Andrei Oi§teanu: O amintire “despre mâncare”
sau

Ce anume si cum (anume) func†ioneaz¶ memoria
unui holocaustolog
În Supliment de Cultur¶ (al editurii Polirom) am dat peste
rubrica tinut¶ de Adriana Babe†i “despre mâncare” (despre
mânc¶ruri?). În nr. 10, din 29 ian-4 febr. 2005, la pag 4 iat¶-l §i pe
Andrei Oi§teanu: el îsi povesteste via†a lui cea grea, plin¶ de priva†iuni
si de persecu†ii (antisemite) - prin o amintire culinar¶.
Reproduc aici contribu†ia-i - apoi o voi comenta:
“M-am n¶scut la Bucure§ti, dar primii §ase ani de via†¶ (1948-1954)
i-am petrecut la Cern¶u†i 1); compus¶ din cinci suflete familia mea locuia în
dou¶ camere foarte modeste din cartierul evreiesc; st¶team pe uli†a ceasorinicarilor (…) c¶rei i se schimbase numele cu cel al comunistului Karl
Liebknecht. Era o perioad¶ de dup¶ r¶zboi în care Uniunea Sovietic¶ î§i
oblojea r¶nile. Era un amestec de mîndrie si s¶r¶cie postbelic¶. Marea
victorie asupra nazismului (§i ocuparea Europe est-centrale) hr¶nea
sufletele 2), dar nu §i trupurile. Nu se mai g¶sea mai nimic de mîncare. Ca s¶
supravie†uiasc¶ cern¶u†enilor li se d¶dea în folosin†¶ cîte o bucat¶ de p¶mînt
pe care o cultivau de regul¶ cu cartofi […]
“Devenit §omer 3), tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze din cauza unui
puternic val de antisemitism 4) declan§at la începutul anului 1953 de batiusca Stalin însu§i (procesul “asasinilor în halate albe”). Abia dup¶ moartea lui
Stalin p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze 5) în România. În octombrie 1954
l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune Sovietic¶; tot ceea ce unii iubeau §i urau
mai mult. Fratele meu (11 ani) §i-a luat putin p¶mânt într-o pungu†¶ legat¶ la
gât. Eu (6 ani) l-am imitat. 6)
“La Bucure§ti am locuit pe strada Washington, devenit¶ Haia Lipschitz,
militant¶ comunist¶, situa†ie simetric¶ cu cea din Cern¶u†i Dar statutul social
§i starea material¶ s-au îmbun¶t¶tit substantial. Problema mânc¶rii nu se mai
punea în termeni de supravie†uire. £i totu§i, în fiecare diminea†¶ se derula un
ritual culinar s¶r¶c¶cios. Toat¶ familia se aduna la mas¶, mama punea solemn
un castron aburind, plin cu cartofi fier†i în coaj¶. Suflînd în mâini, decojeam
cartofii fierbin†i, îi m¶run†eam în farfurie §i ad¶ugam sare, ceap¶ tocat¶ si
untdelemn. Apoi mâncam în t¶cere, ca într-o agap¶ mistic¶.
“Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului 7) din Cern¶utiul
stalinist, dar noi continuam s¶ practic¶m ritualul s¶pt¶mânal, în amintirea
paradisului/infernului pierdut”.

Secre†ia pe hârtie a lui A. Oisteanu mi s-a ar¶tat exemplar¶,
definitorie pentru membrul unei familii de bolsevici (§i ce familie: a
sinistrului criminal de r¶zboi-§i-pace: “Leonte R¶utu”) - prin:
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a. neadev¶rurile rostite-scrise cu senin¶tate inocento-inco§tient¶;
b. nesim†irea politico-socialo-etnic¶ - prezent¶ §i la tovar¶§ii s¶i
holocaustologi: Shafir, A. Cornea, Al. Florian, R. Ioanid, E. Wiesel.
c. rezultatul: o inabil¶, o grosolan¶, o puturoas¶ diversiune
istoric¶, moral¶, lingvistic¶ - dar cât de eficace prin efectul ei în spiritul tulburat al românilor analfabe†i si gata-culpabiliza†i tot de ei, de
holocaustologii atotprezen†i: Big Brother-i - cotidiani.
Am s¶ le iau în ordine:
1) £tiam (din Dic†ionarul lui Florin Manolescu) c¶ fratele mai
mare al s¶u, Valery s-a n¶scut în 1943, în Karaganda, Kazahstan.
Tot de acolo aflasem c¶ Valery “î§i petrecuse copil¶ria la Cern¶u†i”.
Din textul de mai sus reiese: Andrei Oi§teanu s-a n¶scut la Bucure§ti
(în 1948), “dar primii ani din via†¶ (1948-1954) i-am petrecut la
Cern¶u†i”.
Informa†ie care îmi tulbur¶ cuno§tin†ele despre “Cern¶u†i - sediul
£colii de cadre a bol§evicilor urmînd a ocupa posturile-cheie ale
României ocupate de Ru§i”. Acea “carantin¶ aurit¶” a fost deschis¶ de
sovietici înc¶ din 1945 §i acolo au fost forma†i atât evreii de origine
român¶ - refugia†i în iulie 1941 din Basarabia §i Bucovina de Nord în
Asia Central¶, cât §i evreii de origine rus¶ §i maghiar¶ - care aveau s¶
ne conduc¶ spre înd¶r¶t, într-un ev-mediu în plin secol al dou¶zecilea.
Dac¶ el, Andrei s-a n¶scut în 1948, la Bucure§ti (unde se afla deja
“unchiu†etul” Leonea Oigenstein, zis R¶utu, zis “Krokodil”, bine înfipt
în “sarcinile de stat si de partid (“statul” fiind Marea Uniune Sovietic¶,
ea ne “administra” - prin auxiliarii Ocupantului, deci §i prin unchii,
prin mama: Bella Iosovici, prin tat¶l: Mihail-Mi§a), ce c¶uta la
Cern¶u†i familia sa începînd din anul na§terii, 1948? S¶ fi fost mama
sa, Bella Iosovici originar¶ din Cern¶u†i? “Pe vremurile acelea” nu se
circula dup¶ cheful “originarilor” peste grani†ele noi, sovietice/ermetice - cu atât mai pu†in peste frontiera dintre URSS §i ce mai r¶m¶sese
din România. Apoi: sensul trecerii infamei frontiere pentru ru§i,
comuni§ti, evrei - “consilieri” era: numai dinspre URSS spre România
(dar nu veniser¶ ei din Raiul Sovietic s¶ ne explice cât de ferici†i
suntem noi, ocupa†ii? cât de fierbinte ne iube§te pe noi Sora cea Mare,
Ocupanta?). Adev¶rat: mai era un sens, ne-normal, silit, avînd în†eles
de deportare: dinspre România spre URSS - pentru germani, îns¶
mult înaintea lor - începînd din chiar 24 august 1944 - pentru basarabenii si bucovinenii, considerati “cet¶†eni sovietici” §i amenintati cu
“repatrieria-în-Siberia”. Cei care, între 1944 si 1953 (moartea lui
Stalin) plecau din România cu destina†ia URSS - ca unchiul meu N.
Popescu - erau, în acte, socoti†i “repatria†i”, în realitate: “tr¶d¶tori ai
Patriei Sovietice”, altfel de ce ar fi fugit de Armata Rosie cea liberatoare (cea pe care o primise cu flori, la Bucure§ti, copila Lilly Marcou
§i ai s¶i din familie, din comunitate - din viitorul Aparat de Stat §i de
Partid?). Familia noastr¶ a f¶cut denef¶cutul - cite§te: acte false - ca s¶
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nu fie… repatriat¶.
2) “Mare victorie asupra nazismului (…) hr¶nea sufletele, dar nu
§i trupurile”.
ïn preajma tragicei date de 28 iunie 1940 viitorii p¶rin†i §i unchi
(“R¶utu”) ai lui Andrei Oi§teanu, comuni§ti, alergaser¶ cu sufletul la
gur¶ pe malul stâng al Prutului, în Teritoriile Cedate, iar pân¶ la
jum¶tatea lunii iulie 194l, fiind komisari-voluntari, îi t¶iaser¶-spânzuraser¶ pe goi-i localnici din Basarabia §i din Bucovina de Nord r¶pite
de URSS; când, dup¶ un an de ispr¶vi “revolu†ionare” fuseser¶ sili†i s¶
fug¶ din calea armatei române, ei nu al†ii alc¶tuiser¶ unit¶tile-dedistrugere a tot ce era piatr¶ pe piatr¶; în afar¶ de sufletele lor, hr¶nite
cu ura-de-clas¶ bol§evic¶ §i cu nem¶rturisita, dar aplicata ur¶-de-ras¶
evreiasc¶ (împotriva b¶§tina§ilor neevrei), trupurile lor de caralii §i de
tor†ionari s-au hr¶nit pân¶ la vom¶ cu ceea ce zmulseser¶ de la gura
basarabenilor §i a bucovinenilor. În acel an de co§mar (28 iunie 194015 iulie 1941), pe lâng¶ teroarea politico-etnico-poli†ieneasc¶, pe
m¶sur¶ ce “indigenii” erau alunga†i din case, aresta†i, executa†i ori
“doar” deporta†i - dup¶ ce fuseser¶ înfometa†i - în aceea§i m¶sur¶
komisarii-voluntarii, se umflau, se l¶†eau - de mirare c¶ nu explodaser¶
de prea-plinul exercit¶rii puterii, de-atâta mâncare, de pl¶cerea v¶rs¶rii
sângelui oamenilor nevinova†i. Bol§evicii evrei din dreapta Prutului ca
§i bol§evicii evrei din stânga Nistrului (“transnistrienii”) î§i hr¶niser¶
peste m¶sur¶ “trupul” de care ne vorbe§te atât de frumos holocaustologul de azi §i nu î§i imaginau c¶ dup¶ festinul pe care §i-l organizaser¶ vreme de un an pe teritoriul Basarabiei §i al Bucovinei de Nord
vor fi sili†i s¶ fug¶ în Rusia, cea pe care în 20 ani bol§evicii (“În frunte: komisarii!”, vorba unui cântec drag lui Isaac Babel - deci §i lui R.
Cosasu, cel care afirmase, rânjind, c¶ genocidul comunist de trei sferturi de veac fusese… “o blenoragie de tinere†e”) o pref¶cuser¶ din ¢ara
Pâinii în Imperiul Foamei.
C¶ tot ne afl¶m la rubrica Adrianei Babe†i “despre mâncare”:
nu-i va fi auzit niciodat¶ A. Oi§teanu pe p¶rin†i povestind ce anume
mâncaser¶ ei, “voluntarii” în Basarabia, dup¶ 28 iunie 1940? Nici ce
anume nu-mâncaser¶ ca “refugia†i” în Kazahstan? £i ce - totu§i mâncaser¶ - doar ei, ocupan†ii, între 1944-1948 în România cea
sec¶tuit¶ de r¶zboi, supt¶ de ru§i cu ajutorul Sovromurilor (impuse
în luna mai 1945!) - prin zapciii lor, evreii?
3) “Devenit §omer, tat¶l meu nu putea s¶ se reangajeze…” (subl.
mea, P.G.)…
“£omer” Mi§a Oigenstein? Komisarul bol§evic, cel care…
“d¶duse dovad¶” cu asupra de m¶sur¶, atât în Teritoriile Române§ti
Ocupate (1940-1941), cât §i în Armata Ro§ie, în Polonia, în Germania
- ca politruk sub comanda suprapolitrukului… umanist - altfel
criminalul Ilia Ehrenburg?
Iat¶ cum se joac¶ - acum - A. Oi§teanu cu termenii, min†ind,
min†ind, min†ind, ame†indu-i pe cititori, fiind sigur c¶ goi-ii nu vor
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îndr¶zni s¶-i atrag¶ aten†ia (de team¶ c¶ «Ordonan†a!-Ordonan†a!» cu
care tot amenin†¶ Te§u îi va b¶ga în pu§c¶rie, a§a cum p¶rin†ii lor
fuseser¶ b¶ga†i în pu§c¶rie de p¶rin†ii lui Te§u) c¶ în limba sovietic¶,
cea din fier-beton §i în Raiul Sovietic - cel din O†el Nec¶lit - cuvântul
“§omer” nu exista §i nu se aplica decât atunci când era aspru condamnat “iadul capitalist”.
4) A§adar Mihail Oigenstein devenise “§omer (…) din cauza unui
puternic val de antisemitism declan§at la începutul anului 1953 (subl.
mea) de batiu§ca Stalin…” - fiul s¶rmanului §omer î§i continu¶ §i în
acest text culinar dezinforma†ia-meseria-sa:
“La începutul anului 1953” valul de antisemitism nu fusese
declan§at, ci, ca s¶ spunem a§a: din contra: Stalin murind… la începutul anului 1953, murise §i… valul.
Recapitulare: familia lui Mihail Oigenstein, venit¶ din “refugiu”
din Kazahstan, dup¶ o §edere de 4 ani (1944-1948) în România - membrii ei avînd statut de ocupan†i-colonizatori-bol§evizatori - fuseser¶
deta§a†i la Cern¶u†iul re-resovietizat.
De ce? Andrei Oi§teanu cel care §tie atâtea nu ne dezv¶luie taina
“transfer¶rii” familiei sale. În ciuda afirma†iilor holocaustologilor c¶
românii, în 1941, exterminaser¶ elita evreiasc¶, to†i acei evrei care
sem¶naser¶ teroarea în Basarabia §i în Bucovina începînd din 28 iunie
1940 - în iulie 1941 fuseser¶ evacua†i cu grij¶, ei alc¶tuind pre†ioasele
cadre de stat §i de partid - sovietice, dar §i viitoarele cadre sovietizatoare, Stalin fiind sigur c¶ Rusia va învinge §i se va rev¶rsa-l¶†ì spre
Apus, adânc, în Europa. Dup¶ august 1944, când România capitulase,
ru§ii aveau nevoie de auxiliari fideli (§i tradi†ionali) în conducerea
noilor poli†ii ale Aparatului Terorii, a noilor ministere, direc†ii,
posturi de comand¶ ale †¶rii îngenunchiate.
Înainte de 23 august 1944 fusese para§utat Bodn¶ra§, dezertorul.
“Pe tancurile sovietice care liberaser¶ Bucure§tiul”, cum povesteste
tovar¶§a-noastr¶ Lilly Marcou, autoarea preferata a lui Liiceanu, ne
venise din Rusia “avangarda” alc¶tuit¶ din viitorii §efi, supra§efi: Ana
Pauker, Valter Roman, Tism¶neanu, Bârl¶deanu, Perahim, Roller, L.
R¶utu, Sorin Toma, Celac… Fratele lui “Leonte R¶utu”, Mihail
Oigenstein (tat¶l lui Andrei Oi§teanu) f¶cea parte din e§alonul doi sau
trei §i este de presupus c¶ în Bucure§ti - “pe strada Washington,
devenit¶ Haia Lipschitz” familia c¶p¶tase cel pu†in un apartament
confortabil, dac¶ nu întreg imobilul din care fuseser¶ alunga†i
bopl§evice§te goi-ii proprietari, acei odiosi burjui fascisto-antonesciano-antisemi†i.
Înc¶ o dat¶: de ce se (sic) mutase familia lui Mi§a Oigenstein de
la Bucure§ti la Cern¶u†i?
Am mai spus, repet: imediat ce frontul se îndep¶rtase de
Bucovina de Nord, la Cern¶u†i sovieticii organizaser¶ un fel de…
“Academie” ce preg¶tea cadrele conduc¶toare necesare României
sovietizate. Mihail Oigenstein va fi fost trimis cu misiunea - din partea
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ru§ilor, doar era ofi†er (si cet¶†ean) sovietic - de m¶car instructor, dac¶
nu de chiar director al acestei prime uzine produc¶toare de capete
p¶trate (a doua fiind celebra “£tefan Gheorghiu” din Bucure§ti, tot de
el condus¶). C¶ “familia locuia în dou¶ camere modeste din cartierul
evreiesc” - posibil: Cern¶u†iul fusese devastat (desigur, nu atât de
distrus precum Chi§in¶ul…) o prim¶ oar¶, în iulie 1941, la retragerea
sovieticilor care dinamitaser¶-incendiaser¶ tot ce putuser¶, a doua oar¶
în 1944, când ru§ii re-veniser¶. Îns¶ cele dou¶ camere modeste vor fi
semnificat un lux de care cern¶u†enii nu aveau parte - atât din pricina
distrugerilor, cât mai ales din pricina evacu¶rilor din casele înc¶
locuibile de c¶tre noii st¶pâni: sovieticii §i uneltele lor.
Revin la citat: “devenit §omer (!), tat¶l meu nu putea s¶ se
reangajeze (în ce “ramur¶” reangajarea?) din cauza unui puternic val
de antisemitism declan§at la începutul anului 1953 de (…) Stalin”…
“Antisemitismul” - ce bun este el în explicarea a orice!
Oigenstein Andrei nu este primul evreu care deformeaz¶, falsific¶
Istoria reducînd-o la : evreu-goi; la: cine nu este cu noi este antisemit.
Asa au f¶cut-o neru§ina†i ca Perahim, Bruhmann (“Roger”, “Holban”),
Cristina Marcusohn-Luca-Boico, Sorin Toma, Tertulian, Maria Banu§,
Nina Cassian, R. Ioanid, Isaac Chiva, Moscovici, Ed. Reichman,
Crohm¶lniceanu… care, dup¶ ce f¶cuser¶ tot r¶ul posibil în România
sub Stalin (§i în numele lui Stalin) o §terseser¶ în Orient (Israel), cu
prec¶dere în Occident (în “surghiun”, vorba lui S. Damian), unde s-au
plâns de “persecu†ii - chiar pogromuri - anticomuniste si antisemite”!
Andrei Oi§teanu, dup¶ ce minte f¶r¶ a clipi din ochi, scontînd pe
analfabetismul cititorului român (dar §i pe teama redactorilor
Suplimentului de cultur¶ de a-i tempera-corecta delirurile holocaustice, §ade prost cu logica, cu cronologia: într-adev¶r “antisemitismul”
fusese declan§at de Stalin, îns¶ încetase imediat dup¶ moartea
tiranului (în martie 1953), deci nu putea constitui motivul… plec¶rii
familiei bol§evicului Oigenstein din URSS dup¶ un an §i jum¶tate,
în… octombrie 1954.
5) “p¶rin†ii mei au reu§it s¶ emigreze (subl. mea) în România”…
Iat¶, în sfâr§it!, un adev¶r incon§tient sc¶pat din gura lui
A. Oisteanu: a emigra semnific¶ a pleca din patria ta, (Rusia-URSS),
pentru a te stabili în alt¶ tar¶ (temuta, detestata, antisemita Românie…)
- unde e§ti imigrant.
Dovad¶ c¶ patria familiei Oigenstein a fost-este-va fi Rusia:
m¶rturisirea înl¶crimat¶ a holocaustologului de azi - aceasta:
6) “În octombrie 1954 l¶sam în urma noastr¶ marea Uniune
Sovietic¶ (…) Fratele meu (…) §i-a luat pu†in p¶mânt într-o
pungu†¶ legat¶ la gât. Eu (…) l-am imitat” (sublinierea îmi
apar†ine).
Observa†ii:
a) Iei p¶mânt din p¶mântul t¶u, al patriei tale. Concluzie provizorie, repetat¶: Patria familiei Oigenstein nu este România, ci Rusia…;
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b) …Atât c¶ p¶mântul Cern¶u†iului - din care luaser¶ ei,
emigran†ii în pungu†e - nu era/ nu este/nu va fi rusesc - ci românescocupat-vremelnic: Bucovina de Nord, ca §i Basarabia, fiind teritorii
r¶pite de Rusia Sovietic¶ §i “administrate” cu ajutorul entuziast,
complice la crim¶, §i al evreilor.
7) “Trecuser¶ mul†i ani de la p¶r¶sirea ghetoului din Cern¶u†iul
stalinist (subl. mea), dar noi…”
“Ghetoul din Cern¶u†iul stalinist!” Care ghetou? De cine
“amenajat”? Care “Cern¶u†i stalinist”? Cine îl f¶cuse… stalinist: nu ei,
slugile credincioase ale lui Stalin, atâta vreme cât “batiu§ca” îi
martiriza pe al†ii, nu pe ei?; pe goi, nu pe evrei?
Nu i-i ru§ine lui A. Oi§teanu?
Nu. El nu §tie ce este ru§inea.
Nesim†irea este meseria lui; natura lui.
Cum s¶ dialoghezi cu un ins din categoria-meseria-natura lui?
Am mai spus-o, o repet: nu po†i comunica nici cu el nici cu ai lui.
Fiindc¶:
a) El nu d¶ cuvintelor (termenilor) semnifica†ia împ¶rt¶§it¶ de
majoritatea comunit¶†ii de limb¶ român¶: §omer, antisemitism,
emigra†ie, gheto, stalinist; ci una ideologico-etnicist¶;
b) El nu este consecvent în “op†iuni”:
- ascunde cu o încrâncenare crâncen de suspect¶ adev¶rurile
biografice ale familiei sale §i ale comunit¶†ii sale evreie§ti ac†ionînd în
Basarabia §i în Bucovina - în numele lui Stalin! - îns¶ refuz¶ cu îndârjire s¶-§i asume si p¶catele ei - înc¶ o dat¶; nu este vorba despre
vinov¶†ia lui Andrei Oi§teanu, ci de asumarea mo§tenirii criminale a
familiei, a clanului, a categoriei din care face el parte - dimpreun¶ cu
veri§oara sa, Anca R¶utu, fiica lui Leonte…
- … pentru a fi respectat¶ simetria (§i justi†ia): el §i cu ai s¶i
holocaustologi învinov¶†esc pe to†i românii de a fi masacrat evrei
în timpul celui de al doilea r¶zboi mondial - îns¶ aceia§i le interzic
acelora§i români argumentele:
- vinova†ii români de crime împotriva evreilor au fost judeca†i, condamnati, de acum o jum¶tate de secol - ceea ce nu s-a întâmplat cu un singur evreu vinovat, dovedit de crime împotriva românilor;
- chiar dac¶ eu nu sunt de acord cu argumentul: “nu eram
n¶scut în timpul evenimentului - sau crimei - cutare”, nu sunt de acord
nici cu nesim†irea etnic¶ cu care urma§ii (si profitorii) unor criminali
dovedi†i ca cei din familia Oigenstein/“R¶utu” refuz¶ a m¶rturisi în
public, nu vina - ci ru§inea §i oroarea pentru faptele p¶rin†ilor lor.
Andrei Oi§teanu r¶mâne Monumentul Nesim†irii Etnice si al
Dezinform¶rii-f¶r¶-frontiere. Un reprezentant str¶lucit al regnului
mineral - din care fac parte Shafir, R. Ioanid si Wiesel.
Paul Goma
Paris, 1 iunie 2005

