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R~ZVAN TEODORESCU
Ministrul culturii din România:

"ROMÂNII AU NEVOIE DE O DEMOCRA}IE
MU{CHIULOAS~! ROMÂNII AU NEVOIE

DE O DEMOCRA}IE AUTORITAR~!”

R`zvan Teodorescu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

La începutul lunii februarie 2002, domnul R`zvan
Teodorescu, ministrul culturii din România, a f`cut o
vizit` în Suedia cu ocazia inaugur`rii ”Anului cultural
românesc 2002 în Suedia”. L-am întâlnit la Ambasada
Român` din Stockholm, unde mi-a acordat interviul pe
care-l redau mai jos:

Silvia Constantinescu: În num`rul 4/2000 al
CURIERULUI ROMÂNESC, prezentând noul
guvern al României, v-am prezentat [i pe dvs., dar a
fost o prezentare succint`. În tradi]ia pubilica]iei
CURIERUL ROMÂNESC intr` un fel de
obligativitate ca persoana cu care fac un interviu s`
se prezinte singur`. V` rog s` ave]i amabilitatea s`
completa]i prezentarea f`cut` de mine din
informa]iile de pres` venite de la guvern. Cine
sunte]i domnule R`zvan Teodorescu?

R`zvan Teodorescu: Deci, sunt istoric al culturii [i al
artei; sunt academician, membru titular al
Academiei; sunt profesor universitar, la
Universitatea de Arte; sunt [eful catedrei UNESCO
de studii sud-vest europene, Bucure[ti; sunt rectorul
Universit`]ii ”Media” - o universitate privat`
important` din România; sunt... (În camer` a intrat o
doamn` tân`r`, care nu s-a prezentat, cu o coafur`
care-mi amintea, cu pl`cere, de coafura mea din
anii '60, care a pus pe mas`, al`turi de cele dou`
casetofoane ale mele, unul mai mic. R`zvan
Teodorescu mi-a spus: ”Este purt`toarea mea de
cuvânt, care asist` la toate interviurile”.)
pre[edintele de onoare al asocia]iei de prietenie
România - Israel, culturale, [i în multe, multe alte
func]ii onorifice din România.
Din punct de vedere politic,  sunt om afiliat stângii,
membru, recent, al partidului Social Democrat -
mult` vreme n-am vrut s` fiu, s` am nici un fel de
apartenen]` politic`.
Sigur, curozitatea mea, bine cunoscut` în România,
din punct de vedere al forma]iei politice,           � 23

BRÂNDU{A MASION
Specialist sisteme electronice (cash market)

ale Bursei Germane:

”EU SUNT PROFUND DEMORALIZAT~ DE
SITUA}IA DIN }AR~, UNDE OAMENII
NORMALI {I-AU PEIRDUT SPERAN}A,
ADAPTÎNDU-SE PÎN~ LA ACCEPTAREA

COTIDIAN~ A MICII {I MARII CORUP}II.”

Brându[a Masion.
Foto: © Brându[a Masion.

Silvia Constantinescu: Stimat` doamn` Brându[a
Masion, v-am întâlnit la Bucure[ti cu câ]iva ani în
urm`, la diferite ac]iuni ale românilor din afara
grani]elor. Am primit apoi informa]iile de la CROM
prin e-mail. Doresc ast`zi s` v` prezint cititorilor
mei, s` discut`m despre unele probleme ale
românilor din afara grani]elor [i s` prezenta]i
cititorilor CURIERULUI ROMÂNESC asocia]ia
CROM. Dar s` începem cu întrebarea tradi]ional`:
Cine sunte]i doamn` Brându[a Masion?

Brându[a Masion: Am tr`it în Bucure[ti pîn` la 30 de
ani, cînd am emigrat în Germania, iar numele meu
de familie dinaintea c`s`toriei este Ionescu. În ]ar`,
atmosfera [i antecedentele din familie, studiile [i
profesia pe care le-am urmat acolo m-au f`cut s`
reac]ionez firesc, ca mul]i cet`]eni din anii '70 - '80,
prin respingerea pasiv` a liniei oficiale de stat. Am
avut acolo o orientare civic` absenteist`, iar
forma]ia mea intelectual` a fost cosmopolit`, pe cât
era posibil acest lucru.
În Germania, dup` ce am dep`[it perioada dur` de
reprofilare [i integrare profesional` [i dup` ce m-
am reg`sit în lumea occidental`, iar acest proces a
durat vreo 10 ani, am realizat, iat` r`spunsul la
întrebarea Dvs., c` sunt românc` cu pa[aport
german, cu profunde interese legate de ]ar` prin
îns`[i identitatea mea [i prin povestea familiei mele,
care mi-a transmis [i o parte din valorile care m`
conduc. Interesele mele de familie [i profesionale
m` ]in îns` în Germania [i de aceea încerc s` leg
aceste dou` spa]ii socio-culturale prin "activismul
meu comunitar" din cadrul CROM.

S.C.: V` rog s` ave]i amabilitatea s` vorbi]i mai mult
despre dvs. Despre familie, despre studii, despre
activitatea dvs. Vorbi]i despre ”antecedentele din
familie”, studiile, profesia din România. Nici eu, nici
cititorii CURIERULUI  ROMÂNESC,               � 21

THEO ALEX CHRISTIAN
CIUPITU

Doctor of Jurisprudence - Attorney at Law,
”Associate Attorney” la firma de avoca]i

Chamberlain, Hrdlicka, White, Williams & Martin:

”FIECARE OM SE ÎNNOBILEAZ~ EL ÎNSU{I
PRIN PROPRIILE SALE FAPTE.”

Theo Alex Christian Ciupitu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Înc` de la apari]ia publica]iei CURIERUL ROMÂNESC
din Suedia (1980), am primti la redac]ie întreb`ri despre
noi, cei care edit`m aceast` publica]ie. Deja în num`rul 2
din 1995 al CURIERULUI ROMÂNESC, l-am prezentat pe
arhitectul Octavian Ciupitu, apoi, în num`rul 1 din 1998,
l-am prezentat pe Marc Paul Veniamin Ciupitu, iar în
num`rul 3 al aceluia[i an m-am prezentat eu îns`mi; în
num`rul 4 din 2001 am prezentat-o pe dr. Anne-Marie
Theodora Ciupitu, iar în acest num`rul vi-l prezint pe
Theo Alex Christian Ciupitu, un alt membru fondator al
acestei publica]ii, urmând ca pe Mariejeanne Atanasia
Ciupitu, cel de al 6-lea fondator al CURIERULUI
ROMÂNESC, s` v-o prezint, probabil în iarna viitoare,
c`ci peste 2 luni va fi m`mic` pentru a treia oar`, ceea ce o
face s` nu aibe nici un minut liber ca s` r`spun` la
întreb`ri.

Silvia Constantinescu: Theo Alex Christian Ciupitu,
tu ]i-ai început activitatea la publica]ia CURIERUL
ROMÂNESC înc` din mai 1980, când aveai numai 5
ani [i câteva luni. Dar, înainte de a vorbi despre
munca ta la CURIERUL ROMÂNESC, prezint`-te
cititorilor acestei publica]ii. Cine e[ti Theo Alex
Christian Ciupitu?

Theo Alex Christian Ciupitu: M-am n`scut la 30
decembrie 1975 la Bucure[ti, de[i fusesem planificat
s` vin pe lume pe data de 3 ianuarie 1976, ca un dar
de ziua de na[tere a tat`lui meu. Nu-mi aduc aminte
de ora[ul în care m-am n`scut, c`ci, la un an [i
apropape 11 luni, mai precis pe data de 24
noiembrie 1977, am p`r`sit România, împreun` cu
p`rin]ii mei, Octavian Ciupitu [i Silvia
Constantinescu, [i cu înc` 3 fra]i, Mariejeanne,
Anne-Marie [i Marc Ciupitu, deoarece am emigrat
în Suedia, la Göteborg, unde înc` din 1945 se afla
bunica mea, mama mamei mele.                          � 6
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(Continuare din pag. 1: Theo Alex Christian Ciupitu.)

La gr`dini]a din Göteborg în 1978.
Eu sunt cel din rândul 1, dreapta,

pe tricoul c`ruia st` scris "Göteborg".
Foto: © Fam. Ciupitu.

De fapt, via]a mea a început la Göteborg, ora[ pe
care l-am considerat locul meu de ”na[tere” [i de
care m` leag` amintiri foarte frumoase.
Aici am mers la grdini]` [i la [coal`, aici mi-am
f`cut primii prieteni [i, evident, primele n`zbâtii. Am
început înc` din clasa 1-a la Samskola din Göteborg,
(de fapt la Lilla Sam, adic` Mica Sam), o [coal`
privat` la care studiau deja fra]ii mei. Aici am avut
norocul s` am ni[te înv`]`toare minunate [i mai ales
o buc`t`reas` care m` iubea foarte mult.
{coala era destul de departe de cas`, de aceea eu
trebuia s` plec diminea]a la [col` odat` cu fratele
meu mai mare, Marc, care era în clasa a 5-a; dac`
cursurile mele începeau mai târziu, înv`]`toarea lui
Marc, Brita von Garaguly, care apoi a deveni [i
înv`]`toarea mea, accepta ca s` stau în clasa ei,
lâng` Marc, pân` începea cursul meu; dac` cursul
meu se termina mai devreme decât a lui Marc, Brita
(s` nu crede]i c` sunt lipsit de respect fa]` de
înv`]`toarea mea pentru c`-i spun pe nume, dar, în
Suedia, înv`]`toarei, p`rin]ilor sau, mai precis,
tuturor le spui pe nume [i la persoana a 2-a singular,
dar totu[i p`strând distan]a cuvenit`) m` l`sa s`-l
a[tept pe Marc pân` se termina cursul. Samskola era
o [coala care avea ca metod` de predare metoda
pedagogei italiene Maria Montesori, ceea ce
însemna c` elevii de vârste diferite sunt în aceea[i
clas` concomitent, fapt care a u[urat [i acceptarea
mea în clasa fratelui meu. La mine în clas` era o
atmosfer` foarte pl`cut` [i, de[i eram cel mai mic
din clas` - aveam 6 ani [i 7 luni când am început
[coala (în Suedia se începea [coala la 7 ani), eram
ini]iatorul a tot felul de ac]iuni. În clasa fratelui meu,
care era peste drum de mica mea [coal` (tot
Samskola, dar pentru elevii claselor 3-6), m`
sim]eam tot atât de bine, c`ci eram cu fratele meu [i
Brita m` stimula tot timpul punându-mi întreb`ri ca
celor din clas`, cu mult mai mari decât mine, ceea
ce m` f`cea s` m` cred foarte de[tept, când din
întâmplare r`spundem corect la o întrebare de
nivelul celor din clasa a 3-a sau a 4-a. Dar, cel mai
important protector al meu la Samskola a fost
buc`t`reasa [colii, care era foarte flatat` de
complimentele mele [i c` eu apreciam deosebit "arta
ei culinar`". Eu mi-am ales de timpuriu meseria. La
5 ani am declarat c` vreau s` m` fac milionar,
meserie pe care voi, p`rin]ii mei, a]i apreciat-o
foarte mult [i a]i încorajat-o [i mai mult, dar [i
hobby-ul mi l-am ales tot atât de timpuriu: buc`tar
amator. Aceast` alegere n-a[ putea spune c` a]i
încurajat-o, iar tu, mama mea, te sup`rai câteodat`

foarte r`u, c`ci nu numai c` experiment`rile mele
costau o groaz` de bani [i, experimente fiind, de
cele mai multe ori nu se puteu mânca, dar, mai ales,
pentru c` r`mânea dup` mine un munte de cr`ti]i,
castroane, etc. pe care ]i le l`sam la sp`lat.
Când Marc a trecut la "Stora Sam", aceea[i [coal`,
dar pentru elevii din clasele 7-a [i restul claselor de
liceu, în alt` parte a ora[ului, eu eram deja
familiarizat cu drumul pân` la [coal`, cu profesorii
[i... buc`t`reasa. La aceast` [coal` minunat`, to]i
elevii eram stimula]i s` lu`m ini]iative, s` gândim ca
indivizi, dar [i s` d`m ajutor celor în nevoie, s`
ar`tam respect tuturor, indiferent de vârst`, rang,
avere, etc. Aici aveam o ”värdinna” (amfitrioan`)
care ne întâmpina diminea]a când veneam la
cursuri, ne saluta pe fiecare în parte, ne adresa
câteva cuvinte  de curtoazie, iar în timpul zilei avea
grije s` avem o purtare civilizat`. Cu toate c`
sim]eam ”ochiul” ei peste tot, n-a[ putea spune c`
m-am sim]it stingherit. Aici se organizau, atât de
c`tre elevi mici ”fest"-uri (serb`ri) cu ocazia zilelor
de na[tere sau alte ocazii, cât [i de  [col`, odat` pe
an, de Sfânta Lucia, adic` pe 13 decembrie, sau în
jurul acestei zile, o serbare deosebit`, la care elevii
veneau îmbr`ca]i în costum na]ional (fie al ]`rii de
unde provenea, fie costum na]ional suedez), cu
cântece [i dansuri populare.
La Samskola, ca la toate [colile în Suedia, nu ni se
d`deu lec]ii acas`, dar, o concuren]` nedeclarat`
m` stimula s` caut informa]ii mai multe despre tot ce
înv`]am la [coal` în ziua precedent`, ca a doua zi s`
ar`t c` sunt, cum spunea]i voi, p`rin]ii mei, ”un
b`ie]el cultivat”. {i aceasta nu era foarte greu: tata,
[i câte odat` [i Marc, m` instruiau la [tiin]ele exacte,
desen [i muzic`; tata [i Mariejeanne la francez`,

Cu sania, împreun` cu fra]ii mei, în Hjällbo,
la Göteborg în 1977.

Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

care a fost a doua limb` str`in` aleas` de mine în
cadrul programului [colar, Anne-Marie la [tiin]ele
naturi, iar tu, mama mea, pe lâng` orele de limb`
matern`, pe care le aveam o dat` pe s`pt`mân` în
cadrul programului [colar, m` ajutai la tot ce ]inea
de literatur` [i [tiin]e sociale, dar m` [i obligai s`
citesc cel pu]in 30 de minute în limba român`, acas`,
în prezen]a ta, din Biblie [i mitologia grec`. A[ putea
spune c` am crescut cu Alexandru Mitru. Ce mare
pl`cere mi-a f`cut cartea superb`, legat` în piele,
de la 1831, în suedeza veche, despre mitologia
greac` pe care m-a]i f`cut-o cadou de un Cr`ciun
cu mul]i ani în urm`! Trebuie s` recunosc c` nu
eram extrem de încântat atunci c` trebuia s` citesc
în limba român`, scurtând astfel timpul de joac`, dar
trebuie [i s` recunosc c` m` mândream foarte mult
c` despre mitologia greac` [tiam mai mult chiar
decât înv`]`toarea mea (odat` Brita s-a sup`rat
foarte tare c`-i tot f`ceam corecturi!). M`
consideram chiar un mic expert. Acum, ca adult am
[i mai mare bucurie de cun[tin]ele c`p`tate atunci
din citirea Bibliei [i a mitologiei grece[ti, c`ci am
înv`]at s` ”citesc” simbolurile din jurul meu.

{i dac` faci toate lucrurile sistematic, cum spuneai
tu, mama mea, ”î]i r`mâne [i timp de alte activit`]i”.
La 7 ani am început [i antrenamentul la judo, c`ci tu
considerai c` este bine s` [tii s` te aperi.
Antrenament la judo am f`cut 5 membri din familie,
c`ci pe cel de al 6-lea, pe tata, nici tu [i nici noi,
copii, cu toate argumentele din lume, nu l-am putut
convinge. Al`turi de judo, împreun` cu fratele meu
Marc, am f`cut permanent antrenament de fotbal [i
tenis, la diferite cluburi. La tenis l-am avut la început
ca antrenor chiar pe fratele meu Marc, care vara
antrena încep`tori, pe terenul de lâng` locuin]a
noastr`. {i ast`zi m` antrenez la tenis [i joc fotbal,
ceva mai rar, ce-i drept, dar cu antrenamentul de
judo am terminat în 1989.
În vacan]e, împreun` cu familia, am colindat mai
toat` Europa: de la Minos, la Carol cel Mare, de la
Notre Dame, la Acropolis, Ciclade [i Rhodos, la
Sfântul Petru [i Vatican, la British Museum, la casa
lui Beethoven, etc. Nu exist` o pl`cere estetic` mai
mare, decât atunci când vizitezi locuri despre care
ai deja cuno[tin]e! C`ci, pe lâng` cuno[tin]ele
biblice [i mitologice, voi, p`rin]ii no[tri, înaintea
fiec`rei excursii, ne citea]i din diferite ghiduri
despre locurile pe care aveam s` le vizit`m.
Unele ac]iuni în timpul excursiilor noastre îmi
pl`ceau foarte mult, dar, când tat`l meu ne ducea la
ruine, s` vedem pietre, ar`tam o disperare imens`!
Îmi pl`ceau ”pietrele” de fapt [i eram companionul
t`u cel mai credincios prin toate magazinele de
bijuterii ([i în fiecare magazin î]i promiteam c`
atunci când voi deveni milionar î]i voi cump`ra cel
mai mare inel, cu briliante [i smaragde), dar pietrele
de la Malia, Festos, etc. nu le-am apreciat deosebit
atunci. Îmi amintesc c` excursia noastr` la Malia,
de[i cu taxiul, m-a întristat atât de mult, încât am
plâns; atunci tu ai încercat s` m` lini[te[ti [i mi-ai
spus: ”Theo drag`, când tu-]i dore[ti foarte mult
ceva, noi facem tot ce ne st` în putin]` ca s`-]i
îndeplinim dorin]a. Tu de ce nu ai în]elegere pentru
dorin]a tat`lui t`u?” Printre lacrimi [i sughi]uri, ]i-am
r`spuns: ”Dar tat`lui meu îi plac numai pietrele [i
ruinele!” De[i ruin`, Palatul lui Minos mi-a pl`cut
foarte mult, pentru c` [tiam toat` povestea
labirintului. Aici v-am tras o spaim` de toat`
frumuse]ea: m-am ascuns, pur [i simplu, în labirint,
ca s` v`d dac` m` g`si]i, mai ]ii minte?

S.C.: Cum s` uit a[a ceva?!

T-A-C.C: Printre activit`]ile familiei au fost [i unele
pentru care, când eram mic, n-am ar`tat mare
entuziasm, dar n-am avut încotro... mersul la oper`.
Spectacolele de oper` [i balet, pasiunea voastr`, dar
[i a fra]ilor mei, aveau asupra mea, în copil`rie
(repet în copil`rie, c`ci acum îmi face pl`cere s`
v`d un spectacol de oper`, mai ales c` în to]i anii
voi, p`rin]ii mei, a]i f`cut tot ce a]i putut ca s` devin
un amator de oper`: de la cump`rare de c`r]i despre

Cu bunul meu prieten Vincens, într-o disput`
amical` de judo: eu în picioare, el pe jos.
Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.
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istoria operei [i cd-uri cu selec]iuni din oper`, la cd-  
uri [i video cu interpre]i celebri de oper`), avea un
efect somnifer extraordinar asupra mea. Cum se
ridica cortina, adormeam bu[tean! Fratele meu,
Marc, a cântat câ]iva ani în corul de copii al Operei
din Göteborg, ceea ce a însemnat [i mai multe vizite
la oper`. Pauza spectacolului îmi pl`cea îns` foarte
mult! Înc` înainte de începerea spectacolului, se
putea re]ine o mas`, unde în timpul pauzei se
serveau, de la sandvi[iuri, la tot felul de pr`jituri [i
b`uturi r`coritoare, comandate dinainte. Asta aveam
grije ca nu cumva s` uita]i s-o face]i. Dup` pl`cuta
pauz`, cu tot felul de pr`jiturele, adormeam din nou
fericit, imediat ce în sal` se stingeau luminile, pân`
la sfâr[itul spectacolului. {i-mi mai pl`cea un lucru:
dup` spectacol mergeam la McDonald's toat`
familia - era un mic [antaj pe care-l f`ceam noi,
copiii, asupra voastr`: ”Mergem la oper`, unde v`
place vou`, [i la McDonanld's, dup` spectacol, unde
ne place nou`." (Noi nu mai avem aceast` placere,
dar tu [i tata nu sc`pa]i nici acum un McDomand's
nic`ieri în lume, nu?!)
Copil`ria mea a fost o copil`rie fericit`, c`ci voi a]i
fost p`rin]i iubitori (asta nu înseamn` c` n-a]i [tiut s`
fi]i [i severi, când era cazul) [i în]eleg`tori, cu fra]i
care m-au ”cocolo[it” [i care mi-au fost [i r`mas cei
mai buni prieteni. Aici trebuie s` amintesc de o
persoan` care, de[i nu face parte din familia
propriuzis` [i diferin]a de vârst` între noi era foarte
mare, aproape 50 de ani, a fost pentru mine ca un
membru apropiat [i drag din familie, a fost marea
mea prieten`: Lorica Bæckström. Lorica venea
adesea dup` [coal` [i, împreun`, f`ceam diverse
”escapade”: vizitam magazine Butterick's, care ]ie
nu-]i pl`ceau de loc [i de aceea nu intrai niciodat`
cu mine în ele, de[i pe mine m` amuzau teribil
p`ienjenii [i [erpii din plastic, sau mergeam la
cofet`riile elegante ale ora[ului. Lorica a avut [i are
un loc deosebit în sufletul meu.
La Göteborg am locuit într-un cartier tipic de
imigran]i, care se numea Hjällbo, un adev`rat
Babilon, cu oameni, într-adev`r, din toate col]urile
lumii. Aici am avut prieteni pe Vincens, care venea
din Nepal, [i pe Patrik, care era suedez. Familiile lor
nu apar]ineau nici celor mai boga]i, nici celor mai
instrui]i oameni din lume, dar cu toate acestea erau
oameni, cum se zice pe române[te, de treab`. {i ca
familiile lor erau multe alte familii de imigran]i în
Hjällbo. Tu ne spuneai adesea c`, locuind în acest
cartier de imigran]i, dar studiind la cea mai elevat`
[coal`, am avut cea mai mare [ans` s` vedem dou`
lumi diferite: lumea celor bogati [i lumea celor
s`raci, [i, având cei doi termen ai compara]iei, s`
putem alege între aceste lumi. Frecventarea [colii
Sam, cu copii de oamni bogati, [i locuind în
”Babilon”, am putut s` în]eleg c` oameni buni sau
oameni pro[ti sunt [i printre cei bogati, [i printre cei
s`raci; am în]eles c` fiecare individ î[i formeaz`
singur viitorul. Dictonul t`u c`: ”Fiecare om se
înnobileaz` el însu[i, prin propriile lui fapte!” îl
consider extrem de adev`rat.
Ne spunea]i [i când eram mici, dar [i când ne-am
f`cut mari, c` cine n-a transpirat pentru banii
câ[tiga]i, nu [tie s`-i aprecieze. A[ putea s` spun c`
[i eu, ca [i fra]ii mei, am transpirat, poate nu extrem
de mult, dar oricum am lucrat atât cât s` le
în]elegem valoarea. Taxele pentru [coala privat`
erau foarte mari, mai ales c` am fost patru fra]i care
am urmat aceast` [coal`. Îmi amintesc c`, în fiecare
semestru, era]i nelini[ti]i c` banii nu vor ajunge
pentru plata taxelor. Noi, copiii, ne-am adus [i noi
contribu]ia la taxele acestea, dup` puterile noastre.
Timp de 5 ani, între 1983-1987, în fiecare duminic`,
eu [i Marc deveneam, cum ne spuneai tu în glum`,
”ziari[ti”: mergeam [i vindeam ziarul Göteborgs
Tidningen (GT), c`ci duminica nu func]iona
distribu]ia ziarelor prin abonament, ci ele se
distribuiau prin copii între 7-14 ani; aceast` munc`
ne aducea un venit s`pt`mânal de aproximativ 100-
50 de coroane de person` (neimpozabili!), c`ci
acest câstig depindea de cât de mare era m`rinimia
cump`r`torilor. Unii d`deau un bac[is mai mare,

În costum na]ional suedez, la o serbare de
decembrie de la Samskola.

Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

De ziua de na[tere, Cr`ciun sau Pa[ti
îmi pl`cea foarte mult,

pentru c` primeam o mul]ime de cadouri.
Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

al]ii mai mic. O parte din acest câ[tig devenea
contribu]ia noastr` la taxele [coalare, o parte, mai
mic`, ne r`mânea nou`, copiilor, pentru tot felul de
lucruri pe care ni le doream. Cu banii strân[i de
mine [i de Marc (Marc a cântat doi ani în corul de
copii al Operei din Göteborg, munc` pl`tit`), am
reu[it ca în 1984 s` ne cump`r`m primul computer,
un Spectra Video, pe care-l foloseam la tot felul de

Într-o pies` de teatru la Samskola (aici, cu [apc`).
Foto: Octavian Ciupitu © / Fam. Ciupitu.

jocuri de computer. Dar [i voi a]i scris CURIERUL
ROMÂNESC un timp pe acest computer. Mare
ajutor, nu?! To]i fra]ii am lucrat în timpul vacan]elor,
mai ales vara. Mâncare, haine, vizite la muzee,
excursii, spectacole, cadourile de s`rb`tori, etc.
erau asigurate de voi, p`rin]ii no[tri, dar nu era]i de
loc încânta]i de obiceiul suedez de a ne da
s`pt`mânal ”bani de buzunar”. ”Nici noi, p`rin]ii
vo[tri, nu avem bani de buzunar!”, spuneai tu. {i ce-  
i drept, câ[tigurile voastre se duceau la cheltuielile
comune [i, într-o propor]ie foarte mare, la educa]ia
noastr`. A[a c`, pentru ”banii de buzunar” am
vândut ziare duminica diminea]a [i am lucrat în
timpul vacan]elor. Aceast` munc` a avut o influen]`
deosebit` asupra mea [i cred c` [i asupra fra]ilor
mei: am înv`]at c` banii nu se câ[tig` chiar foarte,
foarte u[or, [i deci trebuiesc folosi]i cu cap, dar mi-a
dat [i satisfac]ia c`, pu]in, pu]in, am contribuit [i eu
la formarea mea viitoare. În 1989 ne-am mutat la
Stockholm, sau mai bine zis într-o suburbie, la
Skogås, într-o mic` cas` în[iruit` unde vecinii erau
98% suedezi, dar care, trebuie s` recunosc, nu
aveau amabilitatea [i atitudinea prieteneasc` a
imigran]ilor din Hjällbo. }ii minte copiii care te
ajutau la c`rat, când te vedeau cu pungi grele,
pentru c` erai mama lui Marc [i Theo? Sau dac`
târguiai din pia]`, de la imigran]i, [i se întâmpla s`
nu-]i ajung` banii, vânz`torul turc sau grec î]i
spunea: ”Îmi aduci mâine banii, c` te cunosc!” A[a
ceva nu s-a mai întâmplat în Skogås! Primii ani de
liceu în Stockholm i-am f`cut la liceul Huddinge.
Aici am avut primul meu contact, a[ putea spune, cu
tineri etnici români, c`ci în aceea[i clas` aveam
patru români. Cu unul dintre ei între]in rela]ii [i
acum, ce-i drept mai mult prin e-mail, [i-l num`r
printre prietenii mei. În Suedia, dac` dore[ti un post
bun dup` [coal`, este obiceiul ca s` studiezi m`car
un an la high-school în SUA. De aceea, în 1989 l-a]i
trimis pe Marc în SUA, pentru ca s` studieze acolo
ultimul an de liceu. Era pentru prima dat` când eram
desp`]i]i, [i asta nu-mi pl`cea. Marc era [i este nu
numai fratele meu mai mare, dar [i cel mai bun
prieten al meu. Dup` ce a absolvit ultimul an de
liceu la Tallahassee în Florida, Marc a r`mas în
SUA, tot în Tallahassee, unde a studiat inginerie
spa]ial`. Trei ani mai târziu m-a]i trimis [i pe mine la
Tallahassee; studierea ultimului an de liceu acolo îmi
d`dea aceea[i competen]` ca elevilor americani [i
ca urmare [i dreptul s` studiez la colegiu în SUA.
Marc a f`cut posibil ca drumul meu spre high-school
în Tallahassee s` fie nu numai mai u[or, dar [i mai
ieftin pentru voi. Pentru ca Marc s` poat` studia un
an la high-school în SUA, a]i pl`tit peste 30.000 de
coroane la o firm` care se ocupa cu g`sirea unei
familii care s`-l g`zduiasc` [i s` ob]in` o burs` de
studii de la liceu, f`r` s` punem la socoteal` alte
cheltuieli. SUA acord` elevilor str`ini tot felul de
burse, pentru perioade scurte de studiu: pentru high-
school, pentru colegii, pentru doctorate, etc., dar
trebuie s` [tii unde s` solici]i aceste burse. Lipsa
aceasta de informa]ii v-a costat peste 30.000 de
coroane! Marc cuno[tea acum drumul [i a f`cut
gratis tot ce f`cuse FE, organiza]ia prin care plecase
el, pentru 30.000 de coroane.

S.C.: Toate informa]iile cost`! Cum a fost studiul în
USA? M` gândesc mai ales c` tu ai vorbit acas`
numai limba român` [i ai avut suedeza ca limb` de
studiu. A fost greu s` studiezi deodat` toate materiile
în elglez`?

T-A-C.C: În ceea ce prive[te pronun]ia, în]elegerea
prelegerilor sau studiul în sine, acestea nu au fost
grele, c`ci în Suedia engleza se studiaz` înc` din
[coala elementar`, la aceasta ad`ugându-se
antrenamentul de la tv. Dar trebuie s` recunosc c`,
la început, în ciuda bagajului mare de cuvinte pe
care-l posedam, mi-a fost pu]in greu s` transmit
cuno[tin]ele pe care le c`p`tasem. Dar acest prag l-   
am trecut înainte de terminarea la high-school, astfel
c` la colegiu nu m` deosebeam de colegii
americani. Ba chiar a[ putea spune c` la colegiu mi-   

� 8
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(Continuare din pag. 7: Theo Alex Christian Ciupitu.)

a fost foarte u[or s` m` adaptez, c`ci aveam deja
din high-school experien]a vie]ii de student, dar [i
prin fratele meu cu care locuiam acum. Mi-a p`cut
enorm via]a de student! La început am avut o ”via]`
de noapte” foarte activ`, dar pe m`sur` ce se
apropiau examenele am în]eles ce înseamn` s` ai o
medie mare pentru a putea solicita loc la o facultate
bun` de Drept, adic` s` fie ”rang"-at` printre
primele 20 din SUA, c`ci eram decis s` continui
studiile ca s` devin avocat. Timpul acordat studiului
a devenit preponderent. {i astfel am absolvit la
Universitatea din Tallahassee, capitala Floridei
(lucru [tiut de pu]in` lume), ”{tiin]e politice” cu
aprecierea: ”Summa cum laudae”.

S.C.: Ce înseamn` în SUA ”Summa cum laudae”?

T-A-C.C: ”Summa cum laudae” este cea mai mare
apreciere universitar` pe care o po]i primi la Florida
State University. "Summa cum laudae" înseamn` c`
media este minimum 3.90, maximum fiind 4.00 sau
chiar mai mult. Pentru urm`torul grad, ”Magna Cum
Laudae", media minim` este 3.75.

S.C.: Ai avut timp în afar` de studiu [i distrac]ii s`
prestezi [i alte activit`]i când studiai la Universitatea
din Tallahassee?

T-A-C.C: M-ai înv`]at, sau, mai bine zis, ne-ai
înv`]at, c` dac` suntem sistematici, avem timp de
multe lucruri. A[a am f`cut [i am avut timp [i de alte
activit`]ii. În fiecare stat din SUA exist` o
organiza]ie particular` care se nume[te "Guardian
ad Litem" (GL), care î[i desf`[oar` activitatea sa
printre copii, vegheaz` ca ace[tia s` fie ap`ra]i.
P`rin]ii pot avea un avocat care s`-i reprezinte, dar
copiii nu au pe nimeni care s`-i reprezinte, de aceea
GL î[i asum` acest rol. Eu am fost membru în
"Guardian ad Litem" în ultimul an la colegiu [i m-am
oferit s` ajut dac` este nevoie; pentru aceasta am
f`cut un curs de dou` zile ca s` [tiu care sunt
principiile [i scopul acestei organiza]ii. Eu am avut
un caz, un copil de 5 ani, care locuia cu bunicii [i
care doreau s`-l înfieze, c`ci mama biologic`, care
se prostitua [i droga, fusese condamnat`, iar tat`l
era disp`rut, dup` ce f`cuse diverse delicte. Eu, ca
membru GL, am avut sarcina s` cercetez care era
situa]ia; cum tr`ie[te copilul la bunici, cum se va
influen]a dezvoltararea viitoare a copilului dac`
r`mâne la bunici, ce siguran]` are dac` r`mâne aici,
etc; am cercetat rapoartele poli]iei [i ale serviciului
social [i am recomandat tribunalului ca bunicii s`
adopteze copilul. A fost foarte pl`cut pentru mine
când judec`torul [i-a dat verdictul bazat pe
recomandarea mea. O alt` activitate pe care am
desf`[urat-o pe lâng` studii a fost ajutorul dat unui
profesor de la universitate cu o cercetare f`cut` de
mine legat` de structura popula]iei în SUA între
1940-1990.

S.C.: Ai ales s` continui studiile la facultatea de
Drept, dup` terminarea studiilor în domeniul
[tiin]elor politice. Ai ales acest domeniu ca s` devii
milionar, a[a cum ne-ai declarat când aveai 5 ani?
L`sând gluma la o parte, ce te-a determinat s` alegi
s` devii avocat?

T-A-C.C: De mic mi-au pl`cut serialele despre
avoca]i, pe care le consideram extraordinare. Perry
Mason och Matlock erau, pentru mine, min]ile
ascu]ite care prin deduc]ii dezv`luiau vinovatul [i
ap`rau oamenii nevinova]i. Am crescut [i am dep`[it
influen]a filmelor, dar am în]eles c` meseria de
avocat este meseria care te înva]` care sunt
drepturile oamenilor [i cum trebuiesc ap`rate aceste
drepturi. Noi veneam dintr-o ]ar` comunist`, unde
drepturile individului, dup` cum îmi povestea]i voi,
p`rin]ii mei, erau numai pe hârtie. Ca avocat, într-o
]ar` ca SUA, am posibilitatea s` folosesc legea ca s`
ap`r indivizii. Bine-n]els c`-mi place s` am bani, [i
ca avocat am posibilitatea s` câ[tig destul de bine,
dar motivul pentru care am vrut s` devin avocat
este, mai întâi de toate, s` fiu un ap`r`tor al legii [i

Când eram mic, opera, dar mai ales baletul, aveau
un efect somnifer extraordinar asupra mea.

Aici, eu într-un desen, f`cut de cunoscutul pictor [i
critic de art` Tord Bæckström, în timpul unui

spectacol de la Stora Teatern (Teatrul de Oper` din
Göteorg) cu opera Tosca, dup` ce se terminase
corul de copii în care cântase fratele meu Marc.

Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

al oamenilor.

S.C.: Consideri c` a fost o deosebire marcant` între
studiile universitare [i cele de la ”Law school”?

T-A-C.C: Da, a fost o deosebire enorm`! La
Universitatea din Tallahassee, to]i stude]ii eram
tineri, între 17-19 ani când am început, cu
incon[tien]a vârstei [i dorin]a s` schimb`m lumea.
La ” Law school”, colegii mei erau între 25 [i 45 de
ani (doar eu [i înc` un coleg eram de 22 de ani când
am început), cu "bachelor" sau un "master", cei mai
mul]i c`s`tori]i [i hot`râ]i s`-[i petreac` cel mai mult
timpul în studiu, pentru note mari, care s` le asigure
un post bun dup` absolvire. Cu toate acestea, am
avut [i aici timp [i de alte activit`]i.

Marc (în spate) [i cu mine la galeria de art`
OCISCO din Göteborg a p`rin]ilor no[tri.

Vernisajul expozi]iei ”Mod` ca art`”. Arti[tii care
expun: Silvia Constantinescu [i Octavian Ciupitu.

Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

William Powers este decanul facult`]ii de drept din
Austin [i unul din autorii lucr`rii "The Restatement
of the Law of Torts, Third", o lucrare foare
important` în dreptul american, pe care avoca]ii [i
judec`torii o folosesc ca material de baz` pentru
argumentare [i hot`râri. Decanul meu a scris
capitolului "Apportionment of Liability" din aceast`
lucrare, în care este vorba despre cum trebuie s` se
împart` între vinova]i cota de desp`gubiri la care au
fost condamna]i. ”Tort law” este legea care
reglementeaz` situa]iile în care o persoan` face
ceva gre[it din cauza unei comport`ri nepotrivite
(aceasta nu are nimic de-a face cu înc`lcarea de
contract). De exemplu: 1) dac` cineva te calc` cu
ma[ina, 2) dac` proprietarul nu-[i îngrije[te casa [i
acoperi[ul cade peste casa vecinului, 3) cineva pune
muzic` prea tare sau î[i arunc` gunoaiele la vecini,
4) un avocat, doctor, revizor, etc. este neglijent sau
nu-[i face munca la un standard a[a cum cere o
asemenea profesiune, etc.
Eu am fost angajat de el ca "research assistant",
r`spunderea mea constând din a face corectura
gramatical`, dar mai ales verificarea c` citatele sunt
corecte [i legea citat` mai este în vigoare.
Apoi, prin concurs am ob]inut [i postul de ”Social
Chair” la publica]ia Texas International Law
Journal, "TILJ". Rolul studen]ilor care lucreaz` la
"TILJ" este de a selecta [i redacta articolele scrise
de avoca]i, judec`tori [i procurori de mare renume.
Articolele ap`rute în acest` publica]ie sunt folosite
de c`tre juri[ti în munca de cercetare pentru diferite
cazuri. Personal, am avut nevoie de material din
"TILJ" deja într-un caz pe care l-am avut recent.
"TILJ" este unul din cele mai respectate publica]ii
care trateaz` despre "international law".
Ca "Social Chair" la aceast` publica]ie am avut ca
sarcin` s` fac astfel ca to]i cei care lucrau la
aceast` publica]ie s` se simt` bine. Eu am f`cut ca
diferite activit`]i (sport, restaurant, etc.) s`
func]ioneze bine. A fost un timp nemaipomenit de
pl`cut ca ”Social Chair”!

S.C.: De 9 luni s-a terminat [coala, e[ti avocat [i a
început via]a adev`rat`. Cum ai ajuns la firma la
care lucrezi acum? Cum este la munca adev`rat`?

T-A-C.C: Dup` absolvirea anului 2, diferite firme de
avocatur` aleg, dup` o discu]ie, ce studen]i s` fac` o
practic` de 7 s`pt`mâni în cadrul firmei respective.
În aceste 7 s`pt`mâni studentul este observat dac`
rezultatul teoretic concord` cu aptitudinea practic`,
dac` respectivul student se ”potrive[te” în colectiv,
etc. Eu am fost selectat de Chamberlain, Hrdlicka,
White, Williams & Martin, o firm` de avocatur` cu
filiale la Atlanta [i Houston. Am ales îns` s` fac
practic` înc` 6 s`pt`mâni [i la o firma de avoca]i
mai mic`, ca s` am un element de compara]ie.
Amândou` firmele mi-au propus un contract dup`
practic`. Am cânt`rit care sunt avantajele [i
dezavantajele de a lucra la o firm` mai mic` sau la
una mai mare.
{i v` spun sincer, nu mi-a fost u[or! Am ales îns` o
firm` mare: Chamberlain, Hrdlicka, White, Williams
& Martin.

Cum este munca adev`rat`? Din august 2001, dup`
ce mi-am luat [i examenul de barou [i pân` acum,
când printre pic`turi î]i r`spund la întreb`ri, am
lucrat de luni pân` luni.

S.C.: Nu faci exces de zel?

T-A-C.C: Nu, munca de avocat este o munc` plin`
de r`spundere. {i eu, ca avocat, am datoria s` fac
totul ca clientul meu s` fie mul]umit. Aceasta este
una din regulile de baz` ale acestei meserii. De
aceea trebuie s` fac foarte mult` cercetare, s`
g`sesc cazuri similare care s` m` ajute în cazul
meu, etc. Aceasta cere timp.
Dar asta îmi place!

S.C.: {i acum s` trecem la alte întreb`ri. Limba ta
matern` este limba român`; la gr`dini]`, [coala
elementar` [i primii ani de liceu ai studiat în limba
suedez`, ca apoi s`-]i continui studiile în limba
englez`. Cum este s` "circuli" între aceste limbi?
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La terminarea studiilor de la
Universitatea din Tallahassee,

cu [nurul pentru ”Summa cum laudae".
Foto: Marc Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

T-A-C.C: Cred c` no]iunea de "limb` matern`" [i-a
schimbat con]inutul ast`zi. În "Mic dic]ionar al limbii
române" se define[te limba matern` ca limba pe
care o înva]` cineva în prima copil`rie, de la p`rin]i.
Eu, ca [i mii [i mii de copii de imigran]i în Suedia,
Germania, Fran]a, SUA, Australia, Canada, etc. am
vorbit acas` limba p`rin]ilor, dar, la [coal` [i cu
prietenii, limba comun`, suedeza în cazul meu. A[
îndr`zni s` spun c` no]iunea de ”limb` matern`”
este un nonsens în cazul acestor copii de imigran]i,
c`ci este adev`rat c` ace[tia vorbesc acas` limba
p`rin]ilor, dar aceast` limb` este foarte limitat
folosit`. Chiar dac` eu am fost obligat s` vorbesc
numai în limba român` acas`, s` citesc minimum 30
de minute zilnic în limba român`, s` fac 2 ore de
limb` român` pe s`pt`mân` în cadrul programului
de "limb` matern`" la [coala elementar`, timpul
acordat limbii române a fost suficient numai pentru
ca s` m` descurc într-o conversa]ie, s` în]eleg textul
unui cotidian, dar nu s`-mi fac studiile liceale sau
superioare în aceast` limb`, nu s` scriu o
compunere cu un text elevat în limba român`. Limba
suedez` [i englez` au devenit "limbile mele
materne", c`ci eu consider c`, atunci când s-a emis
no]iunea de "limb` matern`", s-a avut în vedere c`
aceasta este [i limba pe care o posezi cel mai bine.
Ori eu posed, pot s` spun, în egal` m`sur` suedeza
[i engleza, [i nu româna. Ciudat este c` atunci când
vorbesc cu tine, mama mea, îmi este aproape
imposibil s` vorbesc suedeza sau engleza, poate [i
pentru c` tu ai fost atât de categoric` [i nu mi-ai
permis s` folosesc alt` limb` în conversa]ia noastr`.
}in minte c` obi[nuiai s` ne aduci ca argument în
favoarea folosirii limbii române un proverb: "Câte
limbi cuno[ti, de atâtea ori e[ti om!" M` întrebi
dac`-mi este greu s` "circul" în aceste 3 limbi -
româna, suedeza [i engleza? S` scriu sau s` vorbesc
în suedez` [i englez`, s` trec de la suedez` la
englez`, nu am nici o problem`; limba român` îns`,
pe care a[ putea spune c` am înv`]at-o la fel ca pe
celelalte dou` limbi, c`ci nu cuno[team prea multe
cuvinte române[ti atunci când am sosit în Suedia
(aveam numai 1 an [i 11 luni), are o gramatic` mai
complicat`, ceea ce-mi creaz` uneori probleme, dar
sunt bucuros c` o pot vorbi. Când eram mici [i ne
obligai s` vorbim român` acas`, eram foarte

sup`rat. Dar, când am descoperit c` eu [i fra]ii mei
aveam o limb` "secret`", pe care cei din jur n-o
cuno[teau, am fost foarte mândru de asta. Acum, ca
adult, în]eleg mai bine sensul proverbului: "Câte
limbi cuno[ti, de atâtea ori e[ti om!"

S.C: E[ti copil de imigrant. Cum a fost pentru tine în
Suedia [i în SUA? Te-ai sim]it discriminat? }i-a fost
ru[ine c` e[ti imigrant în general [i român în
special?

T-A-C.C: Eu eram sub 2 ani când am venit în
Suedia. Eu am vorbit sudeza f`r` accent; am mers la
o [coal` unde lumea se purta civilizat [i faptul c`
erai imigrant [i aveai cuno[tin]e [i despre alte ]`ri [i
vorbeai [i alt` limb`, era un merit. În plus,
înf`]i[area mea nu m` deosebea de suedezi, c`ci eu
am fost foarte blond când eram mic (acum sunt
[aten deschis) [i foarte alb la fa]`, a[a c` n-am fost
numit niciodat` ”svartskale” - ”cap negru”, cum
sunt numi]i imigran]ii. Nu m-am sim]it discriminat
nici în Suedia, nici în Tallahassee, nici în Austin,
unde am studiat facultatea de drept, [i nici acum la
locul meu de munc` din Atlanta. Dac` îmi este
ru[ine c` sunt imigrant sau c` sunt român? Ne
spuneai, când eram mici, c` cei c`rora le este ru[ine
de origina lor sunt ni[te oameni pierdu]i, ni[te
oameni care niciodat` nu vor sta drept [i care nu se
vor sim]i bine nic`ieri [i niciodat`. Ne-a]i înv`]at [i
c` ru[ine s` ne fie atunci când fur`m, min]im,
excroc`m, când facem lucruri împotriva semenilor
no[tri.

Premiul vostru pentru titlul meu de Bachelor of Arts
a fost o c`l`torie pe care am f`cut-o împreun` la
Sorento, Napoli, Pompei, Paestum, Roma. Aici sunt
la Vatican, al`turi de ”înainta[ul” meu, Decebal.

Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.

C` suntem imigran]i, n-are de ce s` ne fie ru[ine.
Parc` în CURIERUL ROMÂNESC am citit c`: "De
la Adam [i Eva încoace, to]i suntem
ni[te emigran]i!" S`-mi fie ru[ine c`
sunt român? Voi, p`rin]ii mei, care
sunte]i români, sunte]i ni[te oameni
buni, cultiva]i, gata s` ajuta]i oameni
la nevoie. S`-mi fie ru[ine de asta?

S.C.: Activitatea la CURIERUL
ROMÂNESC ai început-o când aveai
5 ani [i jum`tate, nu? Ce po]i s`-mi
spui despre aceasta?

T-A-C.C: În mai 1980, voi, p`rin]ii
mei, a]i început editarea acestei
reviste. Lucra]i de diminea]a pân`
seara, studia]i limba suedez`, îi ajuta]i
pe cei patru copii ai vo[tri la lec]ii,
f`cea]i gospod`rie, etc.; nu am
realizat atunci, dar ast`zi sunt convins
c` v` era foarte greu [i avea]i, cum
se spune în suedez`, "ont om tid",

adic` avea]i foarte pu]in timp [i pentru alte activit`]i;
editarea publica]iei v` lua mult timp din pu]inul timp
pe care-l avea]i, [i orice ajutor era binevenit. În
acela[i timp, editarea CURIERULUI ROMÂNESC
v` f`cea mare pl`cere [i v` ajuta s` fi]i mai aproape
de cei de un neam cu voi, care vorbeau aceea[i
limb`. Noi, cei patru copii ai vo[tri, puteam s` v`
ajut`m cu câteva munci, care v` mai reduceau
timpul necesar pentru editarea ziarului: s` caps`m
paginile, s` b`gam revista în plic, s` lipim timbrele,
s` le punem la po[t`, etc. De[i era cea mai
necalificat` munc` care se poate face la o redac]ie,
eu m` sim]eam foarte important, pentru c` voi ne
spunea]i c`, dac` noi nu v-am ajuta, n-a]i putea
difuza revista [i, deci, munca noastr` era foarte
important`. Am crescut, [i sarcinile mele au crescut
[i ele odat` cu mine. Cu timpul am scris chiar aricole
mai scute sau mai lungi pentru revist`: în num`rul 2
al CURIERULUI ROMÂNESC din 1998 am scris
chiar un articol lung despre o întâlnire cu George
Soros [i despre "Economia global`, într-o societate
global`". Ocupat cu studiile, n-am avut foarte mult
timp s` contribui prin materiale scrise, dar, pentru c`
revista a avut întotdeauna nevoie de un ajutor
financiar, anul trecut, din economiile mele de la
practica de avocat f`cut` la firma din Houston, am
donat CUREIRULUI ROMÂNESC suma de 12.500
de coroane. Ast`zi, al`turi de fratele meu Marc,
sunt cel mai mare sponsor al acestei publica]ii.

S.C.: Are pentru tine vreo importan]` editarea
acestei reviste?

T-A-C.C: Sincer s` fiu, ajutorul pe care l-am dat [i-l
dau publica]iei CURIERUL ROMÂNESC a fost [i
este un ajutor dat vou`, p`rin]ilor mei. Dac` pentru
voi editarea acestei publica]ii este important`, este [i
pentru mine.

S.C.: Despre România nu ai cuno[tin]e decât din
povestirile noastre [i din literatura pe care ai citit-o.
}i-a crescut cu timpul interesul pentru România?

T-A-C.C: Da, sunt foarte interesat s` cunosc ]ara în
care m-am n`scut [i c`reia îi apar]in etnic. Am
început s`-mi fac [i o mic` bibliotec` cu c`r]i depre
România, despre dreptul românesc, etc. Tocmai
vorbeam cu Marc ca, foarte curând, s` facem o
c`l`torie la Bucure[ti.

S.C.:  Ce mai dore[ti s` adaugi?

T-A-C.C: Eu voi fi întotdeauna avocat, este meseria
pe care mi-am ales-o de mic [i pe care o iubesc
foarte mult. Sper ca în 8-10 ani s` ajung partener în
firm`, dar asta nu înseamn` c` nu pot avea [i alte
activit`]i, având baza economic` în meseria mea.
De exemplu, s` fac tot felul de investi]ii [i, de ce nu,
în colaborare cu familia mea.
Este foarte important s` ai fra]i buni, dar [i prieteni
buni, care sunt al`turi de tine atunci când cel mai
mult ai nevoie de ei, a[a cum au fost [i sunt prietenii
mei Cecilia [i Sorin Marcovici. Mai vreau s` spun c`
este minunat s` ai p`rin]i iubitori [i cultva]i, dar mai
ales care [tiu s` fac` sacrificii pentru copiii lor.     �

Acas` în Suedia, cu p`rin]ii, de Anul Nou 2001.
Foto: Octavian Ciupitu / © Fam. Ciupitu.


