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Primul interviu: Istoria

GREGOR PETER SCHMITZ: Cartea de faþã se ocupã de
prezentul problematic ºi viitorul incert al Uniunii Europene
(UE). Aceastã uniune nu poate fi însã înþeleasã cum trebuie
fãrã a arunca o privire înspre rãdãcinile ei istorice – hotã-
rârea de a face pace în Europa sfâºiatã de rãzboi. Aþi devenit
celebru, aþi devenit arhetipul „investitorului american” cu o
avere estimatã la 23 de miliarde de dolari americani, dar
sunteþi în mãsurã sã vã amintiþi mai bine decât mulþi alþii
acel trecut întunecat al Europei, având în vedere cã v-aþi
nãscut ºi aþi crescut într-o familie de evrei în Ungaria anilor
1930. La acea vreme, Europa nu era tocmai un mediu prie-
tenos faþã de oameni ca dumneavoastrã.

GEORGE SOROS: În anii 1930, în Ungaria exista anti-
semitism, dar acesta nu era nimic în comparaþie cu ce avea
sã urmeze.

SCHMITZ: Tatãl dumneavoastrã a schimbat numele fami-
liei din Schwartz în Soros, pentru ca acesta sã nu mai aibã
o rezonanþã atât de evreiascã. A încercat familia dumnea-
voastrã sã-ºi ascundã originea?
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SOROS: Acest lucru s-a întâmplat în 1936, când am început
sã merg la ºcoala primarã. A fost o încercare de a muta
accentul de pe originea noastrã evreiascã. Nu eram o
familie religioasã. Am fost crescut într-o atmosferã extrem
de liberalã. Tatãl meu se gândise chiar sã-ºi schimbe reli-
gia, fiindcã aceasta era pentru noi o chestiune pur for-
malã, în cele din urmã însã a renunþat. I s-a pãrut cã ar fi
o ipocrizie, dat fiind faptul cã nu credeam în religie. Dar
schimbarea numelui, preluarea unui nume maghiar, ni se
pãrea un lucru bun. Antisemitismul a îmbolnãvit-o pe
mama de ulcer, pe mine însã nu mã preocupa prea tare.
Dar am rãmas, fireºte, evrei, aºa cã atunci când am mers
la gimnaziu în 1940, am fost repartizat într-o clasã de evrei,
iar în 1943 mi-am sãrbãtorit bar mitzvahul.

SCHMITZ: Situaþia a devenit cu totul alta când naziºtii au
invadat Ungaria în 1944. V-aþi temut pentru viaþa dum-
neavoastrã atunci?

SOROS: Nu în mod special. Trãiam cu ideea cã ocupaþia
avea sã fie de scurtã duratã, de cel mult câteva sãptãmâni.
La urma urmei, naziºtii bãteau în retragere peste tot, iar
rãzboiul pãrea cã se va sfârºi curând.

SCHMITZ: Dar în loc de toate acestea, au rãmas douã-
sprezece luni la Budapesta ºi au ucis aproximativ 400 000
de evrei.

SOROS: De fapt, evreii erau deportaþi mai ales din
provinciile Ungariei pentru a fi uciºi la Auschwitz. Comu-
nitatea evreiascã din Budapesta a avut parte de o soartã
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ceva mai bunã, în mare parte datoritã eforturilor depuse
de diferiþi diplomaþi, dintre care trebuie amintit suedezul
Raoul Wallenberg, de a le oferi o oarecare protecþie. Pânã
la urmã însã, mii de evrei au fost deportaþi ºi de la Buda-
pesta, iar restul mutaþi în ghetou. În ultimele zile de
rãzboi, mulþi dintre ei au fost executaþi de membrii Parti-
dului maghiar al Crucilor cu Sãgeþi. Într-o zi, am trecut pe
lângã douã cadavre spânzurate de un felinar în centrul
Budapestei. Pe unul dintre ele era pusã o pancartã pe
care scria: „Asta se întâmplã cu un evreu care se ascunde.”

SCHMITZ: ªi lucrul acesta v-a speriat?

SOROS: Bineînþeles, dar mã simþeam relativ în siguranþã
fiindcã fãcusem anumite pregãtiri. Tatãl meu prevãzuse
ce avea sã urmeze ºi ne fãcuse rost de identitãþi false. A
salvat în acest fel nu doar membrii familiei noastre, ci ºi
alþi oameni.

SCHMITZ: Cum a reuºit tatãl dumneavoastrã sã procure
actele false?

SOROS: A gãsit un falsificator de pe vremurile de dinainte
de rãzboi, o persoanã care trãise din falsificarea docu-
mentelor. Tata a devenit cel mai important client al acelui
om. În plus, portarul unei clãdiri pe care o administrase
tata îi era foarte recunoscãtor pentru felul în care se pur-
tase cu el de-a lungul anilor, aºa încât ne-a oferit actele în-
tregii sale familii, ceea ce însemna cã dispuneam de un set
complet de documente. Pe care tata l-a folosit intens. S-au
fãcut apoi documente individuale pentru membrii fictivi
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ai acelei familii, aºa încât existau mai mulþi oameni ale
cãror date de naºtere erau foarte apropiate una de alta.
Prin urmare, existau perechi de oameni care nu puteau fi
niciodatã împreunã fiindcã erau fraþi ºi surori între care
nu era o diferenþã decât de trei luni, de pildã – iar asta ar
fi bãtut la ochi. Aºa cã era destul de complicat sã ºtii cine
putea fi împreunã cu cine. 

SCHMITZ: Vã amintiþi vreo situaþie când, ascuns fiind,
v-aþi gândit: „Gata, s-a terminat. De data asta vom fi des-
coperiþi”?

SOROS: Niciodatã, deºi, cu siguranþã, au existat momente
în care am fost în pericol. La un moment dat, am fost recu-
noscut la Budapesta de un coleg ºi a trebuit sã mã mut în
alt loc. La primul sfârºit de sãptãmânã când eram pe cont
propriu, departe de familie ºi trãind sub o identitate falsã,
am plecat la plimbare ºi, fãrã sã bag de seamã, am ieºit din
Budapesta. Am întâlnit o patrulã de poliþie care m-a legiti-
mat, iar aceasta a fost prima mea experienþã cu acele acte
false. ªi, da, mi-a fost tare fricã. Dar, în vreme ce eram
conºtient de pericol, eram ºi foarte încrezãtor cã voi supra-
vieþui. Bineînþeles cã, dacã aº fi fost prins, aº fi pierit.

SCHMITZ: „Aº fi pierit.” Sunã atât de sec! Aproape cã am
impresia cã acel an petrecut în clandestinitate a fost pen-
tru dumneavoastrã o mare aventurã.

SOROS: Aºa ºi este. De fapt, anul 1944 a fost experienþa for-
mativã a vieþii mele. Important ºi paradoxal este ºi faptul cã
a fost totodatã cel mai fericit an al vieþii mele. E ciudat ºi
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chiar ofensator sã declari una ca asta, fiindcã a fost, cum
bine ºtim, o perioadã tragicã ºi îngrozitoare pentru mulþi
oameni. Dar aveam paisprezece ani. Aveam un tatã pe care
îl adoram, care controla situaþia, care ºtia ce are de fãcut ºi
care îi ajuta pe ceilalþi. Eram în pericol de moarte, dar eram
de partea binelui. Când ai paisprezece ani, ai impresia cã nu
poþi fi cu adevãrat lovit, iar eu aveam parte de cea mai trepi-
dantã aventurã la care te-ai putea gândi. Am învãþat arta
supravieþuirii de la un mare maestru. Îl iubeam din toatã
inima pe tata ºi eram extrem de fericit cã puteam sã petrec
atât de mult timp cu el. Acea experienþã mi-a modelat com-
portamentul pentru tot restul vieþii.

SCHMITZ: Ce v-a învãþat tatãl dumneavoastrã în acea
perioadã?

SOROS: Cã trãim vremuri excepþionale, când legile obiº-
nuite nu se aplicã, iar dacã rãmâi în limitele acelor reguli,
riºti sã pieri. Avea formaþie de avocat, dar ºi-a asumat
aceastã lecþie – cã trebuie sã-þi iei destinul în mâini, iar asta
e ceea ce a fãcut tata în Al Doilea Rãzboi Mondial. Lucru
pe care îl învãþase în Primul Rãzboi Mondial. Fusese prizo-
nier de rãzboi într-un lagãr din Siberia. Acolo a organizat o
evadare a prizonierilor; au strãbãtut taigaua ºi au trãit Revo-
luþia Rusã. Aceasta a fost experienþa formativã a vieþii sale,
despre care mi-a povestit pe bucãþi, în episoade scurte.
Obiºnuiam sã ne întâlnim zilnic dupã ºcoalã la bazinul de
înot. Experienþa tatei din Primul Rãzboi Mondial i-a dictat
acþiunile din Al Doilea Rãzboi Mondial, ºi bineînþeles cã
experienþa pe care eu am acumulat-o alãturi de el mi-a
modelat caracterul ºi comportamentul viitor, atât ca inves-
titor, cât ºi ca fiinþã umanã.

PRIMUL INTERVIU: ISTORIA 7

+Tragedia_Uniunii_Europene.qxp  5/15/2015  12:20 PM  Page 7




