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PRIN}UL
ANDRONIC

CANTACUZINO
”EU SUNT UN LIBERAL DEMOCRAT {I M~

GÂNDESC CU MULT~ GRIJE LA SEMENII MEI
{I CONSIDER C~ TREBUIE S~ LE FIE BINE

TUTUROR!”

Prin]ul Andronic Cantacuzino.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Ne-am întâlnit pentru prima
dat` la Ambasada Român` din Stockholm, cu ocazia
vizitei în Suedia a M.S. Regele Mihai. Am prezentat
atunci publica]ia CURIERUL ROMÂNESC [i am
convenit s` avem o discu]ie. Acum, dup` aproape 3
luni, am g`sit un timp pentru aceasta. Doresc mai
întâi s` stabilim în ce limb` vom purta discu]ia.  

Prin]ul Andronic Cantcuzino: În limba suedez`, c`ci
este mai natural pentru mine.

S. C.: {i înc` un lucru: cum s` m` adresez? Dac`
discu]ia are loc în limba suedez`, atunci mi se pare
natural s` folosesc persoana a 2-a singular, dac`
vorbim în române[te, atunci trebuie s` folosesc
formele de polite]e dictate de limba român`.

A.C.: La dispozi]ia ta s` alegi.

S.C.: Atunci voi folosi modul simplu de adresare
sudez [i pe care îl consider natural, dup` 25 de ani
în Suedia. Cum tradi]ia o cere, prima întrebare este:
Cine este prin]ul Andronic Cantacuzino?

A.C.: M-am n`scut în Bucure[ti, în septembrie 1943.
În diminea]a când m-am n`scut, spitalul a fost
bombardat [i a luat foc. 76-78 de persoane au ars.
A[a a început prima zi din via]a mea! La începutul
lui februarie ’44, am plecat din România. Dup` un
tur cu ma[ina prin toat` Europa, am ajuns, în cele
din urm`, în Suedia.         � 8

FLORIN MATRESCU
Doctor docent în medicin`

“NOI, CEI DIN EXIL, SUNTEM O TRUP~ DE
COMANDO, GATA S~ NE AJUT~M }ARA,

DAC~ CEI CE O CONDUC NE INSPIR~
ÎNCREDERE {I DAC~ }ARA NE VREA.”

Domnul Florin Matrescu.
Foto: © F. Matrescu.

Silvia Constantinescu: Este deja tradi]ie ca cei cu
care fac un interviu pentru CURIERUL
ROMÂNESC s` se prezinte ei în[i[i cititorilor [i v`
rog [i pe dumneavoastr` s` urma]i aceast` tradi]ie:
cine sunte]i d-ule Matrescu?

Florin Matrescu: M-am n`scut la 21 aprilie 1940, în
comuna Gurb`ne[ti, Ilfov, unde tat`l meu, Petru
Matrescu, era preot ortodox (biserica din sat,
construit` cu banii familiei [i din dona]ii publice, a
fost demolat`, în cadrul unui proiect nebunesc al lui
N. Ceau[escu). Mama mea, Maria, n-a profesat
niciodat`. Eu am urmat liceul "Gheorghe {incai" din
Bucure[ti, pe care l-am absolvit în 1957 cu media
general` 10 (ca [ef de promo]ie), apoi facultatea de
medicin` general`, terminat` în 1963, tot ca [ef de
promo]ie. Dup` 3 ani de activitate ca medic
generalist de ]ar` (comuna Cocora, Ialomi]a), revin
în Bucure[ti [i sus]in, în 1970, examenul de doctorat
cu frecven]`, în medicin` intern`. Timp de 10 ani
am fost asistent în specialitatea sus-numit` la Spitalul
Brîncovenesc (d`rîmat de Ceu[escu), apoi la cel
Municipal. În 1980 reu[esc s` plec cu viz` turistic`
în R.F.G., unde primesc azilul politic solicitat, [i mai
tîrziu cet`]enia german`. M-am angajat, activ [i de
la început, în diverse organiza]ii anti-comuniste: a)
ini]iator, membru fondator [i secretar general al
"Comitetului Na]iunilor Captive Germania-Europa
(C.N.C)"; b) membru fondator [i secretar general al
Congresului Mondial Românesc; c) co-ini]iator al
"Uniunii Democrat-Cre[tine" din România (al 3-lea
partid înscris la tribunal în ianuarie 1990) [i secretar
al sec]iei externe, devenit` ulterior independent`
fa]` de partidul din ]ar`, ca în final s` se dizolve, ca
urmare a infiltr`rii masive a Securit`]ii [i
nonvalorilor în partidul din ]ar`;                         � 24

CONSTANTIN ROMAN
Professor Honoris Causa

al Universit`]ii din Bucure[ti

”EXILUL M-A F~CUT MAI CON{TIENT DE
CALITATEA MEA DE ROMÂN!”

Domnul Constantin Roman.
Foto:  © Constantin Roman.

Silvia Constantinescu: Cine sunte]i d-le Roman?

Constantin Roman: Sunt român naturalizat britanic,
stabilit în Anglia din 1968 (englez nu po]i s` fii
niciodat` - trebuie s` fii n`scut din p`rin]i englezi).
Provin dintr-o familie de c`rturari, cu str`buni pe
linia direct` pân` la bunicul patern, care, timp de
[apte genera]ii, au slujit biserica ortodox`. Al]i
str`buni care au zidit [coli [i biserici la sate în
secolele 18 [i 19, iar în secolul 20 ne-am stabilit la
ora[. Istoria familiei reflect`, cum este [i normal,
diversele faze istorice ale României, cu tot ceea ce
au implicat ele: revolu]ii, r`zboaie, schimb`ri de
grani]e, exproprieri, persecu]ie, discriminare, exil,
[.a.m.d. Am crescut în Bucure[ti, lâng` Dealul
Mitropoliei, într-un cartier acum disp`rut sub
buldozerele lui Ceau[escu. {coala primar` mi-am
f`cut-o la “Ienachi]` V`c`rescu”, c`reia, cu o
genera]ie mai înainte, i se mai spunea [i “Maidanul
Dulap” pentru c` se construise în secolul 19 pe un
loc viran (maidan) unde veneau p`pu[arii cu teatrul
de p`pu[i (dulap). Liceul mi l-am f`cut la “Mihail
Eminescu” [i l-am terminat în 1959, la 15 ani dup`
faimosul 23 August, pentru care ni s-a spus
“Promo]ia 23 August”. Aceast` carte de vizit`, bine
în]eles, nu m-a ajutat s` intru la {coala de
Arhitectur`, exact la trei ani dup` revolu]ia din
Ungaria din 1956, pentru c` aveam “origine
nes`n`toas`” [i p`rin]i mei nu erau în partid, ci mai
degrab` fuseser` expropria]i. A[a am fost obligat s`
dau examene de fizic` [i matematic` [i s` devin
geofizician, unde era mai u[or s`-]i demonstrezi
cun[tin]ele exacte [i unde erau mai pu]ini candida]i
(doar 6 pe un loc, spre deosebire de arhitectur`,
unde, dintre cele 60 de locuri, doar 12 erau alocate
pentru “p`tura intelectual`” [i acolo erau sute de
candida]i, printre care, bine în]eles, cei cu pedigree
politic adecvat, cea ce mie îmi lipsea).              � 27


