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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
La 19 mai 1980, împreun! cu so"ul meu, arhitectul Octavian 
Ciupitu, am început editarea publica"iei CURIERUL 
ROMÂNESC în scopul declarat de a avea o leg!tur! cu exila"ii 
români din Suedia, de a ne putea împ!rt!#i din experien"a noastr! 
de exila"i în limba matern!.  
"O încercare temerar", care nu era gîndit" s" aduc" venituri, ci 

doar s" ne ajute s" ne schimb"m gîndurile !i experien#a în limba 

noastr" matern" cu al#i români exila#i." 

Încetul cu încetul publica"ia a devenit cunoscut! #i de c!tre al"i 
români în exil din Fran"a, Germania, USA, ca #i de c!tre publica"ii 
din afara Suediei. Aceasta a f!cut s! l!rgim sfera problemelor 
despre exila"ii români #i asfel a ap!rut seria de interviuri cu 
românii din exil din toate col"urile lumii.  
Printre ace#tia se num!r! M.S. Regele Mihai I, Constantin Mare#, 
$tefan Baciu, Mihai Cism!rescu, Horia Georgescu, Sergiu Grossu, 
George Serdici, Constantin Sporea, Dinu Zamfirescu, Radu 
Portocal!, Mircea Carp, Maria Manoliu-Manea, Constantin 
Corduneanu, Doru Novacovici, Georges Parjol, Claude G. Matas!, 
Alexandru Botez, Ioana Br!tianu, Radu Negrescu-Su"u, Christian 
Mititelu, Constantin Roman, Prin"ul Andronic Cantacuzino, 
Ladislau Malvius, Prin"esa Marina Nicole Sturdza, $tefan 
Racovitz!, Gert Fabritius, ca s! numesc numai câ"iva. 
 

Dup! 1990 am abordat o serie de discu"ii cu români care locuiau 
în România despre noile probleme ale României, realizând acum 
interviuri cu noii conduc!tori: Emil Constantinescu, Ion Iliescu, 
Adrian N!stase, Petre Roman, C!lin Popescu T!riceanu, mini#tri 
de externe cum ar fi Teodor Mele#can #i Mircea Geoan!, #efi de 
partid precum Corneliu Coposu, Mircea Ionescu Quintus, etc.  
Au ap!rut #i discu"ii cu alte personalit!"i care au avut un cuvânt de 
spus despre România, cum ar fi: rabin Dr. David $afran, Slomo 
Leibovici-Lai#, pre#edintele Asocia"iei Culturale Mondiale a 
Evreilor Originari din România, Uli Friedberg-V!lureanu, editorul 
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publica"iei electronice ”Bun! diminea"a Israel!”, Solo Juster, 
Myriam Shahar, Liviu Rotman, Mariana Juster #i al"ii. 
 

Considerând c! este de datoria noastr! s! d!m #i informa"ii despre 
noua noastr! "patrie" Suedia, "ar! cu o veche tradi"ie democratic! 
#i care putea #i poate influen"a pozitiv desvoltarea social-politic!-
cultural! în România, am început s! realiz!m în paginile 
CURIERULUI ROMÂNESC interviuri cu diverse personalit!"i ale 
Suediei, ca de exemplu: Gustaf Piehl, Mare Maestru al Ordinului 
Francmasonic suedez; Sture Allen, Secretarul Permanent al 
Academiei Suedeze, Carl Olof Jacobssen, secretarul Academiei 
Regale Suedeze de $tiin"e, Björn von Sydow, pre#edintele 
Parlamentului suedez, #efi ai partidelor politice din Suedia (Göran 
Persson, Alf Svensson, Bengt Westerberg, Ingvar Carlsson, Olof 
Johansson, etc.), #efi ai unor mari companii industriale, cum ar fi 
Sören Gyll, #eful concernului VOLVO, Bo Berggren, pre#edintele 
Asocia"iei Industria#ilor Suedezi, Stefan Persson, ac"ionarul 
principal de la H&M (Hennes & Moritz AB), cu diver#i pre#edin"i 
ai puternicelor sindicate suedeze (Bertil Jonsson-LO, Bo Henning-
SIF) despre "modelul suedez", cu Claes Eklundh, avocatul 
Poporului din Suedia, cu Mats Sjöstrand, director general al 
Administra"iei Na"ionale de Impozite (Riksskatteverket), Inga 
Gottfarb #i mul"i, mul"i al"ii. 
Deosebit de interesante în formarea unei imagini despre cultura 
Suediei pentru to"i românii care au avut acces atât la forma 
tip!rit!, cât #i la cea online a publica"iei noastre, au fost paginile 
"Evenimente culturale la Stockholm", realizate de arhitectul 
Octavian Ciupitu, despre expozi"iile organizaate în Suedia, despre 
arta plastic! suedez!, despre arhitectura suedez!, despre castelele 
Suediei, despre casele de licita"ie #i multe altele.  
 

Tot în ideea de a l!rgi tematica din CURIERUL ROMÂNESC #i 
de a da informa"ii variate cititorilor no#tri, s-au înscris #i discu"iile 
avute cu o serie de ambasadori ca de exemplu Xu Jian ,  
ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, precum #i  
în Suedia cu Tomas Husak, ambasadorul Republicii Cehia, 
Ryszard Czarny, ambasadorul Poloniei, Vytam Nauduzas, 
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ambasadorul Lituaniei, Anders Unga, ambasadorul Estoniei, 
Istvan Mohacsi, ambasadorul Ungariei, discu"ii legate de probleme 
ivite #i în aceste "!ri odat! cu ”c!derea zidului”, despre atitudinea 
acestor "!ri fa"! de fo#tii cet!"eni afla"i în exil, rezolvarea 
retroced!rii propriet!"ilor private, plata pensiilor celor care sunt 
acum cet!"enii altor state, etc. 
 

"Discu"iile" cu astronautul William Surles "Bill" McArthur, Jr., al 
12-lea comandant #i ofi"er #tiin"ific NASA la ISS, chiar când 
acesta era acolo sus, la ISS (The International Spece Station), cu 
Dumitru Dorin Prunariu, cel de-al 104-lea cosmonaut din lume #i 
primul român care a zburat în spa"iu, cu Christer Fuglesang, 
astronaut suedez la ESA (European Space Agensy), etc., au fost 
deosebit de interesante.  
O parte din aceste "discu"ii" le pute"i citi în edi"ia electronic! a 
CURIERULUI ROMÂNESC (http://curierulromanesc.net), dar 
#i în edi"ia tip!rit!, aflat! în colec"ia pe care am donat-o 
Institutului Na"ional pentru Memoria Exilului Românesc, unor 
biblioteci din România, cum ar fi Biblioteca Central! Universitar!, 
Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Sadoveanu din 
Bucure#ti, etc.  
Sper s! v! dau posibilitatea s! citi"i #i despre aceste teme din 
CURIERUL ROMÂNESC într-un volum ce va ap!rea curând. 
 
 

Volumul de fa"! cuprinde numai interviurile realizate cu peste 40 
de români din exil în diferite "!ri, interviuri avute în perioada 
1995-2010 (cele realizate între 1981-1995 au fost deja publicate în 
"Exil - oameni #i idei", volumul 1, ap!rut în 1995).  
Aceste interviuri publicate în CURIERUL ROMÂNESC între 
1995-2010 exprim! o diversitate de p!reri politice, cum vedeau 
interlocutorii mei situa"ia din România în dezvoltarea ei dup! 
1990. Ele exprim! #i o dragoste nem!rginit! pentru "ara lor de 
origine #i povestesc despre eforturile pe care le-au f!cut #i le fac s! 
ajute România, care are o perioad! grea de parcurs dup! 50 de ani 
de dictatur! comunist!. 
 

Silvia Constntinescu, martie 2013. 


