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{TEFAN
RACOVITZA
Ziarist, scriitor – Elve]ia:
“MUL}I EXILA}I S-AR FI ÎNTORS ACAS~, DAC~ LI S-AR FI
RESTITUIT CEEA CE COMUNI{TII LE-AU FURAT.”

LORICA
BÆCKSTRÖM
Ziarist`, scriitoare – Suedia:
”CEI MAI MUL}I IMIGRAN}I CARE AU VENIT ÎN SUEDIA AU
FOST DECEP}IONA}I, C~CI NIMENI DIN NOUA }AR~ NU PUTEA
ÎN}ELEGE PRIN CE AU TRECUT EI ÎN }~RILE DIN CARE
VENEAU. CEL MAI GREU PENTRU EI ERA S~ ÎN}ELEAG~ C~
NIMENI NU SUPORTA S~ LE ASCULTE POVESTIRILE!”

{tefan Racovitza.
Foto: © {tefan Racovitza.
Pe {tefan Racovitza l-am prezentat deja de dou` ori în CURIERUL ROMÂNESC, în num`rul 1
din 1997 [i în num`rul 3 din 2004, în calitate de editor al publica]iei “C`minul românesc” din
Elve]ia, una dintre cele mai prestigiose publica]ii ale exilului românesc pe atunci.
Doresc acum, 20 de ani de la r`sturnarea regimului lui Nicolae Ceau[escu, s` avem o discu]ie
despre exilul românesc în aceast` faz`.

Silvia Constantinescu: Domnule {tefan Racovitza, ce pute]i spune despre exilul
românesc în aceast` faz`?
{tefan Racovitza: Sunt tentat s!-i dau dreptate Sandei Stolojan care afirma c! nu se
mai poate vorbi de exil românesc dup! 1989. Îi dau "i nu-i dau dreptate. M! explic.
Fire"te c! oricine se poate întoarce în România de azi. Nimeni nu mai risc! nici
închisoare, nici expulzare, nici persecu#ii. Din acest punct de vedere, un exilat care
refuz! s! se întoarc! în România, cunosc "i eu câ#iva, este un exilat unilateral, pe
cont propriu, nu "tiu dac! termenele sunt cele mai potrivite. Goma este unul dintre
ace"tia, dar are dreptate. Singurul opozant autentic este ostracizat în continuare, atât
de cobresla"ii s!i, dar "i de autorit!#i, care nu fac nimic, nici pentru întoarcerea lui în
#ar!, nici pentru a i se da o pensie din care s! poat! tr!i, nici ini#ierea unei reabilit!ri
în toat! regula, pe care, ca "i pe celelalte, le merit! cu vârf "i îndesat. Le merit!, dar i
se refuz!. Prima cauz! ar fi invidia pentru curajul pe care l-a avut, înaintea celor,
foarte pu#ini, care au s!rit din mers în barca lui. E drept c! nici el n-a f!cut prea mult
ca s!-"i u"ureze reintegrarea. Intransigent, rebel, aproape caracterial, n-a iertat pe
nimeni din cei care conteaz!. Uneori chiar a s!rit peste cal. Iat! o pozi#ie, care chiar
dac! este rar!, nu-#i aduce decât du"mani. Asta despre Paul Goma, care oricum ar fi,
este un personaj ie"it din comun, c!ruia românii îi datoreaz! foarte mult.
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Lorica Bæckström.
Foto: © Silvia Constantinescu / CR.
Lorica Bæckström, împreun` cu sora ei, Eva Popper, au publicat la începutul acestui an lucrarea
“Scrisorile de la Doris – pr`bu[irea unei familii”. Acest eveniment editorial este un bun prilej
pentru mine s` prezint aceast` carte, dar [i s` actualizez un interviu, început cu mul]i ani în urm`,
despre via]a Loric`i Bæckström, despre munca ei de ziarist, despre munca ei cu mul]i dintre
imigran]ii sosi]i în Suedia [i situ]ia acestora,
dar [i despre un mare om de cultur` suedez, Tord Bæckström.

Silvia Constantinescu: Lorica, tu ne-ai cunoscut pe mine, so]ul meu [i cei patru copii
ai no[tri, înainte ca noi s` fi sosit în Suedia; tu ai fost persoana de la Biroul de
Imigrare Suedez (Invandrarbyrån) care ai r`spuns de "hârtiile" noastre atunci când
mama mea, în 1977, a cerut din nou aprobarea de [edere [i lucru în Suedia pentru
familia mea. Cu alte cuvinte, ne cuno[ti de o via]`. Tu [i familia ta a]i fost [i primii
no[tri prieteni [i a]i r`mas înc`. Tu ai fost mai mult decât o rud` apropiat` pentru noi.
Doresc s` profit de evenimentul editorial, apari]ia luc`rii "Breven från Doris - en
familjs undergång" (Scrisorile de la Doris – pr`bu[irea unei familii) realizat`
împreun` cu sora ta, Eva Popper, anul acesta, carte pe care doresc s-o prezint
cititorilor no[tri, [i s` continu`m [i o discu]ie, început` cu mul]i ani în urm`, despre
Suedia, imigran]i, etc. Dar nu vreau s` încalc tradi]ia publica]iei CURIERUL
ROMÂNESC [i de aceea te rog s` te prezin]i singur`. Cine e[ti, Lorica Bæckström?
Lorica Baeckström: P`rin]ii mei au fost amândoi imigran]i; tat`l meu venea din
Ungaria, iar mama mea din Germania.
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