentã suprareacþie va fi doar începutul ciocnirii
civilizaþiilor, ceea ce lumea nu
poate suporta.
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Wafa Sultan, o conºtiinþã remarcabilã

Postul TV „Al Jazeera”
care emite din Qatar, a
difuzat pe data de 21
februarie 2006 o dezbatere televizatã dintre un
psiholog arab-american,
Wafa Sultan ºi un islamist
algerian, Ahmed bin
Muhammad. Cu un curaj
demn de admiraþie,
doamna Wafa Sultan a
criticat intoleranþa religioasã manifestatã de o
mare parte a musulmanilor. Redãm mai jos
câteva pasaje din cele
spuse cu aceastã ocazie,
aºa cum am preluat de pe
Internet:

cãrþii, ei sunt poporul
multor cãrþi. Toate cãrþile
ºtiinþifice folositoare pe
care le aveþi voi, ca ale
voastre, astãzi, sunt fruc-

Wafa Sultan: Astea
sunt probleme personale,
care nu te privesc. Frate,
tu poþi crede ºi în pietre,
atâta timp cât nu arunci

Wafa Sultan: Conflictul planetar la care suntem martori, nu e un conflict între religii sau între
civilizaþii. Este un conflict
între douã ere, între o
mentalitate care aparþine
evului mediu ºi alta care
aparþine secolului 21. Este
un conflict între civilizaþie
ºi înapoiere, între civilizaþi
ºi primitivi, între barbarie
ºi raþiune, între libertate ºi
opresiune, între democraþie ºi dictaturã. Este
un conflict între drepturile
omului, pe de o parte ºi o
violare a acestora pe de
altã parte. E un conflict
între cei ce trateazã
femeile ca pe animale ºi
cei care le trateazã ca pe
fiinþe umane. Ceeace

Moderator: Eu înþeleg
din cuvintele tale cã
ceeace se întâmplã astãzi
este o ciocnire între cultura Vestului ºi înapoierea
ºi
ignoranþa
musulmanilor?
Wafa Sultan: Da, asta
cred cã este.
Moderator: Cine a
venit cu conceptul de
conflict între civilizaþii?
Nu
cumva
Samuel
Huntington? Nu a fost Bin
Laden!
Wafa Sultan: Cei care
au început sã folosescã
aceastã expresie au fost
musulmanii. Ei sunt cei
care au început ciocnirea
civilizaþiilor. Când musulmanii au clasificat oamenii
în musulmani ºi nemusulmani ºi au chemat la luptã
contra celorlalþi pânã când
ºi aceia vor crede ceea ce
ei cred, atunci au pornit
acest conflict ºi au început
acest rãzboi. Pentru a opri
acest rãzboi, ei trebuie sãºi revizuiascã cãrþile
islamiste ºi programa
ºcolarã, toate pline cu
chemãri la luptã contra
„infidelilor”. Care civilizaþie pe acest pãmânt permite
acestora
sã
numeascã oamenii cu
nume pe care aceºtia nu
ºi le-au ales? Odatã li se
spune „Poporul Cãrþii”, iar
altãdatã îi comparaþi cu
maimuþele ºi cu porcii,

tul gândirii lor libere ºi
creatoare. Cine vã dã
dreptul sã-i numiþi „cei
care au rãtãcit drumul” ºi
apoi sã veniþi aici ºi sã
spuneþi cã religia voastrã
vã comandã sã vã abþineþi
de la a ofensa credinþa
altora? Eu nu sunt creºtin,
musulman sau evreu.
Sunt o fiinþã umanã secularã, care nu cred în
supranatural, dar respect
dreptul altora de a crede
în el.
Ahmed bin Muhammad: Eºti o ereticã...
Wafa Sultan: Sunt o
secularã care nu crede în
supranatural.

vedem noi astãzi nu e un
conflict între civilizaþii.
Civilizaþiile nu trebuie sã
se înfrunte, ci sã concureze.

sau, li se spune creºtinilor
„cei ce atrag mânia lui
Allah”. Cine v-a spus cã ei
sunt doar Poporul Cãrþii?
Ei nu sunt doar poporul

Ahmed bin Muhammad: Dacã eºti ereticã,
nu e motiv de reproº odatã
ce ai blasfemiat Islamul,
Profetul ºi Coranul?

cu ele în mine! Tu poþi sã
spui ce îþi place. Eºti liber
sã te rogi la cine vrei, dar
credinþa altor oameni nu e
treaba ta , indiferent cã ei
cred cã Mesia este
Dumnezeu, fiul Mariei,
sau Satana, fiul Mariei.
Lasã oamenii sã aibe credinþa
lor. Evreii au ieºit din
tragedia Holocaustului ºi
au fãcut ca lumea sã-i
respecte pentru cunoºtinþele lor ºi nu pentru
teroarea lor, cu munca
lor, nu reclamând ºi urlând. Umanitatea datoreazã savanþilor evrei grosul ºtiinþei ºi descoperirilor secolelor 19 ºi 20.
Uniþi, deºi rãspândiþi în
lume, 15 milioane de
evrei ºi-au câºtigat drepturile prin muncã ºi
cunoaºtere. Nu am vãzut
nici un evreu sã se arunce
în aer într-un restaurant în
Germania , nu am vãzut
nici un evreu distrugând
o bisericã, nu am vãzut
nici un evreu protestând
prin
uciderea
altor
oameni. Musulmanii au
demolat trei statui ale lui
Budha. Nu am vãzut un
singur budhist incendiind
vreo moschee, ucigând
musulmani sau dând foc
unei ambasade. Numai
musulmanii îºi apãrã
credinþa incendiind biserici, ucigând oameni ºi
distrugând ambasade.
Aceastã cale nu va duce
la nici un rezultat.
Musulmanii trebuie sã se
întrebe ce pot face pentru
umanitate, înainte de a
cere ca umanitatea sã-i
respecte.

Colectivul de redacþie:
Noemi Reckert,
Alexandru Kohn,
Ionel Schlesinger.
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Nu lua viaþa prea în serios, oricum nu vei ieºi viu din ea!
MAXIME ªI
CONFORMISME

z Prietenul anevoie
se cunoaºte.
z E rãu cînd dreapta
e stîngace.
z Decît o jumãtate de
adevãr, mai bine o minciunã întreagã.
z Despre vii, nimc
decât bine.
z De ce marea e
furioasã? I s-or fi înecat
corãbiile.
z Abscons: profund
la suprafaþã ºi superficial
în adîncime.
z
Recrutare:
te
înfãþiºeazã
medicului
gol-puºcã, iar el te
declarã sãnãtos tun.
z Riscul celor ce nuºi pierd umorul este ca
umorul sã-i piardã pe ei.
z Dacã nu ºtiþi cum
sã faceþi, atunci faceþi
cum ºtiþi!
z Vopseaua acoperã
orice. Pãcat numai cã se
cojeºte.
z Ce e somnul? O
moarte imperfectã. Ce e
moartea? Un somn mai
mult ca perfect.
z Numai dictaturile

trebuie doborîte. Democraþiile cad de la
sine.
z Tactica ne învaþã
cum se câºtigã bãtãlii, iar
strategia-cum se pierd
rãzboaiele.
z Diferenþa dintre un
guvern ºi un mãr: mãrul
cade atunci cînd s-a
copt el, pe cînd guvernul cade atunci cînd s-a
copt opoziþia.
z Niciodatã nu vom
izbuti sã-l epuizãm pe
Caragiale. El este acela
care întotdeauna ne va
epuiza pe noi.
ªTEFAN CAZIMIR

Glume

Kohn, locuitor al Texasului, îºi împlineºte o
veche dorinþã, cumpãrând un splendid cal, contra sumei de 5000$. Defileazã mândru cu calul
sãu pe strada principalã, atrãgând privirile
admirative ale trecãtorilor. Din pãcate, peste
câteva zile, din motive necunoscute, calul îºi dã
obºtescul sfârºit. Dupã o scurtã perioadã de tristeþe, Kohn îºi ia pãlãria ºi se înfiinþeazã la cârciumã. „Oameni buni, soarta face cã am nevoie
urgentã de bani, aºa cã am hotãrât sã-mi vând
calul la licitaþie. Preþul unui bilet este de 500$.
Imediat apar 12 amatori ºi se strânge suma de
6000$. Are loc licitaþia ºi este câºtigatã de
Grün. Dupã ce pleacã ceilalþi, Kohn pune deoparte 5000$, apoi i se adreseazã lui Grün:
-Acum pot sã-þi spun cã nu existã nici un fel de
cal, deoarece din pãcate acesta a murit. Uite, ai
aici cei 500$ ai tãi ºi, ca sã vezi cã îþi sunt prieten, îþi mai dau 500$ drept consolare.
-E foarte frumos din partea ta, spune Grün, dar
cum rãmâne cu ceilalþi?
-Cum adicã, cum rãmâne-întreabã Kohn-pãi
aceia au câºtigat?
Kohn conduce o delegaþie de oameni de afaceri Israelieni la New York. La sfârºitul tratativelor, directorul general al unei mari companii, mulþumit de rezultatul acestora, îi oferã
lui Kohn o splendidã limuzinã Cadillac.
-Îmi pare rãu, dar nu pot primi cadou, zise
Kohn
-Bine, atunci îþi vând o limuzinã Cadillac. Preþul
este de 50 dolari
Kohn se cautã în buzunare, scoate o bancnotã
de 100 dolari ºi o întinde directorului.
-Regret, dar nu am sã-þi dau rest, se scuzã
directorul.
-Nu-i numic, cumpãr douã!
-Rabinul nostru a dovedit înþelepciune deja în
fragedã copilãrie!-se laudã un evreu, discutând
cu vecinii de compartiment, într-un tren. Un
evreu bogat i-a spus: bãieþelule, dacã îmi spui
unde sãlãºuieºte Dumnezeu, îþi dau un gulden!
-ªi ce a rãspuns la asta copilul?
-Eu vã dau doi guldeni, dacã îmi spuneþi unde
nu sãlãºuieºte!
Aterizeazã un OZN. Comitetul de primire
pãmântean observã cum coboarã niºte fiinþe cu
trei picioare ºi trei capete. Cu ajutorul hipertranslatorului, începe dialogul:
-De unde veniþi?
-Doi milion ani luminã, Zoak.
-La voi toþi toþi au trei picioare?
-Sol neuniform, umblat sigur.
-ªi toþi au trei mâini?
-Pepene, mâncare principalã. Douã þin, una cu
lingura.
-ªi toþi au trei capete?
-Repartiþie specialã. Cap stâng, ºtiinþã. Cap
drept, artã. Cap mijloc, coordonare.
-ªi la voi toþi poartã aºa o chipã ciudatã?
-Numai evreii!
Într-o mare sinagogã din New York se rugau
douã persoane:
-Doamne, ajutã-mã cu un milion de dolari, sã
scap de faliment, sã îmi refac afacerea…
-Doamne, ajutã-mã cu zece dolari, sã am ce
da azi la copilaºi, ºi poate mâine îmi gãsesc
ceva de lucru…
Primul se duce la al doilea:
-Uite, ia de la mine zece dolari ºi lasã-l pe
Domnul sã se concentreze!

-Cine a inventat condensatorul, Kohn sau Grün?
-Evident, Kohn, deoarece altfel s-ar numi
Gründensator.
Doi talmudiºti discutã dacã e permis fumatul în
timpul studierii Talmudului. Deoarece nu
reuºesc sã se înþeleagã, apeleazã la înþeleptul
rabin:
-Rabi, e permis sã se fumeze în timpul studierii
Talmudului?
-Nu, asta nu e permis...
-Dar în timp ce fumezi e voie sã studiezi
Talmudul?
-Desigur! Întotdeauna e permis sã studiezi
Talmudul!
Rabinul satului reparã bãncile sinagogii. Un
bãieþel se aºeazã în faþa lui ºi îl urmãreºte în
tãcere.
-Fiule, doreºti sã vorbeºti cu mine? –întreabã
rabinul
-Nu, doar aºtept.
-Ce aºtepþi?
-Doresc sã aflu ce spune un rabin când îºi dã cu
ciocanul peste degete...
Patru evrei discutã despre o problemã religioasã: trei încearcã sã-l convingã pe cel de al
patrulea cã ei au dreptate:
-Uite, Shmuel, trebuie sã recunoºti cã avem
dreptate, deoarece suntem trei de aceiaºi
pãrere, iar tu eºti singurul de altã pãrere.
Shmuel, disperat, se roagã: Doamne, te rog
aratã cã eu am dreptate! Brusc, printre fulgere,
se deschide cerul ºi o mânã enormã aratã cãtre
Shmuel: -El are dreptate!
-Pãi vedeþi! - spune Shmuel fericit. La asta, unul
dintre preopinenþi, ridicã din umeri:
-Încã tot sunteþi numai doi contra trei...
Afiº pe poarta sinagogii: Iubite frate! D-zeu te
cheamã ºi pe tine, dar nu pe celular, aºa cã
opreºte-l!
Un rabin ºi un microbist stau alãturi la un meci.
La un moment dat, situaþie de gol, ºut la
poartã, alãturi.
Microbistul, urlând:-D-zeu sã-l tune, a ratat!
Rabinul: -Nu blasfemia, cã El te va pedepsi!
Ulterior, altã situaþie de gol, ºut la poartã,
ratare...
-D.zeu sã-l tune, iar a ratat!
-Nu folosi numele Lui, cã te va pedepsi!
Asta se mai repetã o datã, la care trãzneºte ºi
fulgerã de sus, ºi îl omoarã pe rabin.
O voce de sus: -D.zeu sã-l tune, iar am ratat!

D-ale bãrbaþilor...

În cabina de spovedanie, un bãtrân îi spune
preotului:
-Am 92 de ani. Am o nevastã minunatã, care
are 70 de ani. Am copii, nepoþi, strãnepoþi. Ieri
am dus cu maºina trei autostopiste, am ajuns la
un motel, ne-am oprit, ºi am întreþinut relaþii
sexuale cu toate trei!
-ªi te cãieºti pentru acest pãcat, fiule?
-Ce pãcat?
-Pãi ce fel de catolic eºti tu?
-Eu sunt evreu!
-Atunci de ce-mi spui mie toate astea?
-Astea le spun tuturor!
Soþul: -Draga mea, unde gãsesc ceaiul?
Soþia: -Voi, bãrbaþii, nici odatã nu sunteþi în
stare sã gãsiþi ceva. Ceaiul este în sertarul pentru medicamente într-o cutie de cacao, pe care
scrie „Sare”!

O doamnã cumpãrã pepeni. Pipãie vreo treizeci, miroase alte zece, la care vânzãtorul îi
spune:
-Data viitoare sã-þi trimiþi soþul la cumpãrãturi,
el nu alege!
-De unde ºtii?
-Pãi, dacã a luat aºa o soþie...
Un tatã cu cinci copii câºtigã la tombolã o
jucãrie. Acasã, îºi întreabã copiii:
-Cine e cel mai ascultãtor, cine nu o contrazice
pe mama, cine o ascultã întotdeauna?
-OK, tatã, a ta e jucãria!
Un tip, vãdit îngrijorat, se întâlneºte cu un prieten. Acesta observã cã celãlalt e frãmântat de
ceva.
-De ce ai figura asta îngrijoratã?
-Soþia mea a coborât acum trei zile sã cumpere
ziare ºi de atunci nu s-a mai întors!
-ªi ce e aºa mare lucru, sã stai trei zile fãrã
ziare?
Întrebare de logicã: Dacã în faþa uºii de intrare
latrã câinele tãu ºi þipã soþia ta, pe cine laºi sã
intre?
–Evident, câinele. Acesta, dupã ce îi dai drumul, tace!
O femeie îºi întreabã bãrbatul:
-Dragostea ta e adevãratã, sau mã iubeºti din
interes?
-Probabil cã e adevãratã, cã nu mã mai interesezi de mult...
La Radio Erevan, un ascultãtor întreabã:
-De ce costã divorþul atât de mult?
-Pentru cã meritã!

Ce au mai gândit alþii…

Timiditatea - un defect al oamenilor mari,
tupeul – defectul oamenilor mici. (Maurice
Coyaud)
Nu judecaþi oamenii dupã cei cu care se
adunã. Nu uitaþi cã Iuda avea amici
ireproºabili. (Ernest Hemingway)
Experienþa este cel mai dur profesor, pentru
cã întâi îþi dã testul ºi apoi îþi spune care era
lecþia. (Vernon Law)
Mulþi indivizi din societatea modernã sunt ca
barcagii: trag la vâsle dar stau cu spatele la
viitor. (Henry Coanda)
Dacã vrei sã faci pe cineva bogat, nu-i spori
puterea ci ia-i din dorinþe. (Epicur)
Primul om care a preferat sã înjure decât sã
dea cu piatra poate fi considerat inventatorul
civilizaþiei. (Sigmund Freud)
Când vezi cã ai aceeasi pãrere cu majoritatea,
e bine sã mai reflectezi o datã. (Mark Twain)
Dacã ai impresia cã educaþia e scumpã, atunci
încearcã sã vezi cum e ignoranþa. (Andy
McIntyre)
Trãim într-o erã în care pizza ajunge la noi
acasã mai repede decât poliþia (Jeff Marder)
Un intelectual e cineva care a gãsit ceva mai
interesant decât sexul (Edgar Wallace)
Într-o þarã subdezvoltatã sã nu beþi apã, iar
într-una supradezvoltatã sã nu respiraþi aerul
(Jonathan Raban)
Homosexualitatea în Rusia e o crimã, iar
pedeapsa înseamnã ºapte ani de puºcãrie,
închis alãturi de alþi bãrbaþi. Lista de aºteptare
se întinde pe trei ani. (Jakov Smirnoff)
Doctorul mi-a dat ºase luni de trãit, dar când
n-am putut plãti factura mi-a mai dat ºase
(Walter Matthau)
Succesul înseamnã sã mergi din eºec în eºec
fãrã sã-þi pierzi din entuziasm (Winston
Churchill)

Ultima orã - Purim 5766

Nu e o glumã, cu o zi înainte de a se tipãri publicaþia, chiar ne-am distrat...

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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