
Його «незламність» була для неї взірцем

Принцеса Єлизавета спостерігає, як її батько знайомиться  
з документами з урядових скриньок (квітень 1942 року)
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Королівська освіта

Цю звістку 10 грудня 1936 року десятирічній Єлизаветі Александрі 
Мері Віндзор приніс дворецький. За чотири дні до свого 41-го 

дня народження її батько несподівано став королем: його старший 
брат, король Едуард VIII, зрікся трону заради того, щоб одружитися 
на двічі розлученій американці Волліс Ворфілд Сімпсон. Едуард VIII 
побув монархом лише 9 місяців, посівши престол після смерті сво-
го батька, Георга V, та, як саркастично пожартував один коментатор, 
ставши «єдиним в історії монархом, котрий полишив державний ко-
рабель, щоб стати третім помічником балтиморської блудниці».

«То тобі тепер доведеться стати наступною королевою?» — запи-
тала Єлизавету її молодша сестра Марґарет Роуз (так її називали в 
дитинстві). «Одного дня, так», — відповіла Єлизавета. «Бідолашна!» — 
зітхнула Марґарет Роуз.

Хоча двох принцес не обходили увагою й захопленням преса і 
громадськість, вони вели безтурботне й відлюдне життя в оточенні 
гувернанток, няньок, служниць, песиків і поні. Вони місяцями жили 
в ідилії заміських резиденцій Англії та Шотландії, бавлячись у різні 
ігри — наприклад, «впіймай день», коли гравці бігають навколо дерев, 
намагаючись упіймати осіннє листя, що падає з них. Їхній енергійній 
няньці-шотландці Меріон «Кроуфі» Кроуфорд вдалося прищепити їм 
смак до звичайного життя, коли вона час від часу брала їх до Лондона 
для поїздок на метро чи автобусі; однак переважно вони все ж зали-
шалися у королівському оточенні.
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Перед тим як на світ з’явилася Марґарет, Єлизавета чотири роки 
залишалася єдиною, не по літах розвинутою дитиною, що народилася 
дощової ночі 21 квітня 1926 року. Вперше побачивши дворічну прин-
цесу, Вінстон Черчилль у незвичній для себе манері відзначив «влад-
ний дух і вдумливість, що їх рідко коли знайдеш у малюках». Кроуфі за-
значала, що дівчинка була «акуратною та методичною, як і її батько», 
люб’язною, завжди хотіла все зробити якнайкраще, а найщасливішою 
почувалася тоді, коли була чимось зайнята. Ще змалку вона звикла усе 
розставляти по поличках — ця риса в подальшому дозволить їй справ-
лятися з викликами, які вона муситиме приймати на своїй посаді. Її 
кузина леді Мері Клейтон, старша від неї на вісім років, пригадувала: 
«Вона любила уявляти себе поні або коником. Коли вона так робила, а 
в цей час хтось до неї звертався і вона не одразу відгукувалася, можна 
було від неї почути: «Я тоді була поні і не могла відповісти».

Криза, що виникла після зречення престолу, перевернула все у ро-
дині шкереберть — і не лише тому, що розгорівся скандал, а й через 
порушення усіх норм успадкування трону. Батька Єлизавети назива-
ли Берті (скорочено від Альберт), проте він узяв королівське ім’я Ге-
орг VI, щоб засвідчити цим стабільність і спадкоємність після свого 
батька. (Його дружина, що коронувалася поруч із ним, стане відомою 
як королева Єлизавета.) Але ж Берті не готувався до такої ролі! Об-
говорюючи з матір’ю свої нові обов’язки, він міг і розплакатися. «Та 
я ніколи не хотів, щоб таке сталося, — зізнавався він своєму кузенові 
лорду Луїсу «Дікі» Маунтбеттену. — Жодного разу навіть не бачив дер-
жавних паперів. Я лише офіцер військово-морського флоту, і це все, 
що я знаю». За характером новий король був стриманий, фізично не 
дуже здоровий, постійно чимось переймався. А ще він був сильним 
заїкою, що не раз призводило його до душевних зривів, а подеколи й 
вибухів гніву, які називали «зубовним скреготом».

Та водночас він був надзвичайно відповідальною людиною і ретель-
но виконував свої королівські обов’язки, дбаючи про те, щоб його ма-
ленька Лілібет (так її називали в родині) домоглася успіху там, де йому 
це не вдалося. Після того як він посів трон, вона стала, за юридич-
ною термінологією, «передбачуваною», але ще не «прямою» спадко-
ємицею престолу через невелику ймовірність того, що у її батьків ще 
міг би народитися син. Однак Єлизавета й Марґарет Роуз народили-
ся завдяки кесаревому розтину, а в ті часи третя така операція була б 
для їхньої матері надто ризикованою. Як було заведено, в присутності 
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сторонніх осіб Лілібет зверталася до своїх батьків «король» і «короле-
ва», хоча в приватному житті це все одно були «тато» і «мама».

Коли Гелен Міррен готувалася до виконання головної ролі в худож-
ньому фільмі «Королева» (2006 рік), вона неодноразово переглядала 
кінохроніку тривалістю 20 секунд, що видалася їй дуже показовою. 
«Єлизаветі там одинадцять чи дванадцять років, — пригадує Мір-
рен. — Дівчинка виходить із великого чорного автомобіля і з серйоз-
ним та сповненим гідності виглядом подає руку дорослим чоловікам, 
що чекають на неї. Відповідно до своїх уявлень, вона робила те, що й 
повинна була робити, і це вийшло просто чудово».

«Відчуваю, що, мабуть, саме такому вихованню я багато чим зо-
бов’язана, — зазначала королева незадовго до відзначання 40-річчя 
сходження на престол. — З належною підготовкою можна багато чого 
зробити, і сподіваюсь, я її одержала». За сучасними мірками навчан-
ня принцеси може видатися поверхневим. Жінки її стану в ту епоху 
зазвичай здобували освіту вдома, при цьому акцент більше робився 
на отриманні практичних навичок, ніж теоретичних знань. Як зазна-
чала кузина Лілібет Патриція Маунтбеттен, «для дівчат навчатися в 
університеті було з розряду нечуваних речей, якщо тільки вони не 
були аж надто кмітливі». І хоча Кроуфі досить добре вчила сестер іс-
торії, географії, граматиці, літературі, поезії та засадам творчості, 
вона, за висловом Мері Клейтон, котра також навчалася у Кроуфі, «в 
математиці була геть безнадійною». До викладання музики, танців та 
французької мови залучалися окремі гувернантки.

Від Єлизавети й не вимагалося бути найкращою в навчанні, а ще 
меншою мірою — бути великою розумницею. В неї не було одноклас-
ників, з чиїми досягненнями можна було б порівнювати її успіхи; не 
складала вона й виснажливих іспитів. Коли в 1932 році сім’я наймала 
Кроуфі, єдиною вимогою батька до неї було навчити дочок, на той 
час дво- і шестирічну, «пристойно писати». Єлизавета виробила гар-
ний і чіткий почерк, схожий на стиль письма її матері та сестри, хоча 
й зі сміливішими розчерками. Проте Кроуфі відчувала необхідність 
задовольнити жагу дівчинки до знань «так швидко, як мені вдасться 
їх у неї влити». Вона ознайомила Лілібет з «Дитячою газетою» — хро-
нологією поточних подій; згодом це допоможе їй розбиратися у полі-
тичних новинах газети «Таймс» та радіопрограм «Бі-Бі-Сі». Як згодом 
зазначав один з придворних, у свої 17 років принцеса мала «першо-
класні уявлення про стан справ у державі й про поточні події».
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В дівочі роки Єлизавета щодня виділяла час для «читання на са-
моті» книжок Р. Стівенсона, Дж. Остін, Р. Кіплінга, сестер Бронте, 
А. Теннісона, В. Скотта, Ч. Діккенса, Е. Троллопа та інших авторів 
зі «стандартної обойми». Як тоді, так і в дорослому житті вона на-
давала перевагу історичним романам, особливо про «різні куточки 
Співдружності й людей, що там живуть», — пригадує директор «Фон-
ду Співдружності»* Марк Коллінз. Через кілька десятиліть, коли Її Ве-
личність вручала Дж. К. Роулінг нагороду за серію романів про Гаррі 
Поттера, вона сказала авторці, що читання великої кількості книжок 
у дитинстві «допомогло міцно стати на ноги», адже тепер вона читає 
досить швидко, а читати доводиться чимало.

Коли Єлизавета стала першою претенденткою на трон, її навчаль-
ні плани змінили на більш напружені й змістовні. Найголовнішим 
викладачем став для неї сер Генрі Мартен, проректор Ітонського ко-
леджу — престижного закритого навчального закладу для хлопчиків, 
розташованого неподалік Віндзорського замку, випускники якого 
відомі як «старі ітонці». Мартен був одним із авторів стандартного 
шкільного підручника «Засади історії Британії», проте його навряд 
чи можна було назвати сухим ученим-педантом. Цей кругловидий 
66-річний старий холостяк з виблискуючою лисиною за звичкою 
жував кінчик хусточки й тримав прирученого ворона у своєму робо-
чому кабінеті, вщент заваленому книжками, які Кроуфі порівнюва-
ла зі сталагмітами. Сер Алек Даглас-Г’юм, четвертий для королеви 
прем’єр-міністр, згадував про Мартена як про «яскравого, колорит-
ного викладача-ентузіаста», у якого оживали історичні постаті.

Починаючи з 1939 року, коли Єлизаветі виповнилося тринадцять, 
вона в супроводі Кроуфі двічі на тиждень в екіпажі приїздила до офі-
су Мартена, щоб вивчати історію та тонкощі британської конститу-
ції. Попервах принцесі було дуже ніяково, і нерідко вона очима бла-
гала Кроуфі про допомогу. Не дивлячись Єлизаветі у вічі, Мартен час 
від часу міг помилково звернутися до неї «джентльмени», забуваючи, 
що перед ним не ітонські учні. Проте вже досить скоро, пригадує 

*   Фонд Співдружності — міжурядова організація, створена главами держав-членів 
Співдружності націй у 1966 році. Розміщується в Лондоні у Мальборо-Хаус — колиш-
ньому королівському палаці, призначеному для використання органами Співдружності, 
головою якої є королева Єлизавета ІІ. Опікується питаннями участі громадськості в 
управлінні державними програмами та взаємодії урядових органів країн Співдруж-
ності з громадянським суспільством.
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Кроуфі, вона стала почуватися з ним «цілком комфортно» і між ними 
склалися «досить приязні стосунки».

Мартен розробив для неї жорстку навчальну програму, взявши 
за основу здоровезний тритомник «Конституційні закони і звичаї» 
сера Вільяма Енсона. До списку літератури також увійшли «Соціаль-
на історія Англії» Дж. М. Тревельяна, «Співдружність Імперії» лорда 
Елтона та «Англійська конституція» Волтера Бейджгота — «золотий 
стандарт» для тлумачення конституції, який свого часу вивчали і дід, 
і батько Єлизавети. Мартен навіть включив до навчання курс історії 
Америки. «Не приховуйте нічого», — відповів сер Алан «Томмі» Лас-
селль, особистий секретар короля Георга VI, на прохання Мартена 
порадити, в якому аспекті викладати принцесі матеріал про роль мо-
нархії в конституції.

На відміну від писаної конституції США, де все чітко сформульова-
но, її британський варіант являє собою зібрання законів, неписаних 
традицій та прецедентів. Вона відрізняється гнучкістю та залежить 
від осіб, які виносять судові рішення, а якщо відбуваються нові події, 
норми знову можуть переглядатися. Енсон називав її «дещо хаотич-
ною конструкцією», чимсь «на кшталт будинку, який його численні 
власники переробляли на власний смак». Конституційні обов’язки та 
привілеї монарха чітко не визначені. Його владні повноваження сто-
суються радше тих речей, яких король не повинен робити, аніж тих, 
які він робити мусить. Конституція зобов’язує суверена підписувати 
всі закони, що їх приймає парламент; думка про вето навіть не повин-
на виникати, хоч така можливість і залишається.

Єлизавета вивчала праці Енсона протягом шести років, старанно 
підкреслюючи олівцем та проставляючи коментарі на полях густо 
набраного тексту. Як свідчить біограф Роберт Лейсі, який проглянув 
старі фоліанти в ітонській бібліотеці, їй особливо припало до душі 
твердження Енсона про те, що чим детальніше розроблена консти-
туція, то більші можливості вона створює для гарантування свобод. 
У визначенні англо-саксонської монархії, яку автор назвав «консуль-
тативним і тимчасовим абсолютизмом», вона підкреслила як слово 
«консультативний», так і «тимчасовий». Мартен навчав її складним 
парламентським процедурам та наголошував на всеохопному харак-
тері повноважень парламенту. Єлизавета настільки глибоко зану-
рювалася в «процедурні тонкощі», що, на думку Лейсі, «можна було 
подумати, що вона готується стати спікером [Палати громад], а не 
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королевою». В майбутньому вона вражатиме своїх прем’єр-міністрів 
знанням конституційних нюансів, коли неочікувано для них ставити-
ме дуже компетентні питання.

Коли Єлизаветі виповнилося 16 років, для викладання французь-
кої літератури та історії її батьки найняли витончену бельгійську 
віконтесу Марі-Антуанетту де Беллеґ, яка отримала освіту в Парижі. 
Принцеси називали її Тоні, і вона встановила для них високу планку, 
примушуючи під час трапези розмовляти з нею французькою мовою. 
Єлизавета навчилася говорити так вільно, що коли 1948 року 22-річ-
на принцеса відвідала Париж, навіть самі парижани високо оцінили 
«відточеність її фраз».

Де Беллеґ працювала в тандемі з Мартеном, який пропонував 
Єлизаветі теми для «проб пера» французькою мовою. Згодом гувер-
нантка пригадувала, що Мартен учив майбутню королеву «оцінювати 
обидві сторони питання, виробляючи власне судження». На думку 
де Беллеґ, Лілібет «із самого початку вміла приймати хороші рішен-
ня». Вона інстинктивно обирала правильний шлях. Дівчина просто 
була сама собою, très naturelle*. Її характеру завжди було притаманне 
почуття обов’язку, що добре поєднувалося з joie de vivre**.

Мати Єлизавети справила величезний вплив на розвиток її вдачі 
та особистості. Дочка графа й графині Стратморських, уроджена Елі-
забет Бауз Лайон, вона зростала в англо-шотландській родині, де було 
дев’ятеро дітей. В 1929 році журнал «Тайм» охарактеризував її як «сві-
жу, миловидну, дуже життєрадісну маленьку герцогиню». Вона багато 
й жадібно читала, а особливо любила твори П. Г. Вудгауза. І, що до-
сить несподівано, їй також подобалися оповідання Деймона Раньйо-
на про нью-йоркських гангстерів та їхніх коханок; одного разу вона 
в стилі цього автора навіть написала своїй приятельці: «А коли наша 
дама Перл бовкнула: «На! Маєш!» — це ж був просто клас!»

Королева Єлизавета навчила свою дочку читати в 5-річному віці 
та приділяла багато уваги читанню дитячої класики вголос. Щойно 
Лілібет навчилася писати, мати виробила у неї звичку щовечора за-
писувати до щоденника свої враження. Одинадцятирічна принцеса 
зробила яскраві записи про коронацію батька в 1937 році під назвою 
«Про Лілібет від неї самої». «Під час татової коронації під арками й 
склепіннями [Вестмінстерського абатства] ніби творилися якісь 
*   Цілком природньою (франц.).
**   Життєрадісністю (франц.).
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дива, — писала вона. — Коли коронували маму, а дружини лордів у бі-
лих рукавичках одночасно надягли на голови свої маленькі корони, 
впала в око чудова картинка, коли ці корони на мить завмерли в ру-
ках, а потім, ніби за помахом чарівної палички, ці руки зникли».

З раннього віку батьки принцеси запрошували художників писати 
її портрети. Упродовж життя Єлизаветі довелося позувати понад сто 
сорок разів — більше, ніж будь-якому іншому монарху в історії. Пор-
трети давно стали невід’ємною частиною образу королівської роди-
ни, допомагаючи формувати уявлення народу про своїх правителів. 
На запитання про те, чи вона залишає ці портрети собі, королева від-
повіла: «Ні, ніколи. Всі вони написані для інших».

Першим, кому довелося увічнити Лілібет, став популярний світ-
ський портретист угорського походження Алексіс де Ласло. На той час 
Єлизаветі виповнилося лише 7 років. Ласло відзначив її як «розумну ді-
вчинку з характером», хоча бувала вона й «соньком», і «непосидьком». 
Світські дами захоплено відгукувалися про 64-річного художника, а от 
Єлизавета вважала його «моторошним» і навіть через роки при згадці 
про нього кривила гримасу. «Він — один із тих, хто змушує тебе весь час 
сидіти й не зводить з тебе погляду». На портреті, який матері Єлизаве-
ти подобався найбільше, зображено небесне створіння в хмаринці шов-
кових шлярок, зі світлими локонами й широко відкритими блакитними 
очицями, що тримає кошик із квітами. Однак щільно стиснуті губки ви-
дають легке роздратування маленької принцеси.

Другий портрет Єлизавети, проте не живописний, створив ін-
ший мадяр — скульптор Зиґмунд Штробль, якому принцеса позувала 
з 1936 по 1938 роки упродовж вісімнадцяти сеансів. На той час вона 
вже подорослішала, вважалася «передбачуваною» спадкоємицею та 
із задоволенням теревенила з угорським журналістом, якого запро-
шували розважати принцесу розмовами під час позування. Живопис 
та ліплення з натури виробили в неї терплячість. Уже в сані короле-
ви сеанси позування були для Єлизавети немов ковток свіжого по-
вітря, коли траплялася нагода трохи розслабитися, поспілкуватися 
зі сторонньою людиною без остраху, поговорити про що завгодно, 
навіть на особисті теми, ще й пожартувати. «Це досить приємно, — 
з усмішкою говорила вона під час сеансу позування в переддень свого 
80-річчя. — Сидиш собі й байдикуєш, ніхто тебе не відволікає, адже ти 
нібито зайнята».
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Під час сеансів у Штробля улюбленою темою для розмов були 
коні, які стали справжньою пристрастю Єлизавети та дали їй наго-
ду навчитися чомусь новому. Продовжуючи королівську традицію, її 
батько розводив чистокровних скакунів; саме він познайомив Єлиза-
вету з усіма тонкощами кінного спорту й догляду за кіньми, уперше 
посадивши її верхи в 3-річному віці. До 1938 року принцеса опанува-
ла бокову посадку — це обов’язкова навичка для участі в щорічному 
Параді винесення прапора, що проводиться на честь символічного 
дня народження монарха. В червоному мундирі, довгій темно-синій 
спідниці-амазонці та чорному трикутному капелюсі Єлизавета мала 
їхати верхи на чолі колони з 1400 військовиків.

Уроки верхової їзди двічі на тиждень допомогли їй виробити 
спортивну форму й зміцнити м’язи, а також навчили самовладанню 
в хвилини небезпеки. Єлизавета була в повному захваті, коли долала 
перепони, коли скакала лісами й полями, відкидаючи на якийсь час 
обмеження, що їх накладають офіційні обов’язки. І хоч у підлітково-
му віці вона спробувала полювати на лисиць (спершу в графстві Берк-
шир з англійськими фоксгаундами, а потім з членами Боуфортського 
мисливського товариства* в Ґлостерширі), та понад усе її захопило 
конярство й перегони. 

Відвідуючи разом з батьком стайні Гемптон-Корту** й Сандрінге-
ма, Єлизавета одержала початкові знання про племінну роботу, по-
ступово почала розбиратися у варіаціях родоводів, темпераменту й 
екстер’єру коней, що має велике значення для виведення добрих ска-
кунів. Вона спостерігала за величними жеребцями, кобилами та їхнім 
потомством; дивилася, як тренують молодняк на вілтширських прого-
нах — широких смугах пружного ґрунту на косогорах, що повторюють 
прямі чи звивисті маршрути іподромних доріжок. Вона знайомилася 
з грумами*** й конюхами, дресирувальниками й жокеями — цією закри-
тою кастою людей із власними поглядами на життя, у центрі якого 
знаходяться коні. Через багато років у розмові з художником Фроли-
ком Веймутом вона казала, що «коні найкраще урівнюють людей».

*   Товариство мисливців-аристократів, члени якого організують полювання в трьох 
графствах — Ґлостершир, Вілтшир і Сомерсет (ці три графства в сукупності дістали 
неофіційну назву Боуфортшир).
**   Величний палац із парком на березі Темзи поблизу Лондона, побудований в 1515–
1520 роках. До 1760 року слугував королівською резиденцією.
***   Слуга, що верхи когось супроводжує.
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Легко давала собі раду Єлизавета і з собаками. В 1933 році її батько 
уподобав песиків породи велш-корґі* — вухатих, з короткими лапами 
й лисячою мордочкою, і він подарував донечці цуценя Дукі. Вона за-
початкувала власну собачу династію, що згодом стане Єлизаветиною 
«візитівкою». У різні часи ця династія налічувала до 12 собак, що сте-
ляться перед королевою, мов «жива килимова доріжка», як це опи-
сувала принцеса Уельська Діана. Песики нерідко слугують для того, 
щоб розрядити напружену обстановку, хоч інколи можуть і налякати, 
вишкірившись на гостей чи обслугу. «Вони стають вам на п’яти, — 
якось розповіла Єлизавета ІІ. — Це собаки-пастухи, а отже, можуть 
кусатися та ганятися за людьми», — додала вона з хитрою посмішкою.

До того, як у 1937 році батько Лілібет посів престол і родина пе-
реїхала до Букінгемського палацу, молодій принцесі було важкувато 
заводити друзів. А коли вона стала «передбачуваною» спадкоємицею, 
маленькі дівчатка, яких запрошували в гості, повинні були звертати-
ся до неї «мем» та присідати в реверансі. «Це дуже напружувало», — 
пригадує леді Елізабет Кавендіш, яку запрошували до Букінгемського 
палацу погратися з принцесою і випити чаю. Якось під час відвідин 
королівською сім’єю замку Кортахі в Шотландії, який належав два-
надцятому графу і графині Ейрлі, син господаря Джеймі Оґілві схо-
пив принцесу Єлизавету й штовхнув її на диван. За мить підбіг його 
батько, вдарив малого у живіт і крикнув: «Ніколи так не роби з ко-
ролівськими особами!» «Самій принцесі було все одно, — пригадував 
Оґілві, — та цього не дозволяли правила поводження з нею».

Кроуфі якось зауважила, що життя в палаці «відділяє тебе від зо-
внішнього світу скляною завісою». Букінгемський палац — величезна 
будівля, де налічується 775 приміщень і яка більше нагадує штаб-квар-
тиру монархії, ніж резиденцію. Лілібет провела багато часу перед вік-
ном, спостерігаючи, як проходить бурхливе життя за межами палацу 
й розмірковуючи про те, як живуть «справжні люди».

Щоб розширити уявлення принцеси про світ за межами монар-
шої родини та зменшити відчуття ізольованості, Кроуфі організува-
ла в палаці загін дівчат-гідів (аналог американських дівчат-скаутів). 
До початкової групи, що нараховувала зо два десятки дівчат, увійш-
ли королівські родичі — наприклад, Патриція Маунтбеттен, «дуже 
жорстка» (на думку Лілібет) очільниця «Патруля зимородків», під 
командуванням якої опинилася «передбачувана» спадкоємиця; діти 

*   Порода собак-пастухів, що зародилася в Х столітті в Уельсі.
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приятелів-аристократів (наприклад, леді Камілла «Мікі» Воллоп, доч-
ка дев’ятого графа Портсмутського), а також доньки водіїв та інших 
служників.

У спеціально відведеному приміщенні палацу або в літньому буди-
ночку на території садка площею 1,6 гектара, який слугував їм шта-
бом, дівчатка розпалювали вогнища, спостерігали за пташками й 
змагалися в командних іграх. Тут майбутня королева пройшла сувору 
підготовку. «Її виховували так, що на людях вона не мала права плака-
ти, а це закарбовується на все життя, — згадувала Патриція Маунтбет-
тен. — Ще з дитинства їй наказували: як впадеш, не рюмсай».

Високопоставлених осіб, що відвідували королівське подружжя, 
відрекомендовували принцесам, які повинні були вміти вести з ними 
світські розмови під час трапези. Єлизаветі, як і її мамі, було цікаво 
спілкуватися з іншими людьми, проте вона, на відміну від короле-
ви-матері, отримувала від цього не таке велике задоволення. Старша 
Єлизавета допомагала Лілібет долати відлюдькуватість, влаштовуючи 
для неї рольові ігри та вдаючи із себе то архієпископа Кентерберій-
ського, то іншого високого гостя. Королева-мати ще від своєї матері 
перейняла правило: «Якщо щось або хтось видається тобі нудним, то 
це твоя провина». Вона також навчала своїх доньок витримувати на 
собі погляди тисяч осіб під час публічних прийомів у саду Букінгем-
ського палацу, а також учила розміреній ході. А Лілібет у свою чергу 
повчала вже свою меншу сестру: «Ти не повинна поспішати крізь на-
товп до чайного столу. Це неввічливо».

У довгих та яскравих листах, що їх королева Єлизавета писала під 
час зарубіжних подорожей, супроводжуючи чоловіка, вона знайоми-
ла дочку з різними країнами світу та жорсткими вимогами до виконан-
ня королівських обов’язків. Під час поїздки до Канади й Сполучених 
Штатів у 1939 році Лілібет і Марґарет Роуз позначали рух батьків на 
мапах, розвішаних у класній кімнаті. В описах королеви американці 
поставали «дуже легкими й приємними в спілкуванні людьми... Вони 
були раді побачити в нас досить простих та ввічливих людей, у яких 
повно своєї роботи». Дружина короля зізнавалася, що «їхнє емоційне 
ставлення інколи зворушувало мене до сліз», але водночас говорила 
і про напруження від того, що «майже весь час почуваєшся ніби на 
оглядинах... Настає момент, коли це майже неможливо витримати».


