
Sibianca lui Tolstoi
Marina Robescu este descendenta directa a cunoscutului scriitor rus Lev Tolstoi. In plus, tatal sibiencei de
82 de ani este din aceeasi familie cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Dupa cum povesteste chiar
ea, poarta sangele a sapte natiuni. S-a nascut in Franta, de la sase ani a venit in Romania, iar din anii �40
s-a mutat la Sibiu. Acum, familia ei revendica o parte din terenul pe care este contruita Televiziunea
publica<br />  <br />  Sibienii care merg frecvent la opera, nu au cum sa nu o fi remarcat pe Marina
Robescu. Desi are 82 de ani, nu isi arata varsta si tine sa fie prezenta la fiecare concert de la Sala Thalia.
Nu se lauda cu descendenta ei nobila si nici nu obisnuieste sa vorbeasca rau despre romani si sibieni.
Dimpotriva.<br />  Marin Robescu este fiica Natalaiei Roman, nascuta Tolstoi, descendeta directa a
marelui scriitor rus, contele de la Isnaia Poliana, Lev Nikolaevici Tolstoi. Natalia Tolstoi a fost apropiata
a familiei imperiale a Rusiei, momente din care Marina Robescu mai are o gramada de fotografii. Dincolo
de istoria cu printi si regine a vietii sibiencei, Marina Robescu se lupta de mai bine de zece ani cu
autoritatile romane pentru a redobandi un teren pe care, acum, se afla o parte din curtea Televiziunii
Romane. <br />   "Daca faceti socoteala, asa, eu am sapte randuri de sange. Rus, englez, olandez, suedez,
mongol, italian si grec. Va dati seama, este amestecatura. Si am ajuns in Romania" , povesteste amuzata
sibianca de 82 de ani.<br />   "Mama este din familia Tostoi. Mama este rusoaica si a fugit in vremurile
grele din Rusia in Italia, Germania si, apoi, in Franta, unde la Nisa aveam o vila. S-a maritat cu un englez
si acolo m-am nascut eu" , este, pe scurt, descrierea pe care si-o face Maria Robescu aparitiei ei pe lume.
Tatal englez pe care nu l-a cunoscut niciodata provenea din familia regala a Marii Britanii. Cand Marina
Robescu implinea doi ani, mama ei a divortat, iar dupa alti patru ani s-a maritat ajungand inapoi in
Romania. Marina Robescu s-a mutat la Sibiu odata cu sotul ei, ofiter de cavalerie. <br />  <br />  <b>De
sub comunisti, la FDGR</b><br />  <br />  Veniti la putere, comunistii nu puteau sa ignore originile 
"putrede" , dupa cum le-au caracterizat, ale Marinei Robescu si ale sotului ei. A fost data afara din
serviciu, a ajuns pana la urma contabil-sef la Liceul  "Gheorghe Lazar" . Dupa aproape 30 de ani, a iesit
la pensie, moment in care a fost cooptata de FDGR, la nivel national, pentru acelasi post de contabil sef.
Cu alte cuvinte, colaboratoare apropiata a lui Paul Philippi si Klaus Johannis.<br />  Despre cum il
privesc sibienii pe Tolstoi, nu are multe de spus.  "Pe Tolstoi il cunosc unii, dar prea multi, nu. Din
moment ce tineretul actual nu cunoaste nici macar ce lupta a fost la Selimbar sau cine a fost Gheorghe
Lazar nu ma mira ca nu stiu cine a fost Tolstoi" .<br />  <br />  <b>In lupta cu autoritatile</b><br />  <br
/>  Anul trecut, Marina Robescu si-a fracturat piciorul si a suferit si o fractura de bazin. A trecut rapid
peste.  "Eu sunt optimista. Fac sport si imi place sa fiu activa" . Iar autoritatile romane au mentinut-o
activa. De mai bine de zece ani se lupta cu statul roman sa isi recapete un teren preluat in mod abuziv.
Terenul se afla in Bucuresti, iar acum peste el se afla o parte din curtea Televiziunii Publice. Parcelele
apartinand Marinei Robescu nu sunt ocupate de imobile si se afla la marginea curtii televiziunii publice,
la mare distanta de cladirile acesteia. Autoritatile sunt insensibile in fata solicitarilor ei referitor la
retrocedari. Marina Robescu ramane insa optimista si priveste partea buna a lucrurilor. Pe 4 februarie
anul acesta a implinit 62 de ani de casnicie.<br />  <br />    "Am fost de mai multe ori in strainatate si
m-au intrebat - vrei sa ramai? Dar nu am vrut, fiindca oameni cum sunt romanii gasesti rar" , Marina
Robescu<br />  <br />  <b>Intre razboi si pace</b><br />  <br />  Reporter: Mai mult razboi sau
pace?<br />  <br />  Marina Robescu: Undeva intre. Daca te uiti la politicieni, e razboi. Daca te uiti la
oamenii simpli, este pace.<br />  <br />  Rep.: Era mai bine daca ramaneam sub rusi?<br />  <br /> 
M.R.: Nu, Doamne-fereste. E mai bine cu Uniunea Europeana, noi suntem europeni, nu mongoli.<br /> 
<br />  Rep.: Cat de mult sunteti romanca?<br />  <br />  M.R.: Daca faceti socoteala, asa, eu am sapte
randuri de sange. Rus, englez, olandez, suedez, mongol, italian si grec. Va dati seama, este amestecatura.
Si am ajuns in Romania.<br />  <br />  <b>O carte pentru o viata</b><br />  <br />  La cei 82 de ani ai
sai, Marina Robescu are, inca, o sumedenie de proiecte. Dincolo de cele cotidiene - face sport, spre
exemplu - este si cartea la care lucreaza. A reusit in acest sens sa isi contureze arborele genealogic,
pornind de la anul 730.<br />  <br />  Traian DELEANU
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