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PRIN}ESA
MARINA NICOLE

STURDZA
Regional Advisor International Herald Tribune:

”AM TENDIN}A S~ CRED C~ BUNUL {I R~UL
SE SITUEAZ~ MAI MULT ÎN INDIVIZI, DECÂT

ÎN NA}IONALITATEA LOR.”

Prin]esa Marina Nicole Sturdza.
Foto: © Marina Sturdza.

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.

Prin]esa Marina Nicole Sturdza: Marina Nicole
Sturdza, eu fiind, m` trag din dou` familii vechi
române, Su]u din partea mamei mele, [i Sturdza din
partea tat`lui meu. Întâmpl`tor, fiindc` am fost
evacua]i de la Bucure[ti, m-am n`scut la Bra[ov [i
am tr`it în România pân` la vârsta de 3 ani [i ceva.
Am fost botezat` la Castelul Bran de na[a mea,
Domni]a Ileana, cu care am ]inut leg`tura când era
posibil, chiar când eram cu to]ii în exil. O mai
vedeam sau vorbeam cu ea la telefon când devenise
m`icu]`, Mother Alexandra, [i eu locuiam la New
York. Am fost totdeauna trist` c` nu am fost s-o v`d
la mân`stirea ei. Mai am mai multe amintiri de la ea,
în afar` de scrisori... o icoan` pictat` de mâinile ei
pentru mine [i o mic` cruce de ceramic`, între alte
efecte personale. Amintirile mele despre perioada
aceea sunt cele care sunt esen]iale copiilor [i care
marcheaz` la vârsta aceea - adic` cine îmi d`dea
de mâncare, buc`t`ria bunicii mele, buc`t`ria la
]ar` la Clinceni, la mo[ia tat`lui meu vitreg, Dumitru
Bragadiru, caii superbi arabi de pe mo[ie, [i în
special unul, care era un arm`sar splendid pe care îl
chema Siglavi [i care era dresat zilnic. }iu minte c`
venea dresorul în fiecare zi [i calul îl a[tepta lâng`
fântân`. De asemenea, am amintiri despre
buc`t`reasa de la Clinceni,                                   � 6

MYRIAM SHAHAR
 Profesor în Israel:

”POPULA}IA ROMÂNIEI NU ESTE
PREG~TIT~ S~ ACCEPTE AVANTAJELE

LIBERT~}II, DEOARECE REGIMUL
COMUNIST A DETERIORAT MULT DIN

STRUCTURA CIVILIZA}IEI
DE PE PLAIURILE ROMÂNE{TI.”

Doamna Myriam Shahar.
Foto: © Myriam Shahar.

Silvia Constantinescu: Doresc s` începem cu
prezentarea. Cine sunte]i doamn` Myriam Shahar?

Myriam Shahar: R`spunsurile la întreb`rile tale m-
au r`scolit [i mi-au recreat st`ri suflete[i pe care le-
am tr`it [i pe care le retr`iesc cu acuitate.
R`spunsurile la întreb`rile tale sunt, de fapt
r`spunsuri la propriile mele întreb`ri, sunt clarific`ri
[i justific`ri ale hot`rârilor pe care le-am luat de-a
lungul vie]ii. Voi r`spunde la ele în func]ie de logica
mea. M-am n`scut într-un teritoriu pe care-l iubesc
[i-l respect. F`r` sentimentalism p`[unist, m-am
n`scut [i am copil`rit în atmosfera satului din nordul
îndepartat al Moldovei, sat cu o tradi]ie
c`rtur`reasc` elocvent`, parc` în ciuda modestiei
materiale a locuitorilor: în acel loc, înc` cu zeci de
ani înainte de na[terea mea, func]iona deja un liceu,
înfiin]at de boierii familiei Pom`rleanu. Ulterior,
avataruri familiare aveau s` m` transfere, în anii
adolescen]ei, în capitala Olteniei, unde, înc` de la
vârsta aceea, am muncit pentru a m` între]ine [i mi-
am terminat studiile liceale, continuând apoi la
Institutul Pedagogic, cariera didactic` p`rându-mi-
se a fi cea mai potrivit` firii mele. Absolvirea - cu
brio - a studiilor la Institut, m-a confruntat cu o
problem` conceptual` [i sufleteasc`, c`reia i-am dat
un r`spuns care avea s`-mi h`r`zeasc` [i cariera [i
drumul în via]`: m-am oferit s` schimb locul meu
"bun" de repartizare în munc`, cu o coleg` pe care
soarta o alungase departe de cas`. Astfel, am ajuns
s` lucrez la {coala special` din comuna Bilbor,
aflat` în mun]ii din preajma Topli]ei, pe lâng`
Borsec, atunci - poate [i ast`zi -         �

FLORENTIN
SM~R~NDACHE

Doctor în Matematici (Teoria Numerelor) al
Universit`]ii de Stat din Chi[in`u,

conferen]iar universitar la
Universitatea New Mexico din USA:

”PERIOADA DE TRANZI}IE NU S-A
ÎNCHEIAT, VECHI CONCEP}II

MAI PERSIST~.”

Domnul Florentin Sm`r`ndache.
Foto: © Florentin Sm`r`ndache.

Silvia Constantinescu: Cine sunte]i d-le Florentin
Sm`r`ndache?

Florentin Sm`r`ndache: Sunt un emigrant român în
America. Am stat aproape doi ani de zile, 1988-
1990, în lag`rele de refugia]i politici din Istambul [i
Ankara (Turcia), unde am desf`[urat munci din cele
mai diverse pentru a supravie]ui (zugrav, vopsitor,
muncitor necalificat în construc]ii, la cur`]enie, ghid
pentru turi[tii francezi), pân` s-ajung pe acest
continent la Alma Mater. În prezent sunt
conferen]iar doctor la Universitatea New Mexico,
unde predau matematicile. Dar am scris [i literatur`
(poezie, teatru, roman, proz` scurt`, traduceri,
eseuri), am publicat dou` volume de art` ("outer-
art" numite!), rebus, filozofie, în afara cercet`rii
matematice. Recent am preg`tit, împreun` cu dr.
Jean Dezert de la Office National d'Études et
Recherche Aeronautique din Paris, o conferin]`
interna]ional` asupra fuziunii informa]iei cu aplica]ii
în cibernetic`, ce-a avut loc la Cairns, în Australia,
între 8-11 iulie 2003, urmând ca anul urm`tor o
conferin]` similar` s` se desf`[oare chiar în ora[ul
dumneavoastr`, Stockholm, unde sper s` cunosc
comunitatea româneasc`. Privind mai în detaliu
activitatea sau problemele politice care m-au
marcat: În anul 1986 nu am putut ob]ine viza de
ie[ire din ]ar` pentru a participa la Congresul
Interna]ional al Matematicienilor de la Universitatea
din Berkeley (California) [i am f`cut greva foamei;
am publicat o scrisoare de protest în "Notices of the
American Mathematical Society" (Providence, RI)
în care solicitam libertatea de circula]ie a oamenilor
de [tiin]` - la fel procedase un alt matematician
român, Radu Ro[u. S-a interesat de soarta mea dr.
Olof G. Tandberg, secretar la Academia de {tiin]e
din Suedia, care mi-a telefonat din Bucure[ti.   � 10


