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              EDIłIE SUBSIDIARĂ A MINIREVISTEI MENORA      
                                 PUBLICAłIE A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI         
  
Prin amabilitatea d-lui Ing. Norbert Zilberman am primit la redacŃie 
următorul articol de excepŃie pe care spre mândria noastră îl supunem 
atenŃiei dumneavostră în cele ce urmează, el se intitulează « Primul 
general israelian“David Marcus” »  

 

Limba sa maternă, idişul, i-a permis să converseze, cu supravieŃuitorii Holocaustului. În această 
ultimă calitate a fost numit şef al „Diviziei Crimelor de Război”, planificând procedurile legale şi 
de asigurare a pazei conducătorilor nazişti judecaŃi la „Procesele de la Nurnberg”, în dubla sa 
calitate de avocat şi de colonel de infanterie, în procesele de crime de război şi crime împotriva 
umanităŃii. A fost medaliat de mai multe ori. În anul 1947, Marcus revine la viaŃa civilă şi îşi ia din 
nou biroul de avocat. Câteva luni mai târziu, este elaborată rezoluŃia ONU cu privire la împărŃirea 
Palestinei în două state, unul arab şi altul evreiesc, Regatul Unit al Marii Britanii trecând către 
ONU mandatul său asupra Palestinei şi problemei palestiniene. Această rezoluŃie a ONU a fost 
respinsă în unanimitate de către Ńările arabe. Cariera militară israeliană – În anul 1947, anul de 
dinaintea proclamării statului Israel, posibilitatea unui război cu statele arabe devenea din ce în ce 
mai probabil, iar AgenŃia Evreiască condusă de David Ben Gurion s-a lansat într-o campanie de 
achiziŃie de arme şi de recrutări de soldaŃi. David Ben Gurion (care va deveni primul-ministru al 
Israelului) a apelat la Marcus pentru a-i găsi un „ofiŃer american” care să devină consilier militar 
strategic şi să-i organizeze noua armată – Haganah. Deoarece Marcus nu a găsit pe nimeni 
corespunzător, el a decis să devină „voluntar” şi în 1948 Departamentul Apărării din SUA i-a 
acordat o dispensă, el fiind rezervist. CondiŃia pe care i-a pus-o Ministerul Apărării era aceea de a-
şi schimba numele şi de a-şi ascunde trecutul militar. Astfel, în luna ianuarie a anului 1948, 
colonelul în rezervă David Marcus a debarcat în oraşul Tel Aviv din viitorul stat Israel, cu numele 
de împrumut de „Michael Stone” pentru a evita problemele cu britanicii care deŃineau încă 
controlul asupra Palestinei. Colonelul american Mickey Marcus în anul 1948, primul general al 
Israelului (Aluf). SituaŃia militară de atunci a Israelului era dificilă, neexistând apărare a frontierei, 
artilerie, aviaŃie şi lipsind armele de infanterie şi muniŃii. Britanicii interziseseră evreilor importul şi 
posesia de arme şi părăsind Palestina, ei şi-au lăsat acolo armamentul greu, blindat şi artileria în 
Egipt, Irak şi Transiordania care a devenit ulterior Iordania. Francezii au părăsit Libanul şi Siria şi 
au lăsat acolo armamentul greu. Nu exista suficient personal cu pregătire şi experienŃă militară, din 
cauza faptului că numerus-clausus nu permitea evreilor să practice profesia de soldaŃi, chiar dacă a 
existat o brigadă evreiască în cadrul trupelor britanice în perioada ambelor războaie mondiale. 
Hagana era o organizaŃie militară clandestină efectivă în realizarea proiectelor sale, dar lacuna sa 
majoră o constituia absenŃa totală a pregătirii şi experienŃei unei armate naŃionale permanente.                              
                                                                 → Continuarea în numărul viitor! 

 

Iată o incursiune asupra cuvântului „golem” şi nu numai, 
istoric,trecut şi prezent :  
 

Având un slujitor Golem a fost văzut ca un simbol ultim, al înŃelepciunii şi sfinŃeniei, există 
tot felul de poveşti despre golem, de altfel cu trimiteri la rabini proeminenŃi de pe întreg parcursul 



 
Evului Mediu. Noi atribute ale golem s-au adăugat treptat în timp. În multe poveşti golem este 
înscris cu cuvinte magice sau religioase, pe care îl păstrează viu animat. Scrierea unuia dintre 
numele lui Dumnezeu pe frunte, o bucată de hârtie în gură, sau înscris pe corpul său, fie de scris 
cuvântul Emet (adevărul – l. ebraică), pe fruntea sa sunt exemple de astfel de cuvinte. Prin 
ştergere Aleph prima scrisoare în Emet pentru a forma Met (mort – l. ebraică), în cazul în care 
Aleph, scrisoarea este anulată, Golem ar putea fi dezactivat. Un alt mod de activare este cel al 
scrierii unei incantaŃii specifice de folosire a sângelui proprietarului pe pergament de piele de viŃel, 
şi plasând-o în gura lui Golem. Apoi, de a scoate pergamentul pentru a dezactiva Golemul. Este 
probabil, ca acest lucru să fie aceeaşi incantaŃie pe care rabini o recită în stil narativ clasic. 

                                                                   (Sfârşit !) 
                                                                       

D-nul Ing. Norbert Zilberman ne-a trimis următorul articol „Academia Română şi 
evreii” apărut în revista „Cultura” luna mai 1937, redactor şef fiind H. Carp, secretar 
W. Filderman, iar autorul articolului A. Axelrad (originar din Bârlad) un scriitor prolific : 
 

Scrie tot d. O. Densuşan în acelaş No. al revistei d-sale. Şi tot d-sa face 
şi această reflexie: “Peste această părere D. Puşcariu a trecut repede când şi-a 
pus numele pe o carte alături de Evreul Herzog şi când pentru „Dacoromânia” 
a recurs la contribuŃia financiară a Băncei Marmorosch-Blank”. Aflăm deci că 
Academia Română era să fie în mare pericol de a fi „pervertită” de evreul 
Tiktin. Dar ce înseamnă a perverti ? Să căutăm acest cuvânt în dicŃionar, 
într-un dicŃionar românesc, bine înŃeles. Dar nu avem ! Marele DicŃionar al 
Academiei nu a ajuns încă la litera P. şi alt dicŃionar român nu este. Ne-o 
spune d. T. Pisani în „Universul”. Acest mareiubitor al limbei române, scrie 
cu adâncă durere românescă în „Universul” din 29 Oct. Trecut, că românii 
nu au nici gramatică, nici dicŃionar, decât doar acele făcute de evrei, deci 
după părerea d-sale, egal cu zero : „Avem DicŃionarul Universal al lui Lazăr 
Şăineanu, sărac şi cu multe greşeli. La fel sau aproape şi DicŃionarul 
enciclopedic ilustrat a lui Candrea. Totuşi te foloseşti de aceste DicŃionare 
fiindcă n-ai ce face, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Unii se ajută chiar cu 
DicŃionarul româno-francez al lui Frederic Dame şi cu cel româno-german al lui 
Tiktin ca dicŃionare de limbă română. E cu putinŃă una ca asta ? Iată că e. Ce 
nu face omul la nevoie ? Dar asta nu înseamnă că avem dicŃionar al limbii”, 
scrie d. T. Pisani. Şi bietul om, cu inima d-sale românească sfâşiată de 
durere, scoate acest oftat: „Patru dicŃionare şi nici unul eşit din sârguinŃa 
noastră : Şăineanu, Tiktin, Candrea, vrednici de laudă dar trei încetăŃeniŃi şi 
Frederic Dame francez”. La aceste vom adăoga şi noi : ce ar mai fi dacă am 
mai avea şi un dicŃionar întocmit de un grec, Doamne păzeşte! 

                                                  (Vom continua în numărul viitor !) 
 

În ideea că această nouă publicaŃie vă va face o deosebită plăcere, noi cu consideraŃia şi respectul 
cuvenit, aşteptăm din partea tuturor doritorilor noi mesaje, documente şi alte dovezi şi mărturii ale trecerii 
timpului, alături de care amprenta istoriei fiinŃelor noastre a fremătat, freamătă şi va fremăta.  

(Pe adresa rondmircea@yahoo.com  şi pe site-ul www.focsnai.jewish.ro  ne puteŃi contacta şi vizualiza 
rodul muncii noastre ).                
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