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Margareta, Doamna României

Sire, îmi permiteţi să vă întreb ce cadou i-aţi făcut Principesei Margareta de ziua 
Alteţei Sale Regale? Dacă ne puteţi spune...

Regele Mihai: nu știu dacă nu-i prea indiscret. pe lângă câteva cadouri care se 
fac de obicei, cadoul cel mai mare, pentru mine cel puţin, este că am putut să vin 
aici pentru ea în această zi, când are alături atâţia veri și verișoare. cred că ăsta a 
fost un cadou destul de frumos.

Toată lumea a văzut că aţi condus maşina de la Bucureşti la Sinaia şi înapoi. 
Care este secretul vitalităţii şi al puterii Majestăţii Voastre?

Regele Mihai: Dacă așa m-a făcut Dumnezeu, ce vrei să fac? conduc mașinile 
de mai mulţi ani decât destui oameni puși la un loc… așa că nu e nicio problemă. 
e a doua natură a mea. Mă mai ţin curelele, cum se spune.
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Ce calităţi are Principesa Margareta în ochii Majestăţii Voastre?
Regele Mihai: este o poveste mai lungă. După cum știţi, întâi a fost la școală 

în anglia și pe urmă a lucrat la geneva, iar mai târziu a fost la naţiunile unite, 
la roma. Şi atunci a avut marele noroc că putea să meargă la Florenţa unde locuia și 
mama mea. Dintr-un anumit punct de vedere, de bază, aș spune, Margareta a învăţat 
multe de la mama mea. venind de la o persoană mai în vârstă, poate că aveau o 
greutate mai mare decât dacă i le spuneam noi. a aflat lucruri destul de dure, fiindcă 
viaţa pe care o duceam pe-atunci, în raport cu ceea ce trebuia să știe despre românia, 
era foarte-foarte complicată. atunci i-au rămas întipărite în minte simţul datoriei 
faţă de ţară, simţul datoriei faţă de familie, lucruri care, încet-încet, în lumea de azi 
au cam dispărut. ea a ţinut la asta și ţine și acuma. câteodată, se supără dacă unele 
situaţii nu se prea potrivesc cu ce a învăţat ea…

Cum trăiau principesele discrepanţa dintre simplitatea de acasă şi ceea ce vedeau 
în palatele regale ale Europei unde, din când în când, eraţi invitaţi? Vă întrebau de ce 
nu au parte de aşa ceva acasă?

Regina Ana: noi, dar mai ales tatăl lor le-a explicat că și-a pierdut ţara și că noi 
trăim în exil. Deci viaţa noastră trebuie să fie și este diferită de a altor familii.

Şi au înţeles acest lucru?
Regina Ana: Da, destul de ușor.



Regele Mihai în timpul interviului, Palatul Elisabeta, 2009 (foto: Adrian Maranca)
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Majestatea Voastră le-a vorbit despre ţară?
Regele Mihai: totdeauna. când eram împreună, discutam tot timpul, fără să 

încerc să le spun lucruri prea complicate, dar vorbeam despre românia și, pe cât se 
putea, despre ce s-a întâmplat înainte, despre ce se întâmpla atunci. lor le era foarte 
greu să înţeleagă. trăiam într-o lume diversă, ce știam eu? iar ele auzeau o grămadă 
de lucruri care erau foarte diferite. am reușit să le dau o conștiinţă despre ţara noas-
tră. a fost greu, dar, încet-încet, a mers.

Cum s-au adaptat la viaţa pe care au avut-o, mutându-se dintr-o ţară într-alta?
Regina Ana: vedeţi, noi nu am avut o ţară. Într-un fel, ţara noastră era românia. 

Dar noi nu puteam merge acolo. el nu a putut. noi eram oaspeţi în ţările unde am 
locuit, dar asta nu s-a numit niciodată „ţară“. nu!

Cum aţi reacţionat când aţi auzit că Principesa Margareta iubeşte un român?
Regele Mihai: astea sunt lucruri care se întâmplă. Şi s-a întâmplat ca acela pe 

care ea îl iubea să fie un om cu o educaţie serioasă, cu toate că avea o meserie 
dife rită complet. Dar foarte repede s-a adaptat la ce i-a spus Margareta, la ce i-am 
spus și noi, așa că ne-am educat unii pe alţii. iar el a prins foarte-foarte repede, așa 
că nu a fost nicio problemă. Mi-am dat seama că el gândește foarte clar, a învă ţat 
o grămadă de lucruri din partea mea. ne înţelegem foarte bine.



Regina Ana în timpul interviului, Palatul Elisabeta, 2009 (foto: Adrian Maranca)
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Sire, cu cine credeţi seamănă mai mult Principesa Margareta?
Regele Mihai: are câte ceva de la amândoi. regina avea partea mai sentimen-

tală, eu eram mai dur, ceea ce n-a speriat-o, fiindcă și-a dat seama pe urmă că sunt 
atâtea lucruri de făcut, și asta a fost o alinare într-o oarecare măsură. am văzut că a 
înţeles ceva foarte adânc, iar asta era foarte important pentru mine.

Fragment din interviul cu Majestăţile lor regele Mihai și regina ana,  
apărut în documentarul Margareta, Doamna României, aprilie 2009




