DOSAR ISTORIE

căpitan de cursă lungă pe iaht
“arhiducesa Ileana”. Iată şi o parte din
darurile oferite tinerei perechi, fără
îndoială, daruri scumpe, de mare preţ:
un pandantiv de mare valoare, un colier
de briliante cu şnur de perle de la regina
Maria; un splendid colier de platină cu
briliante de aproape două milioane lei
şi un milion bani în acţiuni la Banca
Naţională, cadou înmânat de Nicolae
Iorga, din partea Guvernului; o icoană
lucrată la Muntele Athos, în 1580 de la
gen. Răşcanu; o vitrină cu un somptuos
serviciu de masă, din aur şi argint, din
partea oraşului Chişinău; Doamnele din
Timişoara: o salbă din 32 de monede
habsburgice, de aur, de la “doamnele din
Timişoara”; bijuterii foarte scumpe de la
ex regina Elisabeta a Greciei; o splendidă
diademă şi un colier din briliante de la
mama mirelui; briliante de mare preţ de
la principele Nicolae; o icoană pictată
de Nicolae Grigorescu de la Venturia şi
Octavian Goga; un teren de 5500 mp,
la mare din partea oraşului Covasna; un
serviciu de masă din porţelan de Sevres.
Apoi, conjuncturile politice ale
vremurilor - revoluţia din Spania şi
decizia lui Carol al II-lea ca descendenţii

din familia Habsburg să nu fie născuţi pe
pămînt românesc – i-au obligat pe tinerii
căsătoriţi să plece în Austria în 1931. Aici
se nasc cei şase copii: Ştefan, Maria Ileana,
Alexandra, Dominic, Maria Magdalena şi
Elisabeta.
În timpul celui de-al doilea război
mondial, Ileana a organizat la Castelul
Bran un spital pentru soldaţii români. În
martie 1944, ca să scape de persecuţiile
naziştilor, s-a mutat de la Viena cu
întreaga familie, apoi s-a reîntors şi a locuit
la Bran, puţin timp, fiindcă la 8 ianuarie
1948 părăseşte ţara împreună cu nepotul
său Mihai I, luând cu ea un pumn de
pamânt românesc din grădina castelului.
Principesa s-a mutat cu familia în Elveţia,
apoi în Argentina, unde arhiducele se
afundă-n afaceri dezastruoase. La Buenos
Aires a înfiinţat căminul “Regina Maria”,
destinat refugiaţilor politici români.
După trei ani, se mută în S.U.A, la Boston,
unde începe o viaţă austeră, despre care
relatează în jurnalul ei, “Trăiesc din nou”.
Divorţează de arhiducele Anton în 1954
şi se recăsătoreşte cu Ştefan Isărescu, dar
12 ani mai târziu cuplul se destrăma.
În 1959, principesa a fost teribil de

afectată de moartea fiicei sale, Maria
Ileana (Minola) şi a soţului ei, contele
polonez Jaroslav Kottulink, într-un
accident aviatic. Urmare tragediei,
devine novice la mănăstirea ortodoxă
“Acoperământul Maicii Domnului” de
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