
ISSN 1100-5556

CURIERUL
ROMÂNESC

(RUMÄNSKA KURIREN)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anul 23 , nr. 265-267 PUBLICA}IE TRIMESTRIAL~        Octombrie - Decembrie 2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ansvarig utgivare     SILVIA CONSTANTINESCU                                                                                   Editor  responsabil
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Adress: Altvägen 99, 142 42  SKOGÅS, SWEDEN                                                                                         Tel & Fax: + 46.8.7715736, 7717417
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VIZIT~ REGAL~ ROMÂN~ |N SUEDIA
Intre 31 octombrie [i 4 noiembrie,  Majestatea Sa Regele Mihai I, înso]it de Regina Ana, Principesa Margareta [i Principele Radu, au efectuat o vizit` \n Suedia.

Cu aceast`  ocazie I-am  întâlnit pe Majestatea Sa Regele Mihai I [i pe A. S. R. Principesa Margareta,
cu care ocazie am realizat interviurile pe care le redau mai jos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MAJESTATEA SA
REGELE MIHAI I:

”S-AU SCHIMBAT MULTE LUCRURI ÎN ROMÂNIA, DAR ÎNC~ SUNT O
GR~MAD~ DE OAMENI CARE AU R~MAS CU ACELEA{I

MENTALIT~}I, DE{I PARTEA SUPERIOAR~ A ADIMINISTRA}IEI,
CHIAR DOMNUL ILIESCU {I PRIMUL MINISTRU, DOMNUL ADRIAN

N~STASE, OBSERV C~ AU SCHIMBAT LUCRURILE
MAI MULT DECÂT AL}II.”

Majestatea Sa Regele Mihai I.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Majestate, în 1993, când îmi acorda]i un interviu legat de
problemele pe care România le avea atunci, imediat dup` înl`turarea regimului
lui Ceau[escu, Majestatea Voastr` vorbea]i despre ”greut`]ile înl`tur`rii
mentalit`]ii comuniste” în dezvoltarea rapid` a României c`tre o democra]ie de
tip occidental. Sunt aproape 14 ani de la inl`turarea acestui regim. Consider`
Majestea Voastr` c` a fost înl`turat` acest` mentalitate comunist` în România?

Majestatea Sa Regele Mihai I: Eram con[tient atunci de faptul c` schimbarea
mentalit`]ii este o problem` care va dura [i care cere educa]ia sistematic` a
popula]iei, al`turi de crearea unor condi]ii de via]` bune pentru toat` popula]ia
]`rii. S-au schimbat multe în România, dar înc` sunt o gr`mad` de oameni care
au r`mas cu acelea[i idei, de[i pot s` spun c` partea superioar` a administra]iei,
ca s-o numesc altfel, chiar domnul Iliescu [i Primul Ministru, domnul Adrian
N`stase, observ c` au schimbat lucrurile mai mult decât al]ii. Asta-i tot ce pot s`
spun pentru moment.

S.C.: Consider` Majestetea Voastr` c` aceast` persisten]a a ”mentalit`]i
comuniste”  întârzie intrarea României în Uniunea European`?                    � 8

ALTE}A SA REGAL~
PRINCIPESA MARGARETA:

”PENTRU MINE ESTE O PASIUNE S~-MI AJUT }ARA!”

A.S.R. Principesa Margareta.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Alte]`, îmi cer sucze de la început, dac` în timpul
interviului voi înc`lca protocolul Casei Regale, dar eu am crescut în perioada
când to]i eram ”tovar`[i”, iar aici în Suedia, toat` lumea se tutuie[te. Am s` m`
str`duiesc s` folosesc exprim`rile protocolare, dar…
Tradi]ia CURIERULUI ROMÂNESC este ca persoana cu care fac un interviu
s` se prezinte singur`. Rog Alte]ea Voastr` s` se prezinte cititorilor.

A.S.R. Principesa Margareta: Poate c` este mai bine s` v` trimit un curriculum
vitae, ca s` ave]i mai multe informa]ii. Eu m-am n`scut în Elve]ia, am tr`it  pu]in
în Anglia, Danemarca, Italia.

S.C.: Pentru cei care [tiu foarte pu]in despre Alte]ea Voastr`, voi publica
curriculum vitae pe care-l ve]i trimite, [i atunci a[ dori s` vorbi]i pu]in despre
hobby-urile Alte]ei Voastre, despre ce muzic` îi place Alte]ei Voastre, despre
ce literatur` citi]i…

A.S.R.P.M.: Din p`cate, nu mai avem timp pentru hobby-uri… Îmi place îns`
foarte mult, atunci când am timp, s` fac fotografii, s` v`d filme, în special cele
[tiin]ifico-fantastice; de citit, citesc mult, din toate domeniile, dar m` pasioneaz`
mult istorie [i biografii. Biografiile sunt fascinante!

S.C.: Ca bibliotecar cu experien]`, [tiu c` persoanele care citesc istorie [i
biografii sunt foarte cultivate [i este o pl`cere s` stai de vorb` cu ele, c`ci
aceste lecturi le dau cuno[tin]e temeinice în toate domeniile. Dar ce muzic`
prefer` Alte]ea Voastr`?

A.S.R.P.M.: Elvis Presley! Îmi place Enescu, evident, dar [i Grieg.               � 8


