DOSAR ISTORIE

Principesa Ileana,

Principesa Ileana de Hohenzollern şi Habsburg-Toscana, al cincilea copil al regelui Ferdinand şi al reginei Maria,
se mândrea că îi erau străbunici regina Victoria a Angliei şi ţarul Nicolae I al Rusiei, ambii pe linie maternă. Din
partea tatălui, descindea din familia de Saxa-Coburg şi Gotha.

D

in cartea în care îşi povesteşte viaţa, reiese
că era răsfăţata familiei şi foarte admirată
pentru frumsetea ei; cu toate acestea, surorile
mai mari au avut şansa unor căsătorii mai
spectaculoase: Maria a ajuns regina Iugoslaviei,
iar Elisabeta, prinţesa moştenitoare a Greciei.
De cultura şi educaţia domniţei Ileana s-a
ocupat regina Maria, care s-a îngrijit ca fiica ei să
înveţe sculptura cu Ion Jalea şi pictura cu Jean
Al. Steriadi, dar şi franceza, engleza şi germana.
Pasiunea tinerei se îndrepta însă spre sportul
nautic: înotul şi iahtingul. A fost prima femeie
din Romania care a obţinut brevetul de căpitan
de cursă lungă pe iaht. Succesul ei l-a deranjat pe
regele Carol al II-lea, care i-a cerut să abandoneze,
fiindcă iahtingul n-ar fi fost de demnitatea
rangului ei princiar.
Vizitând Spania în 1930, împreună cu regina
Maria, principesa l-a întîlnit la Barcelona pe
arhiducele Anton de Habsburg, “un tânăr foarte
frumos, înalt, blond, sportiv, aristocrat”, cum l-a
descris în jurnalul său. Un an mai târziu, Ileana
întorcându-se de la Paris, răspunde unei invitaţii
primite de la verii ei din familia Hohenzollern.
Aici, îl reîntâlneşte pe arhiduce, chemat acolo
la dorinţa expresă a regelui Carol al II-lea al
României. Iniţiativa s-a dovedit inspirată. Pe 20
aprilie 1931, Ileana îi cere fratelui său, ca şef al
Casei Regale, consimţământul de a se logodi.
Între principesă şi arhiducele de Habsburg a fost
o dragoste de poveste şi era pentru prima oară
când un membru al familiei regale române s-a
căsătorit fără să respecte o alianţă matrimonială.
În zilele de 26 şi 27 iulie 1931, Castelul Peleş s-a
transformat într-un loc de basm pentru nunta
regală. Cum regele Ferdinand murise în 1927,
mireasa a fost condusă la altar de fratele ei, regele
Carol al II-lea. Ileana avea numai 22 de ani şi o
frumuseţe de statuie antică. Sinaia era decorată
de sărbătoare. Drapele naţionale, cu însemnele
regale, fluturau peste tot, ghirlande de flori şi de
becuri multicolore se răsfiraseră deasupra oraşului.
La dejunul de gală s-a servit: caviar de
Valcov cu blinii, crustade de Orleans, sărmăluţe
româneşti pentru nuntă, curcan la frigare, parfait
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