42-43.qxd

10/1/2011

TERRA

3:16 PM

Page 2

Testamentul
doamnei Jackie
Kennedy

42

Patru luni dupã asasinarea
lui JFK, Jacqueline Kennedy
înregistra pentru posteritate
opt ore de interviu cu
istoricul Arthur Schlesinger,
interviu considerat la Casa
Albã ºi în familia Kennedy ca
fiind autentic testament al
fostei First Lady a Americii,
care avea atunci doar 34 de
ani. Convorbirea a fost realizatã între martie ºi iunie
1964 ºi a devenit un document unic, pãstrat secret
timp de 47 de ani. Anul trecut, fiica sa, Caroline
Kennedy, a autorizat, cu
temeritate, publicarea testamentului-document,
sub
forma unei cãrþi.
Astãzi, Caroline, 53 ani,
demonstreazã eleganþa lui
Jackie ºi farmecul lui JFK,
dar duce o viaþã discretã în
exclusivistul Upper East Side
de Manhattan, alãturi de
soþul ei Edwin Schlossberg ºi
de cei trei copii ai lor, Rose,
23 ani, Tatiana, 21 ani, ºi
John, 18 ani. Cu ocazia
apariþiei cãrþii “Jacqueline
Kennedy:
Historic
Conversations on Life with
John F. Kennedy”, ea a reînviat unele amintiri ale familiei de altãdatã. Dupã acel
an, Jackie ºi copiii s-au
mutat la New York ºi fosta
Primã Doamnã a Americii na mai vorbit niciodatã pentru
vreo publicaþie nici despre
soþul ei, nici despre viaþa la
Casa Albã.
Cu umor, cu inteligenþã, cu o
capacitate de a observa
uluitoare
fosta
Primã
Doamnã face un portret fidel
al oamenilor pe care i-a
cunoscut, al realitãþii trãite
de ea. Era exigentã ºi avea
un cod de valori autentice.
Aprecia caracterul unei persoane ºi îi detesta pe cei
care îºi etalau capriciile.
Multe astfel de confidenþe
inedite au fost adunate într-o
carte care a apãrut de
curând în Statele Unite. Titlul
ei este “Jacqueline Kennedy:
Historic Conversations on
Life with John F. Kennedy”.
Canalul de televiziune ABC
News a consacrat acestui
eveniment un interesant documentar,
ilustrat
cu
numeroase pasaje din conversaþia sobrã, sincerã, ironicã, alteori spumoasã ºi
uimitoare purtatã de Jackie,
care avea atunci 34 de ani.
Iatã, de exemplu, câteva
fraze antologice ale Primei

