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entru multã lume revenirea pe micul ecran a legendarilor eroi
din serialul “Dallas” a fost o bucurie, completatã ºi de
dezvãluirea informaþiei cã Linda Gray, interpreta lui Sue Ellen,
are origini româneºti, mama ei, Nadia, fiind nãscutã la Bucureºti.
De fapt, numele adevãrat al acesteia a fost Maria Kujnir-H
Herescu,
o femeie foarte frumoasã, talentatã, cu o viaþã trepidantã care a
dus-o
o din România, la Paris, la Roma ºi apoi la Hollywood.
Maria s-aa nãscut pe 27 noiembrie 1923, din mamã basarabeancã
ºi tatã rus, ºi a urmat cursuri de teatru încã din adolescenþã. Se
spune cã a fost o admiratoare entuziastã a regelui Ferdinand al
României. Într-o
o zi a aruncat un buchet de flori de la balcon spre
trãsura acestuia, ceea ce, în acea perioadã de atentate repetate, a
creat ceva probleme familiei sale. La doar 16 ani s-aa cãsãtorit cu
un englez, cu opt ani mai în vârstã decât ea, Gray, de la care a ºi
pãstrat numele. Au divorþat ºapte ani mai târziu. Din aceastã relaþie
s-aa nãscut un copil, mai exact o fetiþã : Linda, care a venit pe lume
în septembrie 1941. Micuþa avea sã devinã peste ani actriþã ca ºi
mama ei, ajungând celebrã mai ales datoritã serialului “Dallas”. În
România Nadia s-aa îndrãgostit de încântãtorul prinþ Constantin
(Bâzu) Cantacuzino, luptãtor în cel de la doilea Rãzboi Mondial ºi
pilot celebru în epocã, prietenul pilotului francez Antoine de SaintExupery. Legenda spune cã s-aau cunoscut într-uun avion când,
motorul luând foc, pilotul, care era Bâzu Cantacuzino, a trecut
printre pasageri, printre care se gãsea ºi Nadia, spre a-ii liniºti.
Probabil cã fermecãtorul pilot a fost impresionat de frumuseþea ei,
pentru cã dupã puþin timp lumea bunã a Bucureºtiului vorbea deja
de o viitoare cãsãtorie a celor doi. Sã reamintim ºi cã Bâzu era
nepotul celebrului “Nababu”, stãpânul “Palatului cu lei” din Calea
Victoriei.
Elegant, aristocrat în tot ce fãcea, frumos ºi încântãtor, Constantin
Cantacuzino câºtigase concursul naþional de acrobaþie aerianã cu
avionul sãu Bü 133 Jungmeister, iar în 1941 a fost numit pilot ºef
al companiei naþionale de transport aerian LARES, precursoarea
interbelicã a societãþii naþionale de transport aerian cunoscutã ca
TAROM. Tatãl sãu a fost Mihai Cantacuzino, ministru de Justiþie în
guvernele Petre Carp, Titu Maiorescu, Ionel I.C. Bratianu ºi primar
al Bucureºtiului, iar mama sa Maria Rosetti, Maruca Cantacuzino,
ai cãrei pãrinþi erau descendenþi ai vechii boierimi, Rosetti Tescani
ºi Jora. (Dupã moartea soþului, Maruca s-aa recãsãtorit cu George
Enescu.). Sã nu uitãm cã familia Cantacuzino are origini în Imperiul
Bizantin, ºi s-aa stabilit în Þara Româneascã în secolul 19. A dat doi
domnitori ºi alte personalitãþi publice, printre care ºi pe Constantin
Cantacuzino, care a iubit cu pasiune sportul. A fost un excelent
motociclist ºi pilot de curse, stabilind record mondial la cursa Paris
- Bucureºti. A jucat tenis ºi a fost cãpitanul echipei române de
hochei pe gheaþã la Campionatul Mondial din 1933. Maria ºi Bâzu
Cantacuzino s-aau cãsãtorit în 1946 ºi au pãrãsit România ocupatã

