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La 23 decembrie 1926, Ileana ºi-a sãrbãtorit majoratul2. De acum, conform Statutului

membrilor Familiei Regale, Regina Maria o poate declara pe fiica sa „emancipatã“, adicã … „bunã
de mãritat“. 

Avea Regina Mamã planuri matrimoniale pentru Domniþa Ileana? Legãturile matrimoniale
stabilite pânã atunci de familia regalã românã au fost încheiate cu familii domnitoare din þãri
balcanice vecine. 

La 21 februarie 1921, Principesa Elisabeta de România s-a cãsãtorit cu Diadohul (principele 
moºtenitor) George al Greciei3, iar pe 10 martie 1921, s-a încheiat o altã cãsãtorie cu familia regalã
greacã, între Elena de Grecia4, cumnata Elisabetei, ºi Carol, Principele moºtenitor al României.
Tabloul matrimonial a fost completat la 8 iunie 1922, prin cãsãtoria Principesei Maria5 cu Alexandru I
Karageorgevici al Serbiei, viitorul Rege al Regatului Sârbo-croato-sloven6. 

Suverana României devenise o „soacrã a Balcanilor“. Regina era foarte mândrã de
„expansiunea“ matrimonialã a familiei sale, cãci aºa cum se întreba, în februarie 1925, un oaspete
american al Curþii Regale: „Câte regine ale Europei au fiice care au devenit ele însele regine?“7. În
cazul Ilenei, Regina îi declara amuzatã aceluiaºi oaspete cã fiicei sale favorite îi rãmãsese, pentru
completarea tabloului matrimonial balcanic, tronul Regatului Bulgariei sau cã putea avea parte de un
destin regal mult mai strãlucit ca reginã a Angliei sau a Franþei (!)8. 

Cu toate acestea, Reginei Maria nu-i plãcea sã recunoascã cã a influenþat cãsãtoriile copiilor
sãi. În anul 1924, ea declara presei cã: „Niciodatã nu-mi voi sacrifica copiii. Ei se vor cãsãtori cu
aceia pe care-i vor alege“9. Dar, într-o scrisoare din ianuarie 1929, Regina Maria îi scria fiului sãu,
Carol, cã ar dori sã o cãsãtoreascã pe Ileana cu un prinþ strãin bogat care ar accepta sã locuiascã în
România.10

Frumoasã, spiritualã ºi plinã de viaþã, tânãra principesã a României vrãjise multe inimi.
Alegerea viitorului sãu soþ devenise, mai mult sau mai puþin întemeiat, un subiect favorit pentru
rubricile mondene ale presei internaþionale. În august 1925, suveranii Regatului român, aflaþi în
vizitã la Veneþia, au fost întâmpinaþi de Ducele de Aosta. Presa italianã a interpretat întâlnirea ca un
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gest de curtoazie fãcut de duce faþã de viitorii sãi socri. Însã ministrul român la Roma, Lahovary,
dezminte ºtirea, declarând corespondentului ziarului „Corriere della Sera“ cã prezenþa suveranilor la
Veneþia se datora „marii dragoste pe care suveranii ºi în special regina Maria o au pentru acest
minunat oraº“. Cât despre logodnicul italian, concluzia ministrului român era cã: „Nu e prima oarã
când ziarele atribuiesc principesei Ileana un nou logodnic ºi probabil nu va fi nici ultima oarã“11. 

În primãvara anului 1929, dupã ce o vãzuse într-o vizitã fãcutã pãrinþilor sãi, Principele de
Asturia, moºtenitorul tronului Spaniei, îºi anunþa intenþia de a cere mâna Ilenei. Alianþa matrimonialã 
a fost respinsã de Regina Maria din cauza problemelor grave de sãnãtate ale prinþului, care era bolnav 
de hemofilie12. La începutul anului 1930, Ileana s-a logodit cu Contele german Alexandru (Lexel) de
Hochberg, Baron de Fürstenstein, fiul Principelui de Pless, un aristocrat bogat din Silezia ºi al
Principesei de Pless, o bunã prietenã a Reginei Maria. Contele aparþinea uneia dintre cele mai vechi
familii princiare germane.13 Cei doi s-au cunoscut la un bal mascat la Palatul Cotroceni. Dupã câteva
zile petrecute împreunã la Predeal, la schi, Lexel îi cere mâna Ilenei.14 Tinerii îndrãgostiþi hotãrãsc sã
se stabileascã în România. Toatã lumea îl gãsea pe conte „delicios ºi având maniere ºarmante ºi
decizia de a rãmâne în þarã l-a fãcut foarte popular“15. Logodnicul Ilenei urma sã primeascã titlul de
Principe român ºi conform protocolului statului român, era cu un rang dupã membrii familiei regale
dar înaintea celorlalþi regenþi.16 Însã, la scurt timp dupã anunþarea logodnei, Mutius, ambasadorul
Germaniei la Bucureºti, a informat în mod oficial Ministerul Afacerilor Externe român despre
reputaþia îndoielnicã a logodnicului german. „Socotindu-se moralmente obligat sã deschidã ochii
celor în drept“, guvernul german „sfãtuia“ guvernul român sã renunþe la proiectata cãsãtorie. Astfel,
familia regalã românã hotãrãºte sã rupã logodna.17

În timpul „Restauraþiei“, Ileana se afla într-un voiaj în Egipt18. Ea a salutat gestul politic
al fratelui sãu, însã, la scurt timp, noul Rege a hotãrât sã-i restrângã apariþiile publice, deranjat de
popularitatea Domniþei ºi de strânsa legãturã a acesteia cu Regina Maria. La sfârºitul anului
1930, Ileana îi scria Regelui Carol al II-lea: „Te rog sã înlãturi neîncrederea ce o ai în mine cãci
ºtii cât de mult þin la tine ºi cum mã doare sã te vãd supãrat. Fii îngãduitor, vreau sã fac bine,
vreau sã te mulþumesc, dar sunt tânãrã ºi greºesc fãrã sã vreau. În orice clipã sunt gata sã te
servesc fiindcã îmi eºti Rege ºi apoi eºti fratele meu pe care îl iubesc atât de mult“19. Dar Regele,
hotãrât sã nu împartã cu nici un alt membru al familiei regale puterea politicã ºi popularitatea de
care se bucura familia regalã, a gãsit o soluþie simplã de „a scãpa“ de sora sa: Ileana trebuia sã se
mãrite cu un prinþ strãin ºi sã plece din þarã. 

În vara anului 1930, însoþind-o pe Reginã într-o vizitã în Spania, Principesa îl întâlneºte la
Barcelona pe Arhiducele Anton de Habsburg, „un bãiat foarte frumos, înalt, blond, sportiv,
distins“20.
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 În martie 1931, Ileana ºi Regina Maria, întorcându-se dintr-o vizitã la Paris, rãspund unei
invitaþii primite din Umrich, de la reºedinþa verilor Hohenzollern. Aici, Ileana îl reîntâlneºte pe
Arhiducele Anton. Se pare cã reîntâlnirea nu era întâmplãtoare, Arhiducele fiind chemat la dorinþa
expresã a Regelui Carol al II-lea.21 Iniþiativa s-a dovedit inspiratã. Pe 20 aprilie 1931, Ileana îi cere
fratelui sãu binecuvântarea ºi consimþãmântul ca ºef al Casei Regale, deoarece: „Simt cã am întâlnit
cu adevãrat omul care mã va face fericitã. Desigur, viitorul este în mâna Domnului, însã – cum am
credinþã în El – cred cã împreunã cu Anton voi putea înfãþiºa (sic) viaþa sigur, gãsind în el tovarãºul ºi
reazãmul de care am atâta nevoie“22. La întoarcerea în þarã, Ileana a anunþat oficial cã intenþioneazã sã 
se cãsãtoreascã cu arhiducele austriac. ªeful Casei Regale Române, Regele Carol al II-lea, îºi dã
acordul, dar nu acceptã ca viitoarea familie sã locuiascã în þarã, considerând cã prezenþa unui
Habsburg ar fi o sursã de conflicte în Transilvania.23 

Anton era fiul Arhiducelui Leopold-Salvador de Habsburg-Toscana ºi al Arhiducesei
Blanka de Bourbon, infanta Spaniei, nãscut la 20 martie 1901, în Viena imperialã. Numele complet al 
Arhiducelui era Anton Maria Franz Leopold Blanka Carl Iosef Ignatz Raphael Michael Margaretha
Nicetas, un nume demn de un arhiduce de Austria, primit în amintirea naºilor de botez. Dupã
proclamarea Republicii Austria, Anton ºi familia sa se retrag în Spania. Arhiducele, absolvent al
ªcolii Superioare de Inginerie din Madrid, s-a angajat la uzinele Ford din Londra, dupã care s-a
stabilit la Barcelona, unde a deschis, împreunã cu fratele sãu Franz-Josef, un service automobilistic ºi 
de aviaþie. Împãtimit aviator, era câºtigãtorul a numeroase concursuri aviatice internaþionale. Astfel,
pe cei doi logodnici îi apropia ºi pasiunea pentru sport, fiind cunoscute preocupãrile Ilenei pentru
cãlãrie, automobilism ºi yachting.24 

Cãsãtoria Ilenei a fost rodul unei iubiri împãrtãºite de ambii soþi ºi o decizie acceptatã fãrã
rezerve de Casa Regalã Românã, fiind pentru prima oarã când un membru al familiei regale române
s-a cãsãtorit fãrã a încheia o cãsãtorie morganaticã sau fãrã a trebui sã respecte o alianþã
matrimonialã. 

Casa Regalã Românã a hotãrât ca nunta sã se sãrbãtoreascã pe 24–26 iulie 1931, în
România, la reºedinþa regalã din Sinaia, „cãci e mai rãcoare ºi liniºtit ºi este loc pentru invitaþi“25.
Ileana a ales „ultima duminicã din aceastã lunã, cãci în august e post de Sf. Maria“, iar mai devreme
„nu e cu putinþã, fiindcã am aºa de multe de orânduit înainte“26. 

A fost ultima cãsãtorie oficialã încheiatã în þarã pentru un membru al familiei regale române. 
Însã nu a fost ºi ultima cãsãtorie a unui membru al familiei regale celebratã în România, deoarece,
câteva luni mai târziu (noiembrie 1931), Principele Nicolae ºi-a înregistrat cãsãtoria, morganaticã de
aceastã datã, cu Ioana Dolette Dumitrescu, fostã Sãveanu, la primãria din Tohani – Buzãu27. 

Declaraþia de cãsãtorie dintre Principesa Ileana ºi Arhiducele Anton a fost autentificatã la
Judecãtoria Mixtã din Balcic, judeþul Caliacra, la 3 iulie 1931.28 Pe 18 iulie, întoarsã de la Balcic,
viitoarea familie de Habsburg a participat, alãturi de Regele Carol al II-lea, Regina Maria, Regina
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Elisabeta, Principele Nicolae, Principele ºi Principesa de Hohenzollern, Principele de Leiningen,
Principesa Maºka, fiica marii Ducese Kirill, la un parastas oficiat la Curtea de Argeº pentru
pomenirea Regelui Ferdinand29. Dupã slujba religioasã, familia regalã ºi oaspeþii sãi au plecat cu
trenul regal la Sinaia. Ileana ºi Anton ajung la Peleº în seara aceleiaºi zile, dupã o vizitã la Braºov. A
doua zi dimineaþa, Ileana ºi logodnicul sãu, însoþiþi de familia princiarã Hohenzollern, Principele de
Leiningen ºi Baronul Albrecht, au fost oaspeþii mãnãstirii Sinaia. Dupã ce au asistat la serviciul
religios, ei au fost conduºi prin muzeul mãnãstirii ºi paraclisul vechi de cãtre arhimandritul Serafim
Georgescu.30 

O problemã delicatã în pregãtirea nunþii a fost apartenenþa mirilor la confesiuni diferite.
Pânã la cãsãtoria Principesei Ileana, toate alianþele matrimoniale ale membrilor familiei regale
române, botezaþi conform statutului Casei Regale Române în religia ortodoxã, au fost încheiate cu
Case regale de aceeaºi apartenenþã religioasã (Grecia, Iugoslavia). Ileana ºi-ar fi dorit, pe lângã
ceremonia de nuntã catolicã, ºi una ortodoxã, dar familia Habsburg se opune.31 Ministrul român de
externe, Dimitrie Ghica, îi comunica lui Raoul Bossy cã, pânã la urmã, Principesa Ileana a acceptat
doar o ceremonie catolicã, dar „þine ca ea sã fie urmatã de o cununie sãvârºitã de Biserica ortodoxã“,
lãsând sã se înþeleagã cã: „viitoare soþie ºi mamã de catolici, nu ar fi exclus sã treacã ºi ea odatã, mai
târziu, la legea lor“, o decizie puþin credibilã pentru Bossy: „cunoscând-o pe tânãra Domniþã cum o
cunosc – mã îndoiesc foarte tare, sau, mai limpede, nu o cred deloc“32. 

Spre supãrarea opiniei publice româneºti, Vaticanul a refuzat, neacceptând nici mãcar o
rugãciune ortodoxã. Gestul a provocat o reacþie pe mãsurã din partea Bisericii Române Ortodoxe,
Patriarhul Miron Cristea refuzând sã participe la ceremonie. Pentru cã prin biserica ortodoxã simþea
„duhul Þãrii Româneºti“, Ileana îi scria Regelui: „Simt cã se rupe ceva-n mine la gândul cã pãrãsesc
Þara fãrã a primi binecuvântarea bisericei în care am fost botezatã ºi am crescut ºi am învãþat sã mã
exprim prin ea“33. Astfel, Ileana a mai fãcut o concesie: „cãsãtoria va fi celebratã dupã ritul catolic,
dar va fi precedatã de o logodnã binecuvântatã de clerul ortodox“34. Dar Papa Pius al XI-lea, având
experienþa nunþii fiicei Regelui Italiei, Victor Emanuel al III-lea, Principesa Giovanna, cu Regele
Boris al Bulgariei, cu o cununie catolicã la Assisi dar ºi cu o altã cununie ortodoxã la întoarcerea la
Sofia35, rãmâne intransigent: „Dacã are loc o ceremonie ortodoxã, oricare ar fi ea, el nu va acorda
dispensa de cãsãtorie“36. Deoarece „impresia generalã este cã logodnicii s-ar fi consolat, cerând sã fie 
cãsãtoriþi de patriarhul nostru, Arhiducele Lepold Salvati (Salvador – n. n.) ºi Arhiducesa Bianca
(Blanka – n. n.), pãrinþii mirelui, se grãbesc sã telegrafieze lui Carol cã, în acel caz, ei nu ar veni la
nuntã ºi ar declara cã nu-ºi dau consimþãmântul“37. 

Fiindcã situaþia devenise „gingaºã“38, Regele Carol al II-lea îl trimite la Roma pe
fratele ministrului de externe al guvernului Iorga, preotul catolic ºi protonotar apostolic Vladimir
Ghica. Într-o scrisoare cãtre Cardinalul-secretar de stat Eugenio Pacelli (viitorul Papã Pius al
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XII-lea), ministrul de externe român, Dimitrie Ghica, susþinea cã „în ipoteza unor rugãciuni fãcute de
clerul ortodox, fãrã caracter de celebrare a unei cãsãtorii, faptul cã aceste rugãciuni ar avea loc înainte 
de oficierea cãsãtoriei civile a Principesei Ileana cu Arhiducele, ar constitui garanþia exterioarã ºi
esenþialã cea mai solidã, astfel încât cãsãtoria catolicã, imediat dupã cãsãtoria civilã, oficiatã de
autoritãþile municipale ºi ministrul justiþiei, sã fie consideratã unica celebratã ºi sã se poatã considera
cã unitatea Arhiducelui Anton ºi a Principesei Ileana nu a fost celebratã religios decât o singurã datã,
dupã ritul catolic roman“39. Dupã ce argumenta juridic varianta sa, ministrul român concluziona:
„Prin urmare, îndeplinirea cãsãtoriei civile de cãtre ofiþerul stãrii civile, dupã rugãciuni ale clerului
ortodox, ar arãta, în mod public, indiscutabil cã aceste rugãciuni nu au deloc caracter sacramental de
unire religioasã, ci sunt doar o chemare a binecuvântãrii cereºti asupra viitorilor soþi – dând o
satisfacþie de ordin sentimental opiniei publice româneºti ºi ortodoxe“40. Sfântul Pãrinte era sfãtuit
„sã cedeze din ceea ce considerã principii imprescriptibile ºi cã, prin cãsãtoria Arhiducelui cu
Principesa, religia catolicã nu va avea decât de câºtigat, mulþumitã acestei toleranþe asupra unui
aspect secundar, prestigiu ºi încredere din partea poporului român, recunoscãtor“41. 

Dupã negocierile cu Vaticanul, familia regalã trebuia sã gãseascã ºi o soluþie capabilã sã
menajeze orgoliile Bisericii Ortodoxe Române. Prilejul a fost oferit chiar de mireasã, care dorea, ca
„bunã creºtinã“, înainte de a intra în viaþa conjugalã, sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã.
Drumul Domniþei la Sfânta Împãrtãºanie a fost organizat cu mult fast. La liturghia þinutã în 23 iulie
1931, la mãnãstirea Sinaia, de cãtre Patriarhul Miron Cristea, au asistat Regele Carol al II-lea, Anton,
împreunã cu mama sa, Blanka de Bourbon, Principesa Maºka (Maria), fiica marelui Duce Kirill,
împreunã cu mama sa, Victoria Melita, mãtuºa miresei, principii de Hohenzollern etc. Dupã slujbã,
patriarhul a pãrãsit Sinaia, plecând la reºedinþa sa de la Dragoslavele.42 

De la nuntã au lipsit toþi cumnaþii miresei. Dacã Regele Alexandru al Iugoslaviei îºi conduce 
soþia pânã pe peronul gãrii din Belgrad, regretând cã situaþia politicã instabilã l-a reþinut în þarã, în
schimb, Regele George al II-lea al Greciei a plecat, împreunã cu sora sa, Elena, la Londra încã din 17
iulie.43 Elena de Grecia nu a putut participa la nuntã datoritã interdicþiilor dictate de fostul sãu soþ,
Regele Carol al II-lea. De altfel, unchiul Regelui, Principele Ernest de Hohenlohe-Langenburg, aflat
alãturi de rudele elene în vagonul regal al Orient Expres-ului pânã la Paris, considera cã pentru Carol
ºi fosta sa soþie „este tot atâta stingherire sã se întâlneascã, ca pentru orice alte perechi divorþate, cãci
nu este ºi nu a fost niciodatã vorba de o reconciliere sau despre o anulare a divorþului“44. Totuºi, fãrã
sã þinã cont de atitudinea suveranului, la plecarea din Bucureºti a „Majestatãþii Sale“ Elena45 ºi a
fratelui acesteia a asistat o mare parte a familiei regale. Mama Principelui moºtenitor Mihai a sosit la
garã alãturi de Regina Maria. Ele au fost urmate de Regina Elisabeta a Greciei, Principele Nicolae,
Principesa Ileana, Arhiducele Anton ºi fratele acestuia, Franz-Josef.46 
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Nunta principesei române a fost un eveniment monden de valoare internaþionalã. La
ceremonie au participat numeroºi corespondenþi de presã din strãinãtate, unii veniþi tocmai de pe
coasta Pacificului.47 Familia regalã a primit felicitãri din întreaga lume, de la Herbert Hoover,
preºedintele SUA, ºi Juan Esteban Montero, preºedintele Chile, pânã la Hindenburg, preºedintele
Germaniei, ºi Zog I, Regele Albaniei.48

La invitaþia familiei regale, la festivitãþi a participat elita politicã româneascã:
prim-ministrul Nicolae Iorga, C. Argetoianu, mareºalul Prezan, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Al.
Vaida-Voevod, Gheorghe Brãtianu, I. G. Duca, Octavian Goga, Dr. N. Lupu, Gen. Artur Vãitoianu,
preºedintele Senatului Mihail Sadoveanu etc. A lipsit doar Alexandru Averescu, plecat la tratament
la Kissingen.49

În dupã-amiaza zilei de 24 iulie au sosit la Sinaia socrii miresei, împreunã cu
Regina Marioara a Iugoslaviei.50 Pentru Arhiduce, cãsãtoria fiului sãu, Anton, a fost ultima
sãrbãtoare mare a familiei sale la care a participat. La 4 septembrie 1931, Arhiducele Leopold
Salvador de Habsburg a murit, la numai 64 de ani.51 

Regina Marioara, Arhiducele Alfons, Principele ºi Principesa de Leiningen au fost
cazaþi la castelul Peliºor, iar toþi ceilalþi oaspeþi au fost gãzduiþi la castelul Peleº, în apartamente
special amenajate.52 

Prima zi a ceremoniilor cãsãtoriei princiare, 24 iulie, s-a încheiat cu o seratã la castelul
Peliºor, unde invitaþii au putut viziona filmul lui Charlie Chaplin, „Luminile oraºului“.53 

În timpul ceremoniilor, Sinaia a uitat de orice altceva. „Drapelele naþionale fluturau pe
clãdirile publice, ghirlande de flori cu crengi de brad ºi becuri multicolore fuseserã instalate pe stâlpii
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de telegraf pe tot parcursul drumului de la garã pânã la Castelul Peleº“.54 Oraºul era garnisit de
vizitatori, de uniforme strãlucitoare ºi limuzine luxoase. Pe platourile Peleºului au venit în costume
de sãrbãtoare numeroºi þãrani din satele din apropiere.55 

Din „caseta sa particularã“, Principesa Ileana a donat pentru sãracii primãriilor Bucureºti,
Iaºi, Cernãuþi, Cluj ºi Chiºinãu 50.000 lei, primãriei Balcic 40.000 lei, primãriei Sinaia 25.000 lei ºi
primãriei Poeni, unde se afla unul dintre domeniile sale, 10.000 lei.56 

Vineri ºi sâmbãtã, 24–25 iulie, în „Sala Florentinã“ a castelului Peleº, a avut loc
ceremonia primirii de cãtre viitoarea familie arhiducalã a felicitãrilor ºi darurilor prezentate de
cãtre diferite instituþii ºi personalitãþi. Dintre darurile deosebite oferite „Înalþilor logodnici“,
sunt de menþionat: avionul „Moth-Haviland“, „echipat pentru turism ºi admirabil utilat, de
construcþiune ºi valoare deosebitã“ ºi o broºã de briliante cu insigna Marinei, oferite de Regele
Carol al II-lea57, dar ºi cadoul Marelui Voievod Mihai, rezultatul propriei îndemânãri, o cãlimarã
de lemn58, un colier de briliante ºi un altul de perle cu un mare briliant ºi cu un safir de dimensiuni 
excepþionale, dãruite de Regina Maria, un colier cu pandantiv de briliante montat în platinã
oferit din partea guvernului de prim-ministrul Nicolae Iorga, o casetã de aur ºi email, conþinând 
„recipisa de depozit a 200 de acþiuni B. N. R.“ depuse pe numele Principesei Ileana, oferitã de
guvernatorul Bãncii Naþionale a României, Mihail Manoilescu, „un inel cu briliante într-o
cutie Lalique“ oferit de Camera Deputaþilor, o icoanã lucratã la muntele Athos în anul 1580,
oferitã din partea Basarabiei de generalul Rãºcanu, o icoanã „minunat cizelatã în aur“, oferitã
de judeþul Tighina, o casetã de aur, dãruitã de judeþul Cahul, „un ºirag de imense chihlimbare“,
oferit de judeþul Covurlui, o vitrinã cu un „somptos serviciu de masã în aur ºi argint“, dãruitã de 
primãria Chiºinãu, „un inel cu perlã roz ºi un CEC de 1 milion de lei“ dãruite în numele
Transilvaniei de cãtre miniºtrii Valer Pop ºi ªtefan Meteº, o cutie „cu mai multe ºiruri de
paftale de aur“ dãruitã de „Asociaþiunea Femeilor Române din Ardeal“ prin Maria Baiulescu, o
salbã din 32 „monezi vechi habsburgice de aur“, oferitã de cãtre doamnele din Timiºoara ºi
judeþul Timiº – Torontal, un serviciu de ceai de aur ºi argint oferit de judeþul Prahova ºi un altul 
de judeþul Tutova, „o imensã cupã de argint cizelat, ºi un serviciu de argint pentru cafea“
oferite de judeþul Lãpuºna, o cutie de sidef, lucratã în aur, oferitã de judeþul Putna, un vas cu
email oferit de judeþul Iaºi, „douã vase mari de argint pentru flori“ oferite de generalul Iacobici
ºi comandorul Pãiº, un „superb vas Gallé“, oferit de regimentul de escortã regalã, o icoanã
veche „de mare valoare“, oferitã de regimentul 4 roºiori, vase în onix oferite de judeþele din
Ardeal ºi Banat, un tablou japonez în piele, dãruit de ºcoala de menaj din Ploieºti, „un covor ºi
o pânzã româneascã de o rarã fineþe“, oferite de ºcoala de aplicaþie din Ploieºti, 7 vaze de
aragonit din produsele fabricii „Aragonit“ Târgu-Mureº ºi un costum naþional sãsesc din
comuna Batoº oferite de judeþul Mureº, o pereche de papuci brodaþi cu figuri din picturile lui
Grigorescu (pe unul figura o þãrancã cu secerã, pe celãlalt o þãrancã cu fuior) din partea
asociaþiei „Acþiunea patrioticã“, un „splendid“ covor oltenesc oferit din partea primãriei
Sinaia ºi un mare candelabru antic de bronz dãruit din partea Uniunii comunitãþilor israelite ºi
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Comunitatea israeliþilor spanioli din Bucureºti.59 Corpul diplomatic a dãruit logodnicilor un
„superb vas de flori“. „Acþiunea patrioticã“ i-a oferit mirelui un cadou inedit: o tabacherã româneascã 
cu chipul Ilenei, un pachet de tutun legat în foi de porumb ºi un amnar cu cremene. La înmânarea
darurilor, i s-a spus cã „simbolizeazã adagiul românesc: «Rãbdare ºi tutun»“60. 

Familia regalã românã ºi oaspeþii sãi au încheiat seara zilei de 25 iulie printr-o recepþie datã
la castelul Peliºor, urmatã de dans. Balul a fost deschis de logodnici cu un vals, urmaþi de Principele
Nicolae ºi sora Arhiducelui Anton, Margareta. „Dansul a fost foarte animat. Era o atmosferã
încântãtoare. Splendidele uniforme ale ofiþerilor de gardã se amestecau cu toaletele multicolore ale
doamnelor de la Curte ºi ale invitatelor ºi cu fracurile de culoarea «bleu de roi» ale aghiotanþilor ºi
secretarilor M. S. Regelui. Dupã miezul nopþii, M. S. Regele retrãgându-se, balul a luat sfârºit.“ La
recepþie au luat parte, dupã unele surse, peste 300 de persoane61, dupã altele, circa 600 de persoane62,
printre care foºti prim-miniºtri, ºefii partidelor politice, înalþii demnitari ai statului, ºefii de misiuni
diplomatice, generalii ºi comandanþii principalelor unitãþi63.

În ajunul nunþii sale, viitoarea Arhiducesã de Habsburg a înaintat o declaraþie redactatã de
directorul general al Domeniilor Coroanei, Al. Stan, prin care îºi menþinea cetãþenia românã64. În
schimb, Anton era apatrid. Guvernul român a încercat înainte de nuntã sã-i gãseascã Arhiducelui o
patrie adoptivã, însã atât guvernul din Liechtenstein, contactat de Caius Brediceanu, ministrul român la
Viena, cât ºi guvernul din Luxemburg, pe lângã care intervine George Grigorcea, ministrul României la 
Bruxelles, „nu au dat rezultat, cele douã guverne, din consideraþiune pentru Austria, refuzã sã prenumere
un Arhiduce printre supuºii lor. Anton va rãmâne deci un austriac fãrã drepturi în þara sa de origine“65. 

Pe 26 iulie 1931, într-o „dimineaþã triumfalã, înveºmântatã în soare ºi în azur, însufleþitã de
febrilul neastâmpãr al miilor de drumeþi sosiþi din ajun ºi în zori“66 s-au desfãºurat ceremoniile
cãsãtoriei civile ºi religioase. La ora 10, la castelul Peliºor s-a desfãºurat într-un cadru restrâns, în
prezenþa familiilor regale ºi arhiducale ºi a unor apropiaþi ai acestora, festivitatea cãsãtoriei civile. „În 
faþa unui crucifix, a codului civil ºi a dosarului care cuprindea Statutul Curþii Regale a României“67,
ofiþerul stãrii civile, C. Hamangiu, ministrul Justiþiei, „a adresat soþilor întrebãrile ºi a primit
rãspunsurile acestora în limba românã ºi în limba francezã, cunoscutã de amândoi mirii“68. Dupã
întrebãrile rituale a fost cerut ºi obþinut consimþãmântul suveranului. Martorii mirilor au fost Regele
Carol al II-lea ºi Principele Friedrich de Hohenzollern pentru Ileana ºi Arhiducele Franz-Josef ºi
Principele Leiningen pentru Anton. 

Dupã ceremonia civilã, mirii au plecat la castelul Peleº pentru ceremonia religioasã. Pe
aleile reºedinþei au fost desfãºuraþi soldaþii regimentului de gardã, iar aproape de Peleº au fost
înºiruite „în uniformele lor pitoreºti cohortele cercetaºelor, ale studentelor de la I.F.C.A. ºi de la
O.N.E.F. – adolescente cu chipurile bronzate de soare, venite sã salute pentru cea din urmã oarã
Domniþa care le-a fost cãpetenie ºi tovarãºã“69. Drumul era deschis de doi jandarmi din regimentul
regal de escortã. În prima trãsurã care a intrat pe sub frontalul castelului Peleº, un „landou à la
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Daumont“, s-au aflat Regina Maria ºi Leopold-Salvador de Habsburg, urmaþi de Regele Carol al
II-lea ºi Ileana într-o trãsurã trasã de patru cai. Când cortegiul a ajuns la Peleº, fanfara batalionului 1
de vânãtori de munte a intonat imnul regal, iar trupele regimentului de gardã au prezentat onorul.
Ginerele ºi-a întâmpinat aleasa oferindu-i un buchet de crini albi.70 

Reºedinþa regalã era împodobitã cu steaguri ºi flori. Nota dominantã a decoraþiunilor a fost
datã de o mulþime de ghirlande pline de trandafiri roºii ºi albi. În mijlocul holului mare al palatului a
fost amenajat un altar, flancat de torþe uriaºe. Pe altar a fost aºezat un tablou pictat de Holbein
reprezentând-o pe Maica Domnului.71 În uniformã de general de vânãtori de munte, Regele Carol al
II-lea a condus-o pe sora sa la altar, urmaþi de Regina Maria ºi însoþitorul sãu, Arhiducele
Leopold-Salvador. Regina Mamã purta o rochie din mãtase
albã ºi o pãlãrie de aceeaºi culoare. Apoi venea Principele
moºtenitor Mihai, îmbrãcat în uniformã de cadet de aviaþie.
„Un zâmbet prietenos lumineazã chipul tinerei mirese, care
înainteazã spre fãclii cu fruntea încinsã în diadema de aur din
care se despleteºte torentul de betealã scânteietoare. Domniþa
poartã o rochie crêpe-satin alb, peste care pluteþte o strãvezie
maramã de tulle, revãrsatã în cute flexibile peste trena purtatã
de patru copile brune, cu privirile pline de o candidã sfialã.
Cununa florilor de lãmâiþã îi împodobeºte tâmplele, pe
decolteul trandafiriu strãluceºte superbul colier de platinã,
primit în dar de la guvernul þãrii în ajun“.72 Coroniþa de aur
decoratã cu diamante, purtatã peste pãrul tuns scurt ºi vopsit
roºcat, fusese primitã cadou de la Leopold-Salvador de
Habsburg, viitorul socru, ºi era o bijuterie de familie, dãruitã
de Împãratul Napoleon I soþiei sale, Arhiducesa
Maria-Luiza.73 Rochia de nuntã a Domniþei a fost creaþia unei
case de modã din Bucureºti, dupã modelul ºi desenele Reginei
Maria ºi nu a fost vãzutã înainte de nuntã de admiratorii Ilenei
deoarece creatorul a sugerat cã acest lucru poartã ghinion.
Voalul din fir aurit, lung de 40 de picioare, era opera fetelor din Asociaþia Femeilor Creºtine (A.C.
F.), asociaþie care se aflase sub directul patronaj al Principesei. Naºii de cununie au fost martorii de la
cununia civilã, Regele Carol al II-lea ºi Principele Friederich de Hohenzollern din partea Ilenei ºi
Principele de Leiningen ºi Arhiducele Franz-Josef din partea lui Anton.74 Mirele „soseºte în urmã, în
fracul svelt, însoþit de Principele de Leiningen. Regele Carol al II-lea, în uniforma gri a vânãtorilor de 
munte, a luat loc în stânga, alãturi de Principele Friederich de Hohenzollern, în uniforma cenuºie a
ulanilor imperiali. Înalþii oaspeþi se aºeazã pe fotoliile la picioarele cãrora sunt aºternute perne de
velours roºu. ªi slujba nupþialã începe sub lumina tremurãtoare a celor opt fãclii uriaºe, care aruncã
reflexe ºi umbre pe chipul palid al Madonei. (…) Orga îºi revarsã armoniile, topite în melodioasele
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acorduri ale violoncelului. La un semn al Suveranului, Marele voievod Mihai ia din mâinile Domniþei 
Ileana buchetul nupþial, ºi-l depune pe perna roºie de la picioarele Regelui Carol“75. 

Liturghia a fost þinutã de înalþi prelaþi romano-catolici: benedicþiunea a fost datã de
Arhiepiscopul de Bucureºti, Alexandru Cisar; au oficiat Abatele Vladimir Ghika (care a þinut ºi predica),
fostul confesor al Regelui Ferdinand, Episcopul Fischer ºi însãrcinatul de afaceri al Nunciaturii
apostolice, Umberto Kaldewey, trimis special la Sinaia de Papa Pius al XI-lea. „Rãspunsurile
serviciului religios“ au fost date de corul maicilor de la Notre-Dame din strada Pitar Moº. Din partea
Papei, mirii au primit o casetã cu o relicvã preþioasã: o fãrâmã din rãmãºiþele Sfintei Tereza.76 

Dupã ceremonia religioasã, Ileana
ºi Anton, urmaþi de Regele Carol al II-lea,
Regina Maria ºi Principele Mihai, au mers
sã depunã coroane de flori la cimitirul
eroilor armatei române cãzuþi în primul
rãzboi mondial. Mireasa ºi-a lãsat buchetul
pe soclul monumentului.77

La plecarea din Peleº,
cortegiul regal a fost întâmpinat de o „nuntã
þãrãneascã“, însoþitã de „tradiþionalul taraf
de lãutari cu cobzã ºi nai“. Nuntaºii,
îmbrãcaþi în costume populare, dansau ºi
salutau mirii cu chiote ºi focuri de armã.

Alãturi de ei au apãrut cãlãri, „îmbrãcaþi în zale ºi cu cãciuli de dorobanþi“, Junii Braºovului ºi „un car 

alegoric cu domniºoare din Sinaia“.78 
La prânzul de încheiere s-a sãrbãtorit cu ºampanie franþuzeascã ºi vinuri româneºti din

pivniþele regale ºi s-a dansat pe muzica orchestrei conduse de maestrul Dinicu.79 Dupã praznic, mirii
ºi oaspeþii lor au urmãrit de pe platoul terenului de golf de la Peleº „zborurile avioanelor fãrã motor
ale ºcolii de la Codlea: coborând de la Bucegi, într-un lin zbor planat, iar directorul ºcolii, profesorul
Alfred Ladengang a aterizat pe pajiºtea verde“80. Se pare cã dupã terminarea petrecerii, Principesa a
avut o discuþie neplãcutã cu Regele Carol al II-lea, care i-a fãcut cunoscut surorii sale cã „ea nu este
fiica regelui Ferdinand, ci a lui Barbu ªtirbey, cã în urma cãsãtoriei ei cu arhiducele, supus strãin,
multe din prerogativele ºi privilegiile acordate unui membru al familiei regale române nu i se mai pot
acorda ei în viitor, ca – de pildã –  trenuri speciale scutite de platã etc. ºi cã, în general, vizitele la noi
în þarã prea des n-ar fi indicate din multe ºi multe considerente politice“81. 

În dupã-amiaza zilei nunþii, Ileana ºi Anton au plecat în luna de miere. Primul popas a fost o
sãptãmânã la castelul Bran, dupã care tânãra pereche princiarã a plecat cu un avion condus de
Arhiducele Anton la München, cu scurte opriri la Budapesta ºi Viena. 

În drumul spre reºedinþa Reginei Maria, mirii au fost sãrbãtoriþi de locuitorii Predealului ºi
Râºnovului. În Predeal, „în dreptul ºcolii normale de fete, maºina tinerei perechi imperiale a fost
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opritã printr-o panglicã tricolorã, de cãtre un grup de cercetaºi, ºi-n asistenþa unei mulþimi
entuziasmate“. Principesa s-a despãrþit cu greu de admiratorii sãi, dar nu înainte de a asculta
„Fedeleºul“, unul dintre cântecele populare preferate.82 Apoi perechea imperialã s-a îndreptat spre
Bran pe „drumul nou“, drumul Reginei, Predeal-Valea Râºnoavei. Automobilul condus de Anton a
poposit pentru aproape o orã la hanul „La Pârâul Rece“83, „un popas admirabil pentru viligiaturiºtii
din Carpaþi“, deschis în aprilie 1930 de râºnoveanul Voicu Popa84. La intrarea în Râºnov, au fost
întâmpinaþi de un grup de cãlãreþi, care i-a condus în mijlocul localnicilor. Dupã ce au trecut pe sub
„porþi de triumf“, primarul le-a oferit pâine ºi sare.85

Branul i-a aºteptat „plin de soare ºi flori“86. „Lumea coborâtã de pe plaiuri, în costume
pitoreºti“ ocupase întreg spaþiul de la intrarea în Bran pânã la poarta castelului. O micuþã
cercetaºã a oferit darul brãnenilor: o icoanã veche ºi un ºtergar „de legat la cap“, simbolul intrãrii
Domniþei în rândul nevestelor, iar din partea coloniei de cercetaºe din Bran, o cruce frumos
incrustatã în sidef.87 Fericitã de felul cum au întâmpinat-o brãnenii, Ileana îi scria mamei sale:
„Dacã viaþa noastrã este pe jumãtate de fericitã pe cât sunt urãrile de bine pe care le-am primit,
noi vom fi foarte fericiþi“88. 

Cu câteva zile înaintea plecãrii de la Bran, Ileana ºi Anton s-au pregãtit de voiaj venind cu
avionul dinspre Bran la Sinaia ºi, deasupra castelului Peleº, „au fãcut ºi câteva viraje, lãsând ºi douã
scrisori adresate M. S. Regelui, care au cãzut în poiana castelului. Apoi s-au înapoiat la Bran“89. Pe 3
august, venind de la Sinaia, dupã ce au vizitat fabrica de avioane din Ghimbav, tânãra familie
Habsburg a plecat la Budapesta cu un avion pilotat de Anton, într-o vizitã cu caracter „exclusiv ºi
privat“. Dupã un zbor de o orã, în „condiþiuni excelente“, au aterizat pe aerodromul „Mathiasföld“.
Avionul a fost dus la hangar „sub supravegherea personalã“ a lui Anton. Apoi tinerii s-au cazat la
hotelul de lux „Hungaria“.90 A doua zi, ei au fãcut o plimbare cu maºina prin Budapesta ºi
împrejurimi în compania Arhiducelui Josef-Francisc ºi a soþiei acestuia, iar dupã-amiaza au fost
primiþi de regentul Horty la reºedinþa din castelul Gödöllö.91

Pe 8 august, ora 15, familia arhiducalã pãrãseºte Budapesta, cu o întârziere de douã ore,
Arhiducele scuzându-se faþã de personalul legaþiei române care i-a aºteaptat la aerodrom „cã ºederea
în frumoasa capitalã a Ungariei a fost atât de plãcutã încât au uitat cu totul de momentul plecãrii“.
Dupã douã ore de zbor au aterizat pe aerodromul „Aspern“ din Viena, unde au fost salutaþi de
membrii familiei de Habsburg, iar Ileana a fost aºteptatã de doamnele române din colonia vienezã cu
buchete de flori.92 

Un corespondent de la „Petit Journal“ a asistat, la hangarul aerodromului „Aspern“, la
pregãtirile de plecare ale familiei arhiducale. Domniþa Ileana i-a vorbit ziaristului de „ideile sociale ºi 
umanitare care au inspirat-o întodeauna în relaþiunile cu femeile ºi fetele din þara sa natalã“. Articolul
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se termina cu aprecierea autorului cã „niciodatã nu va putea exprima farmecul moral ºi fizic care se
desprinde dintr-o personalitate atât de încântãtoare“93. 

În drumul spre Germania, pe 10 august, tinerii au aterizat pe aerodromul din Linz ºi, pentru
o zi, au poposit la Kremsmuenster.94 De la München, unde aveau stabilitã reºedinþa permanentã – o
casã închiriatã de la sora Reginei Maria, Beatrice de Bourbon y Orléans95 –, Ileana ºi Anton au onorat
o invitaþie la Sigmaringen, iar în perioada 15–20 august s-au dus la Londra96. 

Imediat dupã încheierea lunii de miere, Ileana ºi Anton se întorc la Bran, unde îi aºtepta
Regina Maria ºi sora cea mai mare a Ilenei, fosta Reginã a Greciei, Elisabeta.97 

Regele Carol al II-lea, consecvent planurilor sale politice, va þine familia Arhiducesei
departe de þarã. Dupã ce guvernul austriac le acordã permisiunea de a se întoarce în Austria, Ileana ºi
Anton s-au mutat la Mödling, lângã Viena. Ileana ar fi dorit sã nascã primul copil la Bran, însã
autoritãþile româneºti i-au interzis intrarea în þarã: „Nu mi se îngãduie venirea-n þarã. Trebuie sã
rãmân aici, sau oriunde ar fi, dar departe de þarã printre strãini. Astfel a decis guvernul cu nepãsare ºi
cruzime, sã-mi închidã uºa casei pãrinteºti sub scuza cã e un pericol ca un Habsburg sã fie nãscut în
România (…), e guvernul Þãrii care mã înlãturã de þarã azi, mã neagã ºi se leapãdã de mine, ºi din
pãcate fratele meu consimte. Nu le pot ierta mai ales durerea ce o fac mamei, legându-i mâinile acuma 
când copilul ei are nevoie de ea (…) doare îngrozitor de mult“98. 

Arhiducele ªtefan s-a nãscut la 15 august 1932, la Mödling, pe un pat sub care Regina Maria 
a presãrat pãmânt adus din România.99 Mai mult, la numai o lunã de zile dupã naºterea lui ªtefan, pe
15 septembrie 1932, Regina Maria, însoþitã de Ileana ºi Anton, îºi aduce nepoþelul de la Viena la
Bran.100 

Ileana ºi Anton au mai avut încã cinci copii: Maria-Ileana (Minola), nãscutã la 18 decembrie 
1933; Alexandra (Sandi), nãscutã la 21 mai 1935; Dominic-Nicolae (Niki), nãscut la 4 iulie 1937;
Maria-Magdalena (Magi), nãscutã la 2 octombrie 1939 ºi Elisabeta (Herzi), nãscutã la 15 ianuarie
1942. 

Din pãcate, deºi nu s-a înscris în regulile matrimoniale ale familiei ei, Principesa Ileana nu a
respectat legãmântul fãcut în faþa altarului la 26 iulie 1931. Frumuseþea familiei sale, datã de cei ºase
copii, nu a putut salva o cãsnicie greu încercatã de dificultãþile prin care au trecut cei doi soþi în timpul 
celui de al doilea rãzboi mondial. Divorþul s-a pronunþat în anul 1954.
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