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DINU ZAMFIRESCU
Vicepre[edintele Funda]iei Horia Rusu:
“EU CRED C~ O }AR~ NU ESTE CU
ADEV~RAT LIBER~ DECÂT ATUNCI CÂND
MAREA MAJORITATE A CET~}ENILOR EI SE
SIMT AUTONOMI {I Î{I IAU VIA}A ÎN
PROPRIILE MÂINI, F~R~ S~ A{TEPTE
CÂRJELE SAU BASTONUL VREUNEI
AUTORIT~}I SAU, MAI GRAV, A STATULUI.”
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ALTE}A SA
PRINCIPELE RADU DE
HOHENZOLLERN-VERINGEN
Consilier al Majest`]ii Sale Regele Mihai I:
”LOCUL {I VOCEA REGELUI MIHAI SUNT
UNICE. EL ARE O ASEMENEA STATUR~,
ÎNCÂT ORICE AJUTOR, PE CARE EL L-AR DA
}~RII, NU POATE S~ FIE DECÂT BENEFIC.”

DRAGO{ MIHALCEA
Prim-Balerin al Operei Regale din Stockholm:
”ARTI{TII SUNT CEI MAI BUNI AMBASADORI
AI ROMÂNIEI ÎN LUME, MAI ALES CÂND
ACE{TIA SUNT RECUNOSCU}I {I APRECIA}I
ÎN ALTE }~RI!”

Domnul Dinu Zamfirescu,
vicepre[edintele Funda]iei Horia Rusu.
Foto: © Dinu Zamfirescu.
Silvia Constantinescu: Stimate domn Dinu
Zamfirescu, sunt 20 de ani de când am realizat
primul interviu cu dvs. [i pe care l-am publicat în
CURIERUL ROMÂNESC, 4/1982. V` afla]i atunci
în exil la Paris [i activa]i intens prin ”Asocia]ia
fo[tilor de]inu]i politici din România” pentru c a
Occidentul s` cunoasc` situa]ia grea în care se afla
poporul român sub Ceau[escu. Îmi spunea]i atunci
c`: ”Nu cred c` este exclus ca, mai curând sau mai
târziu, Ceau[escu [i familia sa s` fie înl`tura]i”. O
profe]ie care avea s` se îndeplinesc`. A[a cum a]i
afirmat, Ceau[escu [i familia sa au fost înl`tura]i. Se
poate afirma c` o dat` cu înl`turarea lui Ceau[escu
[i familia sa s-a înl`turat [i comunismul din
România? Este România ast`zi într-adev`r o ]ar`
liber`?

Alte]ea Sa Principele
Radu de Hohenzollern-Veringen.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.
Silvia Constantinescu: Alte]`, obi[nuiesc s` încep
interviurile prin a ruga persoana intervieviat` s` se
prezinte singur`. Pentru c`-mi oferi]i curriclum
vitae, pe care-l voi publica la sfâr[itul interviului, v`
rog s`-mi vorbi]i despre interesele deosebite pe care
le ave]i, despre ce citi]i, despre ce muzic` v` place,
etc.

Alte]a Sa Principele Radu de HohenzollernVeringen: Am o pasiune pentru muzic` - Grieg,
Enescu, Brahms, Puccini. Îmi place s` c`l`toresc [i
Dinu Zamfirescu: Ideea mi se pare interesant` s` s` scriu. Îmi plac înotul, tenisul [i c`l`ria. Nu am
facem un fel de bilan] al problematicii dup` 20 de aproape deloc timp liber. Am un câine de care sunt
ani. Pe atunci credeam într-adev`r c` Ceau[escu [i foarte legat, Ursus, pe care l-am g`sit la aeroportul
regimul comunist din România, ca [i din tot a[a-zisul Otopeni în februarie 1997.
“lag`r socialist”, aveau s` se pr`bu[easc`.
S.C.: S-ar putea spune c` soarta Altetei Voastre este
Era o eviden]` c` din punct de vedere economic ca în basmele române[ti. Dintr-un tân`r obi[nuit a]i
fosta Uniune Sovietic` s` nu mai fac` fa]` devenit consortul Prin]esei Mo[tenitoare a României.
abera]iilor comuniste. Pe de alt` parte, lumea Cum s-a schimbat via]a Al]etei Voastre dup`
occidental` progresa rapid în toate domeniile, iar c`s`toria cu Principesa Margareta?
fenomenul globaliz`rii trebuia s` determine [i lumea
comunist` la dispari]ie. Asta bineîn]eles [i prin A.S.P. Radu de Hohenzollern-Veringen: A fost ceva
superioritatea militar` extraordinar`, în special a pe cât de neobi[nuit, pe atât de simplu. Provin dintr-o
Statelor Unite, c`reia nici o alt` putere nu i-ar fi familie de medici, am primit o educa]ie temeinic`,
putut rezista. La noi, regimul Ceau[escu era din partea unor p`rin]i [i bunici înzestra]i cu sim]ul
condamnat la dispari]ie. Este drept c` în 1982, atunci m`surii, cu generozitate sufleteasc` [i cu erudi]ie.
când r`spundeam întreb`rilor dumneavoastr`, nu Pân` în 1996, timp de aproape dou`zeci de ani, înc`
aveam în minte nici modalitatea prin care avea s` din copilarie, toat` creativitatea, energia, toate
sucumbe regimul comunist român [i nici ceea ce a cuno[tintele [i preocup`rile mele erau concentrate
urmat. Speram într-o revenire la forme democrat- în lumea artei, o lume iluzorie.
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Drago[ Mihalcea.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.
Silvia Constantinescu: Acum câteva zile (11 martie,
a.c.) am fost împreun` cu so]ul meu, cu fiica noastr`
cea mic`, Anne-Marie, [i o prieten` a ei, s` vedem
varianta pus` în scen` de Peter Wright [i Galina
Samsova a ”Lacului lebedelor”. ”Lacul lebedelor”,
al`turi de ”Sp`rg`torul de nuci”, devenise tradi]a de
Cr`ciun a familiei, de când am emigrat în Suedia.
V`zusem fie în spectacol, fie pe video sau la tv,
diferite puneri în scen`, a[a c` aveam destule
informa]ii despre balet, ceea ce a f`cut s` nu
deschid programul dat când am luat biletele, mai
ales c` distribu]ia se publica cu numai 30 de minute
înainte de începerea spectacolului. În seara
spectacolului, n-am apucat s` v`d distribu]ia înainte
de ridicarea cortinei. Când îns` cortina s-a ridicat [i
”Prin]ul Siegfried” a intrat în scen`, am avut o
revela]ie. Întruchiparea ”Prin]ului Siegfried” era un
tân`r înalt [i suplu, cu mi[c`ri elegante, dublate de o
tehnic` perfect`, care m` ducea cu gândul la un
efeb. I-am cerut în [oapt` so]ului meu programul cu
distribu]ia [i mare mi-a fost pl`cerea s` citesc c `
”revela]ia” era Drago[ Mihalcea, român. Am sunat
a doua zi la Oper` [i am comuicat c` doresc s` te
întâlnesc pentru un interviu. {i iat`-ne stând de
vorb` despre arta ta. Drago[, te rog s` te prezin]i
cititorilor CURIERULUI ROMÂNESC. Cine e[ti?
Drago[ Mihalcea: M-am n`scut în Bucure[ti, în
1977, într-o familie de oameni simpli. Am înc` un
frate, care este medic veterinar. Am studiat la
Liceul de coreografie din Bucure[ti, dar am terminat
studiile la Academia de Balet Kirov din Washington.
Cariera mea este destul de scurt`. Dup` terminarea
liceului, am lucrat în Coreea de Sud,
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