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EDUCAÞIA LA CURTEA REGELUI CAROL I
Abstract: King Carol I was permanently concerned with the prestige of the dynasty he had
founded. He tried to impose his style upon everyone that surrounded him. One of his preoccupations
aimed at preparing the throne successors. That’s why ”Der Önkel” wanted to educate Crown Prince
Ferdinand and especially Crown Princess Maria, to give them a secure base for years to come. King
Carol I took also care of the education of their first son, Carol (the future King Carol II), preparing
him for his duties as heir of the throne.
Aware of her monarchal status, Princess Maria undoubtedly had absolute belief in her rights and
duties, but not in the proceedings from Romanian Court. Nevertheless it was a good school for
learning how to face difficulties of life.
Unlike most of the mothers of royal families, Maria spent many hours with her children. As they
spent time together, no company was desired and sometimes the governess interfered with their
games. Childish herself, Maria was more of a play mate than a mother. She was against King’s
authority that unfairly placed the bad education in mother’s charge. According to the King, the
children had to grow up accompanied by people they had chosen. Until teachers received their role in
education, children were under the protection of a governess.
Both Kings and Princes were not great educators. According to rank, children received appropriate
training; however the Royal Court did not take the place of an educational institution. It was shown
rather an environment in which every royal child grew according to his heart desire, without being
attentively watched, as it should have been because: ”Princes and Princesses are born in public and
die in public and, in between, they live in public.”
Preocupãrile Regelui Carol I au vizat pregãtirea urmaºilor
la succesiunea tronului prin asigurarea educaþiei potrivite cu
statutul lor, însã voinþei sale a fost supusã ºi educaþia
Principilor moºtenitori, astfel încât atmosfera de la Curte,
regulile, personajele implicate s-au constituit în particularitãþi
menite a fi supuse atenþiei.
Primii beneficiari, Ferdinand ºi fiul sãu, Carol, au
dobândit prin înlesnirea Unchiului o solidã învãþãturã ºi
disciplinã la liceul din Düsseldorf, dar studiile complete din
Germania au fost desãvârºite de lecþiile temeinice de literatura,
istoria ºi geografia române. Suveranul îi solicitase lui Brãtianu
un profesor de încredere, opþiunea pentru Vasile Pãun,
profesorul copiilor sãi ºi mâna dreaptã a doamnei Brãtianu,
generând nu doar un conflict între politician ºi soþie, dar ºi o
breºã serioasã în educaþia micuþilor.
Pe de altã parte, domnul Pãun þinea la situaþia
independentã pe care o avea, la cursurile de la liceu ºi se temea
sã nu aibã un rol subaltern pe lângã preceptorul militar al
Principilor. Morala, onoarea ºi condiþiile (1500 lei pe lunã,
locuinþã pentru el ºi familie în castel, o cãlãtorie în þarã pe an
Familia Regalã ºi Princiarã
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pentru cei trei, pensionul fetei plãtit într-o instituþie de seamã ºi un rang egal cu al cãpitanului de
Schilegen1) l-au adus în Sinaia.
Crescut într-o mare disciplinã fizicã ºi moralã (deºteptat din zori fie varã, fie iarnã, sub duºul
rece, trimis la ºcoalã pe jos, pe orice timp, cu o micã sumã destinatã pe sãptãmânã pentru „papetãrie,
cravate, mãnuºi ºi micile lui plãceri”2), Ferdinand se reîntorcea în þarã în octombrie 1886. Mai târziu,
îi datora domnului Pãun limba românã arhaicã.
Apariþia Principesei Maria, ca soþie a lui Ferdinand, în viaþa Curþii regale, ordonatã dupã stricte
regulamente, va accentua scopul Unchiului în ºlefuirea tinerei perechi. Fidel principiului de a se
cheltui cu mãsurã, socotea de datoria lui sã punã frâu bucuriei de viaþã ºi forþei expansive a tinerei
Principese, astfel încât „sã încap în alcãtuirea lucrurilor plãnuite potrivit cu pãrerile lui despre
dreptate ºi orânduialã”3.
El uita cã Maria „nu avea decât 17 ani ºi cã trãise pânã atunci asemenea unui cal scãpat din
cãpãstru ºi nu ca o viitoare reginã”4. Însãºi Principesa mãrturisea cã „pentru o fiinþã atât de tânãrã
ºi cu educaþie nedesãvârºitã..., disertaþiunile lui, întrucâtva pedante, îmi pãreau uneori cam
plicticoase”5.
Era o luptã „surdã”, pe care Regina Elisabeta o încuraja, lucru dãunãtor pentru educaþia copiilor
regali. De altfel, proasta lor instrucþie a fost atribuitã în exclusivitate ºi pe nedrept mamei lor; de fapt,
era consecinþa neîncetatelor dezbateri pentru cele mai neînsemnate lucruri.
Ideile lui Aunty erau cam ciudate despre „nurse” ºi despre copii: i se pãrea cã tinerii pãrinþi
aveau nevoie de învãþãminte, susþinând principiile lui Carol I potrivit cãrora vlãstarele regale erau
proprietate naþionalã.6 Trebuiau sã creascã cu ideile lor ºi sã-i înconjoare cu personaje alese de ei.
Invocau tinereþea ºi naivitatea drept argumente ce
anulau dreptul la supravegherea creºterii copiilor. Toate
imboldurile sau miºcãrile erau stãvilite, judecate ºi
înfrânte: „nu ne era îngãduit sã alegem pe cei ce aveau sã
ne creascã copiii”7. În mod obiºnuit pãrerile erau cerute
de formã, ca apoi, dupã o suitã de stãruinþe, sã fie îngrãdiþi
a se învoi la prima alegere.
Pânã la vârsta la care guvernantelor li se va atribui
rolul esenþial în educaþie, copiii s-au aflat sub protecþia
unei bone, Miss Green, ce a servit în mai multe familii
regale, din Anglia ºi Rusia, dobândind astfel un oarecare
prestigiu. Obiºnuia sã poarte o rochie vãrgatã în verde, cu
guler ºi manºete scrobite, multã vreme Prinþesa Elisabeta
crezând cã o cheamã Green din cauza culorii pe care o
purta. Cu o mânã iute, dar cu o inimã iubitoare, era
convinsã cã va îndrepta încãpãþânarea copilei manifestatã
odatã cu primul ei cuvânt care a fost „no”. Rece ºi trufaºã,
s-a dovedit a fi un alt produs al cooperãrii dintre prea
multe autoritãþi ºi prea puþinã disciplinã. Toþi aveau
Principesa Maria ºi copiii
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dificultãþi în a plãcea acest copil enigmatic, cu o fire curioasã ºi
rezervatã, capabilã sã-i þinã pe oameni la distanþã într-un fel foarte
neplãcut.
Miss Green nu avea o culturã
rafinatã, dar „nu o putea cumpãra
nici linguºirea, nici zâmbetele, nici
ameninþãrile”. Aunty se gãsea faþã în
faþã cu o „stavilã supãrãtoare”8.
Dupã schimbarea a numeroase
„misses” a fost aleasã Leile Milne,
fostã guvernantã în familia Ducelui
de Connaught. Într-o scrisoare prin
care se precizau detaliile angajãrii,
Principesa a expus cu sinceritate
problemele pe care le avea cu copilul,
dar mai ales dificultãþile cu mãtuºa ce
se amesteca în toate: „Este important
Principesa Maria ºi Prinþesa
Prinþesa Elisabeta
sã ai o influenþã bunã asupra
Elisabeta
Elisabetei decât sã-i dai lecþii”.
Amabilitatea Reginei nu era pusã la îndoialã, din contrã, reuºea sã obþinã prietenia tuturor
guvernantelor în defavoarea sa, credinþa absolutã faþã de adevãratul stãpân eliminând problemele:
„Încearcã sã rãmâi cu inima ºi sufletul devotate Casei mele”. Venirea lui Miss Milne a reprezentat
un lucru bun doar pentru Maria, demonstrându-i fidelitatea, cu Elisabeta având permanent dificultãþi
de comunicare.
Limitatã la minte, ridicol de corectã ºi supãrãtor de sincerã, nu se potrivea de fel nici cu firea
elevei sale, nici cu atmosfera în care avea sã trãiascã. Pãrea, în rigiditatea ei, un personaj de comedie
cãzut în mijlocul unei lumi pentru care nu era nicidecum fãcutã.9
Când mergea la cules de ciuperci, în aceeaºi þinutã rigidã, abia se
atingea de ele, în schimb micuþa Elisabeta îºi mânjea mâinile pânã la
cot, umblând parcã înadins prin toate noroaiele ºi toate buruienile. La
servitul ceaiului pe iarbã proceda la gesturile rituale ca într-un salon
din Anglia, în timp ce eleva sa bãga un sandviº întreg în gurã, iar sora,
Mignon, pufnind în râs, împroºca cu friºca unei prãjituri.10 Nu se
putea împãca cu ideea cã Elisabeta prefera conversaþiile cu prietenii,
orice spontaneitate pãrându-i-se o necuviinþã.11 De altfel, fantezia o
lãsa de gheaþã ºi tare ar fi vrut ca literatura englezã sã se fi oprit la
Walter Scott ºi Dickens. Totul în fiinþa ei avea o nuanþã gris-perle:
pãrul, pielea, buzele, ochii, boa-ul de la gât, mãnuºile ºi... mintea.12
Miss Milne a rãmas un accident în atmosfera Cotroceniului!
Pânã în iarna lui 1898, Carmen Sylva a reuºit sã-l convingã pe
Rege cã Principesa moºtenitoare era iresponsabilã ºi cã trebuia sã
angajeze o guvernantã pentru Principele Carol al II-lea. Alegerea s-a
oprit asupra domniºoarei Winter, o bunã prietenã a familiei Wied,
Prinþul Carol al II-lea
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angajatã la veriºoara Elisabetei, Regina Olandei. Avea sã întruneascã „calitãþile unui spion, gata sã
primeascã ordinele de la Palatul cel bãtrân”, devenind astfel câinele de pazã al Reginei Elisabeta,
instalat la Palatul Cotroceni!
Domniºoara Saxton Winter avea tot ceea ce era de nesuportat – o înfãþiºare dezagreabilã,
accentuatã de un limbaj comun, redat „printr-un glas gutural”. Maria a fost nevoitã sã cedeze cu
condiþia expresã ca domniºoara sã nu vinã mai înainte de primãvara lui 1899. Brusc, în ajunul unei
cãlãtorii din ianuarie (la Gotha), cu ocazia sãrbãtoririi nunþii de argint a pãrinþilor ei, a aflat cã în seara
aceea sosea Miss Winter pentru a sta cu copiii câtã vreme era plecatã. Intervenþiile mamei au fost
oprite: „În aceste condiþii nu puteam fi de acord sã-mi las copiii aici” îi explica într-o scrisoare
socrului ei. „Eram împotriva ideii de guvernantã în general… ºi în plus consideram cã Miss Winter
putea fi manevratã de mãtuºa.”13
Nedoritã de Ferdinand ºi Maria,
guvernanta a reuºit sã se impunã în
cãminul acestora, ba chiar sã obþinã
un loc însemnat din prima zi. S-a
dovedit a fi nesupusã, insolentã,
reuºind sã-l înverºuneze pe micul
Carol al II-lea împotriva pãrinþilor,
chiar sã nu le mai rosteascã numele
când
îºi
spunea
rugãciunea.
Principesa o acceptase pentru pacea
viitoare, în timp ce Principele era
„sfâºiat între antipatia lui instinctivã
ºi dorinþa de a-i face pe plac
unchiului”14. În inimã împãrtãºea
Prinþul Carol al II-lea ºi Prinþesa Elisabeta
pãrerea soþiei, dar timiditatea l-a târât
de partea celor care deþineau puterea.
Miss Winter s-a implicat ºi în chestiunile private, cu sprijinul sãu escapada lui Missy la
Constanþa fiind transformatã într-un mare scandal devenit bun public ºi relatat cu lux de amãnunte
prietenilor ºi rudelor din toatã Europa.15
Deºi alegerea ei s-a dovedit o greºealã nemiloasã, Regelui ºi Reginei le-a trebuit un oarecare
timp ca sã se poatã despãrþi de favorita lor. „Unica sa vinã – a spus Carmen Sylva – a fost profundul
ei devotament faþã de familia mea...”16 Dupã nesfârºitele discuþii în care a fost implicatã ºi bunica
celor mici (Maria Alexandrowna), fatala guvernantã a fost expediatã. Mama Mariei câºtigase partida
cu Regele Carol, însã de atunci relaþiile nu au mai fost niciodatã prieteneºti, doar cordiale. Noua
guvernantã a micului Carol al II-lea, o oarecare Miss Ffoliet, a reprezentat preþul întoarcerii
Principesei în þarã.
O irlandezã „înaltã ºi subþire”, timidã ºi retrasã pânã la autoestompare, „cât se poate de mioapã,
avea o privire cam nehotãrâtã ºi ºtearsã ºi când îþi dãdea mâna o simþeai moale ºi fãrã vlagã; totuºi
îmi plãcea,”17 era de pãrere Maria.
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ªi de aceastã datã pãrinþilor nu le-a fost îngãduit sã aleagã o guvernantã pentru fiul lor, Regele
Carol amintindu-i Ducesei de Coburg, într-o scrisoare, cã „educaþia viitorului moºtenitor intrã în
responsabilitãþile sale… este de datoria mea ºi dreptul meu în calitate de cap al familiei ºi de Rege”.
Deºi perceputã drept o figurã ºtearsã, noua guvernantã a fost totuºi cea mai bunã din toate cele
alese de Suveran pentru educaþia nepotului sãu. A trecut cu greu peste faptul cã Miss Ffoliet nu
crescuse niciun rege sau reginã (una din ideile preconcepute ale lui Carol I), nu însã ºi peste
interdicþiile care obligau la supunerea faþã de decretele regale.
Cu noul personaj instalat în reºedinþã, Maria s-a întors la soþul, „Unchiul” ºi „Mãtuºica” în
primãvara lui 1900, când l-a gãsit pe fiul ei obraznic ºi prost crescut. Rolul tatãlui în disciplinarea
fiului a fost anulat de lipsa curajului sã facã ceva din propria iniþiativã. Timiditãþii i se opunea tirania
Regelui ºi insistenþele Elisabetei. De altfel, Carol al II-lea ºi-a petrecut vremea mai mult în compania
Suveranilor, preferând sã se oploºeascã în braþele lui Carmen Sylva, care-l rãsfãþa peste mãsurã.
Deºi bine intenþionatã, domniºoara nu a reuºit sã restabileascã respectul copilului faþã de
autoritatea pãrinteascã, subminatã de predecesoarea ei; când era contrazis „fãcea crize de mânie”.
Dupã lungi cãutãri, Regele a numit un preceptor, Mohrlen, un elveþian morocãnos, pasionat de
botanicã, Biblie ºi idealurile republicane. Acest omuleþ de o înfãþiºare ºtearsã a fost ales cu multã
chibzuialã dupã „reiliches Ueblegen” ºi la recomandarea plinã de grijã a unor persoane în care avea
încredere Unchiul. De altfel, naþionalitatea sa elveþianã era o garanþie a virtuþilor ºi a bunelor însuºiri.
La început, Maria a observat numai figura asprã a lui Mohrlen ºi lipsa lui de energie, comparându-l cu
„douã fete bãtrâne” cufundate în rutina învãþatului.
Mult mai târziu s-a constatat proasta influenþã asupra copilului, neacceptatã de Unchiul,
indiferent la plângerile pãrinþilor, privite mai degrabã ca un semn de rea-voinþã faþã de fiinþa aleasã de
el cu atâta grijã. „Este recomandat de o prietenã a casei mele Marea Ducesã de Baden”18. La fel de
indignatã se arãta Elisabeta: „Dar e fiul unui pastor protestant!”
Rãbdãtori, Principii moºtenitori afiºau supunere vinovatã faþã de decretele Regelui convins de
purtarea sfioasã a domnului Mohrlen. A trebuit sã treacã ceva timp pânã când Principii au început sã-l
suspecteze de proasta influenþã asupra fiului lor, de umplerea minþii cu îndoieli tulburãtoare în
legãturã cu viitorul sãu.19 Se menþinea obiceiul guvernantelor, de a fi mãrul discordiei între Carol al
II-lea ºi pãrinþi, între pãrinþi ºi Unchiul.
Astfel, au trecut ani pânã sã înveþe Carol al II-lea limba tatãlui sãu, fiind de mare importanþã
alegerea unui profesor de limba germanã!20 De asemenea, ºi a unui profesor de sport. În acest sens,
cursele organizate de birjãrie pe pârtia de bob acoperitã cu gheaþã se sfârºeau cu multe capete sparte,
picioare rupte, cucuie ºi buze umflate. Accidentele înmulþite au devenit alarmante, un aghiotant
prudent a înºtiinþat Palatul de la Bucureºti de cele ce se petreceau la Sinaia. Prinþul Carol s-a pomenit
cu un ordin venit de la Unchiul sã se înapoieze la Bucureºti cu toatã echipa.21
Cu mult înainte de venirea acestui Mohrlen, bãiatul se lãsa zilnic cufundat în rutina monotonã a
învãþatului, fiecare minut fiind planificat. Simþea un interes neobiºnuit pentru orice privea legile,
regulamentele, prescripþiile. Poate ºi din pricina timpului petrecut cu Regele, al cãrui dar special era
de a instrui.22
O parte a gazetelor a condamnat pregãtirea în primul rând militãreascã, în timp ce „instrucþia
enciclopedicã” era consideratã drept accesoriu. „Lãsaþi-l pe bietul Principe sã fie întâi copil ºi pe
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urmã moºtenitor de Tron!”23 De altfel, o simplã consumaþie la cofetãrie sau o plimbare în tramvaiul
electric erau trâmbiþate de presã ca un act de importanþã istoricã.
Dezaprobãrile faþã de timpul pierdut ºi deformarea spiritului ºi-au gãsit finalitatea, nu ºi
recunoaºterea greºelii! Concedierea a fost obþinutã dupã vizita unui personaj regal la Bucureºti,
transformatã în incident; Regele a descoperit cât de mult preceptorul îi deformase spiritul odraslei.
Recent înaintat sergent, Carol al II-lea primise ordin sã stea de gardã. Cu þipete ºi bãtãi din picioare,
sub pretextul unor convingeri antimilitariste ºi antimonarhice, a refuzat sã îmbrace uniforma. De
aceastã datã nu au fost nici indulgenþe, nici iertãri. Mohrlen a fost
nevoit sã plece în 24 de ore! Marele lui pãcat a fost falsificarea în
Principe a simþului datoriei, calitate esenþialmente germanã, ºi nu
putea fi iertat. La aceasta se adãugaserã rapoartele medicilor
Curþii (doctorii Mamulea ºi Romalo), care demonstrau
dezechilibrul psihic. Regele alesese cu o minuþiozitate germanã
un om ºters, inofensiv, „umil ºi modest”, iar Elisabeta, cu
înclinaþia ei pentru judecãþi greºite, l-a sprijinit pânã la capãt,
declarând cã „cineva care cunoaºte atât de bine Biblia trebuie sã
fie un om blând ºi pios”24.
Carol al II-lea avea nevoie de o schimbare de atmosferã,
pentru a învãþa adevãrata disciplinã ºi ordine. Ajunsese într-un
punct al vieþii în care trebuia sã fie condus de o mânã
neºovãitoare. Aºa a ajuns la Potsdam, sã-ºi facã serviciul în
binecunoscutul regiment al gãrzii imperiale, comportamentul de
suprafaþã fiind îmbunãtãþit, dar era prea târziu pentru a ºterge ani
întregi de „rãu emoþional”.
Pe mãsura trecerii timpului, Maria spera cã va reuºi sã se
impunã în educaþia copiilor. Când s-a nãscut Nicolae, a vãzut în
Prinþul Nicolae
el o nouã ºansã de a-ºi asuma responsabilitatea, evitând
„greºelile care l-au stricat pe Carol”.
ªi Nicolae s-a dovedit a fi imposibil de disciplinat, dar „avea însuºirile ºi cusururile menite sã-l
facã fermecãtor ºi lesne de iertat când pãcãtuia”. Cât se poate de nostim, învingea orice piedicã,
chiar ºi pe ale celei mai neîngãduitoare
doamne de la Palat. Deºi impulsiv,
ajunsese distracþia Regelui, care-l
privea cu o bunãvoinþã specialã:
„Nicolae e într-adevãr ceva de
necrezut”25. Independent, capricios,
ºtrengar, irezistibil, fãrã a fi autoritar
sau agresiv, era mereu în miºcare –
astfel era descrisã mica fiinþã care
reuºise sã pãtrundã în inima austerã a lui
Carol I. Bunica (mama Mariei) se arãta
mai puþin încântatã (deºi îl iubea) din
pricina farselor nepoþelului care turna
Prinþul Nicolae, Prinþesa Marioara ºi Prinþesa Ileana
apã în benzinã spre disperarea
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ºoferilor26 sau înconjura de mai multe ori curtea interioarã pe bicicletã, epuizându-i pe cei care o
îngrijeau, fãrã ca el sã oboseascã. „Aici ca pretutindeni el… stabileºte pentru sine o libertate pe care
nimeni nu îndrãzneºte sã o limiteze”, spunea mama sa râzând.
Ileana a fost copilul cel mai uºor de crescut. „Era bine
crescutã de la naturã… nu trebuia sã înveþe diferenþa dintre bine ºi
rãu. Ileana ºtia!” Deºi politeþea extremã fãcea parte din codul
comportamentului regesc, a fost singura dintre cele trei fete care
moºtenise uºurinþa ºi talentul mamei sale de a aplana conflictele. De
exemplu, într-una din zile, la masa de prânz, observând cã ofiþerul
de serviciu nu avea cu cine sã stea de vorbã, Ileana s-a scuzat ºi a
plecat din partea „mai regalã a mesei” pentru a-l antrena în
conversaþie. Avea 7 ani.27 „Am fost învãþatã sã-mi fac datoria cãtre
þara mea în toate situaþiile, sã fiu respectuoasã ºi iubitoare faþã de
pãrinþii mei, loialã familiei ºi prietenilor.”28 I s-a acordat mai multã
atenþie, a profitat din greºelile mamei sale. De altfel, când s-a
nãscut, Regele ºi Regina erau prea bãtrâni ºi prea obosiþi ca sã
intervinã, iar Principesa moºtenitoare dobândise încredere în sine.
Spre deosebire de majoritatea mamelor din familiile regale,
Maria petrecea multe ore cu copiii sãi. Viaþa Curþii de România
oferea puþine din divertismentele care îi tentau pe omologii ei.
Prinþesa Ileana
Principesa Moºtenitoare nu dorea de la odraslele sale o simplã
companie, exprimându-ºi de-a dreptul iritarea când lecþiile lor se
interferau cu jocurile în aer liber. „Nu puteam suferi sã fiu
dojenitã ºi-mi era ºi mai nesuferit sã dojenesc eu… nu aveam
fire de pedagog”29. Fiind ea însãºi copilãroasã, era mai mult un
tovarãº de joacã decât mamã, încântatã de poznele lor,
conducându-le aventurile, revoltându-se împotriva autoritãþii
impuse ºi lor: Regele, Regina ºi profesorii greoi de la Cotroceni.
„Mã chinuia aceastã formã de educaþie, care nu era decât o
neîncetatã luptã pentru a domina ºi o zdrobire a voinþei.”30
Paralel cu educaþia celor mici, „der Önkel” s-a preocupat de
desãvârºirea educaþiei Mariei. „Reeducarea neînduplecatã” i-a
oferit însã o temelie trainicã pentru anii de mai târziu. Fãrã
îndoialã, Maria avea conºtiinþa statutului sãu monarhic, dar ºi
credinþa absolutã în drepturile ºi îndatoririle sale, nu ºi în
obositorul protocol de la Curte. Pentru Unchiul, toate erau o
datorie de fier. Era o ºcoalã bunã, în care se învãþa cum sã fie
înfruntate greutãþile vieþii. ªcoala lui Carol I însã „avea un
singur cusur: fiind prea neînduplecatã te fãcea sã-þi juri cã
niciodatã nu vei impune aceeaºi suferinþã urmaºilor tãi”31.
Atunci când a devenit Reginã, Maria a rememorat, alãturi Principesa Maria ºi Prinþesa Marioara
de soþul ei, educaþia sãnãtoasã: „A fost sãnãtoasã pentru tine
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poate, a zis Nando, erai rãzvrãtitã ºi gãseai chiar plãcere într-o luptã aprigã, dar eu mã nãscusem
ascultãtor, luptele nu se potriveau cu firea mea”32.
Atât Regii, cât ºi Principii nu au fost mari educatori. Cei mici au primit, desigur, instrucþia
cuvenitã rangului, dar cu toate acestea Curtea Regalã nu a þinut locul unui Institut Pedagogic. S-a
arãtat mai degrabã un mediu în care fiecare copil regal a crescut în voia lui, fãrã a fi supravegheat cu
toatã rigoarea ce se cãdea viitoarei lor misiuni, aspect ce nu trebuia neglijat – doar „Prinþii ºi
Prinþesele se nasc în public, mor în public ºi între aceste douã evenimente trãiesc în public”33.

Principesa Maria, Prinþesa Elisabeta
ºi Prinþesa Marioara
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