
 CELEBRII MILIARDARI 

AMERICANI LIEBER, BOTOȘĂNENI 

LA ORIGINE?  

 

Frații Stan Lee Lieber și Larry Lieber, 

fondatorii legendarei edituri americane de 

benzi desenate COMICS MARVEL 

(creatorii benzilor desenate cu 

nemuritoarele personaje de animație Omul 

de fier- Iron Man, Omul furnică- Antman, 

Omul păianjen- Spider Man, Hulk, Thor, 

Thanos, Captain America, Cei 4 fantastici, 

Pantera Neagră și multe, multe altele din 

lumea fantastică a lui Superman și Batman), 

sunt pe linie paternă, români / botoșăneni? 

În decembrie 2022 se împlinesc 100 de 

ani de la nașterea lui Stan Lee Lieber. Pentru 

continuarea cercetărilor, am luat legătura cu 

Abraham Josephine Riesman din Rhode 

Island, autorul unui volum dedicat 

personalității lui Stan Lee Lieber, „True 

Believer: The Rise and Fall of Stan Lee”. 

Americanii Stan Lee, născut Stanley Martin 

Lieber la 28 decembrie 1922, decedat la 12 

noiembrie 2018 (95 de ani), New York City, 

SUA, editor și impresar, respectiv, fratele 

său, Larry Lieber / Lawrence D. Lieber, 

artist și scriitor, născut la 26 octombrie 1931, 

co-creatori ai supereroilor benzilor desenate 

Comics Marvel, s-au născut în familia Celiei 

(născută Solomon) și a lui Jack (fost Iancu) 

Lieber, evrei imigranți în SUA. 

În 2009 The Walt Disney Company, în 

vremuri de criză economică, a cumpărat 

Editura Marvel pentru suma de 4,24 

miliarde de dolari! 

 

 

 

 
 

  Mama lor era plecată din anul 1901 de 

la Huși în America, iar tatăl, Iancu Lieber, 

un șelar de 20 de ani din Botoșani, a plecat 

în 1905 din Botoșani și așa s-au cunoscut la 

New York într-o zonă de locuințe denumită 

sugestiv „Mica Românie” .  

După cum se poate vedea, pe cererea de 

obținere a cetățeniei americane, cerere din 

21 septembrie 1918, Iancu Lieber / Jack 

Aron Lieber (noul nume al lui Iancu, 

englezificat), pe atunci în etate de 33 de ani, 

declară ca localitate de origine Botoșani, 

România. 

Conform unor informații de presă, 

certificatul de naștere de la Arhivele 

Naționale ar fi fost datat 15 august 1885, iar 

tatăl celor doi frați cu o inspirație de geniu s-

a născut într-o perioadă în care evreii 

rezidenți erau cam jumătate din populația 

orașului Botoșani.  

Am luat de bună data de 15 august 1885, și, 

pentru confirmarea/infirmarea datei de 

naștere a acestuia, am aruncat o privire 

peste colecția de stare civilă a anului 

respectiv, unde religionarii israeliți erau 

majoritari. Nimic, deocamdată! Am tot 

găsit, ba un Iancu sin Leider născut pe 8 iulie 

pe 1885, fiul lui Leider sin Iosub, de profesie 

curelar, și al Freidei, ba un altul, Jacob sin 

Rivin, la 11 august 1885, fiul lui Rivin sin 



Froim, de profesie tejghetar, și al Surei, dar, 

pare-se, nu era ceea ce căutam... 

Mai mult de atât, cireașa de pe tort, ca în 

„Două loturi” a lui Caragiale, la data de 8 

iulie 1866, l-am găsit pe un Simon sin Iancu, 

în timp ce noi căutam un Iancu sin Simon... 

Cu ceva șansă, ca mai întotdeauna, până la 

urmă sper că vom reuși să dezlegăm enigma, 

ne vom continua periplul cercetării începute 

până la găsirea documentelor de familie și a 

mormântului... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe un alt site, geni.com, găsim sugerată 

pentru Jack Urn (Aron) Lieber, tatăl, ziua de 

15 septembrie 1886, iar părinții acestuia 

sunt numiți Simon Lieber/Liber, respectiv 

Minnie (Mantza?) Lieber (Leibovici). Pe 

piatra de mormânt din America, probabil un 

cenotaf, la Jacob Lieber apare 1887 ca an al 

nașterii! La Simon Lieber, data decesului, 11 

februarie 1918, Botoșani? 

(Vom reveni curând cu noi date.) 

P.S.: Colaborarea din pur voluntariat cu 

cercetătorul în arhive Alexandru Hriscu de 

la Cluj, marcă înregistrată deja, un real 

succes! Vivat! De asemenea, împreună cu 

dumnealui, pe lângă arhive, am consultat și 

articolul bine documentat „Adevărul despre 

originile românești ale lui Stan Lee, 

patriarhul Marvel”, autor Mihai Ghiduc, 

publicat pe 02.03.2021, din care am selectat 

pasajul final, absolut memorabil: 

Poate România să-i revendice pe Lee și 

Donenfeld (*)? 

„Cu siguranță, Lee și Donenfeld nu și-au 

revendicat originile românești. Pentru ei și 

pentru majoritatea creatorilor din Epoca de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgeni.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1j7mcq3rzVUkWmKXI_jCNR7kkweUX6TYl0oDu34rMiMYbgmhl4RxGD7iY&h=AT0DDDWO7LCJYQYPy0vUa7JV4QqHL5QSa_VAxJDZVLsTHPQ396e4e1Do-wUWnd_sIqUZV6CNSCnBq73KJ9bk0HAb4D-O2Io2troh3ChhF5NKtS2C_vT5qCRYTqCdhmVjZJlNIKQHlDFT6dlqLg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3zqhZRiuEXlyDwtwevfA9sKT3qd4V55fmjVXWwzv7j2M8BSHNnZEnXRH9oqiwQHNPla0VPQJ-2E7oi_oMhKl__pNwZgrVAjw3FyswXuT5vDDVqZqZINdX-3XGthorLDKiWwmL_bB6drKi0U9gRD2Zr0gMgE_9HMLMod0pTgWTGS4zK847WM50Ecr0zszxpEKfb21_4h-otanEL09ZQbLePC1ElLkZVbsWH


Aur a comicsurilor, Europa de Est a fost 

locul din care au fugit părinții lor pentru a 

avea o viață mai bună sau, cel mult, o vagă 

amintire din copilărie.  

 

Statele naționale care s-au născut în secolul 

a XIX-lea sau se străduiau să se nască din 

imperiile ce urmau să se destrame la 1918 și 

visau la națiuni unitare, cu limbă și cultură 

comună, iar evreii erau o comunitate mult 

prea vizibilă și le cam încurca. După ce 

vreme de secole au fost oprimați pe motive 

religioase și după scurta relaxare dată de 

modernizarea de la mijlocul secolului al 

XIX-lea, naționalismul i-a transformat din 

nou în dușmani. 

Europa a vrut să scape de ei, iar ei au ales 

America sau Palestina (bunicul lui Stan Lee 

a mers pe această cale) și nu s-au mai uitat 

vreodată înapoi. În realitate, Stan și Harry 

sunt produs unei societăți americane create 

de vapoarele sosite pe Ellis Island și crescută 

în creuzetele aglomerației din Manhattan și 

celelalte cartiere newyorkeze. Sunt niște 

oameni pentru care locul de naștere a contat 

mult prea puțin; importantă a fost societatea 

și cultura care i-a primit și i-a acceptat ca 

membri egali. 

Pentru ca România să-i revendice pe Stan 

Lee și Harry Donenfeld – sau, dacă tot am 

ajuns aici, pe Sammy Lerner, creatorul 

melodiei de la Popeye marinarul, pe 

desenatorul Saul Steinberg, autorul unor 

celebre coperte pentru New Yorker, pe Fred 

Lebow, fondatorul maratonului din New 

York – ar trebui să treacă printr-un proces 

de căutare sufletească de care pare să nu fie 

capabilă nici măcar în 2021, la 99 de ani de 

la nașterea lui Stanley Martin Lieber, fiul 

Celiei și al lui Iacob.” 

………………………………………………………………  

„Donenfeld s-a născut pe 17 octombrie 1893 

la Iași, în România, și a emigrat cu familia în 

America la vârsta de cinci ani. A intrat în 

industria publishingului în 1920, dar în 1939 

încă nu știa că o să dea lovitura cu benzile 

desenate cu supereroi.”  

Jacob Aaron Lieber 

Also Known As: „Jack Aron” 

Birthdate: 15 Septembrie 1886 

Birthplace: Botoșani, Botoșani County, 
Romania 

Death: 26 februarie 1968 (81) 

Queens, Queens County, New York, United 
States Familia apropiata Fiul lui Simon 
Lieber şi Minnie Lieber (Leibowitz) 



Soțul lui Celia Lieber 

Tatăl lui Stan Lee şi Larry D. Lieber 

Occupation: Cutter 

Managed by: Susan Gail Igdaloff 

Last Updated: 28 Aprilie 2022 

Am găsit și mențiunea: (JAL) married Celia 
Solomon May 5th, 1920; Manhattan, NY, 
deci, la căsătorie, Jack și Celia aveau 34, 
respectiv 24 ani. 

Celia Lieber (Solomon) 

Birthdate: 1894 

Birthplace: Romania 

Death: 16 decembrie 1947 (52-53) 

Manhattan, New York County,  
New York, United States 

Familia apropiată: Fiica lui Zanfir  
„Sanfie” Solomon şi Sophy Solomon 
(Hoffman) 

Wife of Jack Aron Lieber 

 ** 

Text preluat din FB - Botoşaniul de 
odinioară 

 

https://www.facebook.com/botosaniuldeodinioara?__cft__%5b0%5d=AZX-ouUSqjWIKybqgUJWtqVu2edhHn6EFZ7YsZmHnVpzrn0MtL2UHLJPvsXMt3MXMVNo0EwUNZyH1-iX5edRNR05IWx2A1yTjMcmIjnG0p7qLIilpHY09UGNKvGEChuFuBVDJ-U4nlOo4bF-0kqiClZLQSddHEWh54IPr0EnI-EAKS90B2bJU4L-67N-BD1C5tBB7pvzsnflk2rbopbz3cOY&__tn__=-UC%2CP-R
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