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Princess Elizabeth; 1866. Private collec on arch. Mădălin GHIGEANU.

Queen Elizabeth of Romania
A centur y of eter nity

he date of 1 th February 16 mar ed the
hundred year anniversary of the death of
ueen Elizabeth of Romania. A fascina ng
personality of Romanian modern history, this
uni ue ﬁgure in the Romanian royal family is
celebrated by the Na onal Peleș Museum
through the staging of a special exhibi on. An
exhibi on that provides art lovers with a uni ue
portrait of the ueen and poet Carmen Sylva by
displaying valuable heritage items from the
collec on of the Na onal Peleș Museum.
Some of the exhibits are the wor s of
ueen Elizabeth herself and thus bear witness to
the sovereign s ar s c talent, which was
recognised by many of her contemporaries. On
th April 1
, on the occasion of the birthday of
Prince Carol, Princess Elizabeth gave her husband
as a gi a pain ng of a bou uet of leaves,
strawberries and dandelions. Another
watercolour from the exhibi on en tled Puiu
was painted by ueen Elizabeth in 1
and
depicts a young peasant girl in an alpine
landscape, which in fact represents an allegory of
Romania. A similar drawing by Carmen Sylva also
appeared in the ﬁrst edi on of the boo Pelesch
.
Märchen, published in erman in eipzig in 1
It was also in 1
, two years a er the
Proclama on of the ingdom of Romania, that
ueen Elizabeth created The Inaugural Act of
Peleș Castle, an important wor that occupies a
special place in the exhibi on. his historical wor
of art spea s to future genera ons about the
founding of the royal residence in Sinaia, which
was to become the cradle of the Romanian
dynasty”. wo etchings from 1 1 and three of
ueen Elizabeth s manuscripts including two
bound in silver and precious stones enrich the
portrait of Carmen Sylva the ar st.

a 1 februarie mar e
16 s-au
împlinit o sută de ani de la trecerea în
neﬁință a reginei Elisabeta a
României. O personalitate fascinantă a istoriei
noastre moderne, o ﬁgură cu totul aparte a familiei
regale române, pe care Muzeul Național Peleș o
omagiază acum prin organizarea unei expoziții
speciale. O expoziție care își propune să prezinte
iubitorilor de frumos un portret aparte al suveraneipoete Carmen Sylva prin etalarea unor valoroase
piese de patrimoniu din colecțiile Muzeului
Național Peleș.
nele dintre exponate sunt creații personale
ale reginei Elisabeta și cons tuie o mărturie asupra
talentului ar s c al suveranei, evocat de mulți
dintre contemporanii săi. a
aprilie 1
, cu
ocazia zilei de naștere a principelui Carol, principesa
Elisabeta îi oferea soțului său, drept cadou, un
tablou reprezentând un buchet de frunze cu fragi și
păpădie. O altă lucrare prezentă în expoziție
in tulată Puiu a fost pictată de regina Elisabeta în
1
și reprezintă o tânără țărancă în peisaj
montan, care întruchipează de fapt o alegorie a
României. n desen asemănător a fost publicat de
Carmen Sylva în ediția princeps a volumului
,,Pove le Pele ului”, apărut în limba germană la
eipzig, în 1
.
ot la doi ani de la proclamarea Regatului
României, în 1
, regina Elisabeta realiza Actul
inaugural al Castelului Peleș, piesă valoroasă care
ocupă un loc aparte în cadrul expoziției. Acest
document ar s c vorbește viitorimii de c torirea
reședinței regale din Sinaia, care a devenit „leagănul
Dinas ei române”. Două gravuri din 1 1 și trei
manuscrise ale reginei Elisabeta dintre care două cu
legături de argint și pietre prețioase completează
portretul de ar st al reginei poete Carmen Sylva.
5

În expoziție mai este prezentat un Caiet
manuscris litograﬁat după ,,Die Sfynx”. Acesta
reprezintă o copie a caietului manuscris al
reginei Elisabeta și cuprinde versuri în limbile
germană și franceză, alături de traducerea în
limba română a Elenei Văcărescu și par turi
muzicale de August ungert pe versuri de
Carmen Sylva.
O altă pasiune a reginei Elisabeta a
României arta broderiei, a dantelei este
ilustrată în expoziția organizată de Muzeul
Național Peleș prin prezentarea unor creații cu
certă valoare ar s că și memorială. Căsătoria
principelui moștenitor Ferdinand cu principesa
Maria în 1 9 i-a prilejuit reginei Elisabeta
realizarea unei broderii pe ca fea, păstrată până
în zilele noastre. O altă piesă valoroasă
prezentată la Expoziția universală de la Paris din
anul 19
o reprezintă scutecul de botez al
principelui Carol, realizat din dantela frivolit , în
anul 1 9 , de către regina Elisabeta. Mai multe
piese de dantelă lucrate cu suveica de regina
Elisabeta acoperitoare de po r, acoperitoare
de sicriu, ancadrament de altar, pernuțe vin să
completeze portretul ar s c al evlavioasei
suverane, cufundată spre sfârșitul vieții într-o
profundă religiozitate. O piesă specială în cadrul
acestei expoziții o reprezintă chiar suveica
reginei Elisabeta, realizată din aur masiv.
M u ze u l N aț i o n a l Pe l e ș p ă st re a ză î n
colecțiile sale piese de mobilier care poartă
amprenta talentului ar s c al reginei Elisabeta,
cum ar ﬁ o masă circulară, al cărei blat a fost
decorat de suverană cu scene biblice. O casetă
de corespondență a fost pictată de Carmen Sylva
cu mo ve ﬂorale și vegetale. Diferite piese de
mobilier și de artă decora vă care au aparținut
reginei Elisabeta și sunt prezentate în expoziție
vin să completeze atmosfera care domnea
o d i n i o a ră în ca stelu l Peleș , atât d e d rag
suveranilor României. Realizate în importante
ateliere europene Paul elge din spațiul
german, mile all din cel francez sau chiar în
România, toate aceste piese de patrimoniu arată
gustul ar s c al unei epoci numite cândva cu
jus ﬁcată mândrie „ a elle po ue”.
Evo c a re a p e rs o n a l i tăț i i co m p l exe a
reginei Elisabeta nu poate ﬁ completă fără
prezentarea ac vității caritabile pe care aceasta
a desfășurat-o cu o rară devoțiune. Această
„sfântă binefăcătoare”
cum și-o amintea
eorge Enescu a înﬁințat spitale în vreme de
război și orfelinate în mp de pace.

he exhibi on also includes a
Lithographed Manuscript of “Die Sphynx”,
containing poems in erman and French,
together with Romanian transla ons by Elena
Văcărescu, as well as musical scores by Carmen
Sylva and August ungert.
One of ueen Elizabeth s other passions
the arts of embroidery and lace
is also
illustrated in the exhibi on staged by the
Na onal Peleș Museum through the inclusion of a
number of wor s of high ar s c and memorial
value. he marriage of Prince Ferdinand, the heir
to the throne, to Princess Marie in 1 9 provided
ueen Elizabeth with an opportunity to create a
wor of embroidery on velvet that s ll survives
today. Another impressive wor ﬁrst exhibited
at the Exposi on niverselle in Paris in 19
is
the bap sm dress worn by Prince Carol made
from ta ed lace in 1 9 by ueen Elizabeth. A
number of items of lace made by ueen Elizabeth
using a weaving shu le a chalice cover, a co n
cover, an altar surround and some ceremonial
cushions complement the ar s c portrait of the
pious sovereign, who became deeply religious
towards the end of her life. Another highlight of
the exhibi on is that of ueen Elizabeth s very
own weaving shu le, which is made of solid gold.
he collec on of the Peleș Na onal
Museum also includes items of furniture bearing
the ar s c ﬁngerprint of ueen Elizabeth, such as
a circular table whose top was decorated by the
sovereign with iblical scenes and a
correspondence box adorned by Carmen Sylva
with painted ﬂower and plant mo fs. Various
items of furniture and decora ve art that used to
belong to ueen Elizabeth and which also form
part of the exhibi on help to recreate the
atmosphere of everyday life at the castle in Sinaia
of which the Romanian sovereigns were so fond.
Manufactured by leading European wor shops of
the day such as those of Paul elge from ermany
and Emil all from France , and even some
Romanian wor shops, all of these heritage items
demonstrate the ar s c tastes of an era once
nown with jus ﬁable pride as a elle
po ue.
his portrait of ueen Elizabeth s complex
personality would not be complete without also
including the charitable wor s in which she
engaged with such rare devo on. his sacred
benefactor”, as eorge Enescu described her,
founded hospitals during the war and
orphanages during mes of peace.
6

Principesa Elisabeta s-a implicat ac v în
mpul Războiului de Independență prin înﬁințarea
unui spital la Cotroceni, în care s-a ocupat de
îngrijirea răniților. As el și-a câș gat Elisabeta
renumele de „mamă a acelora îndurerați”, eternizat
în operele mai multor ar ș . Sculptorul Carol Storc
este prezent în expoziția omagială organizată de
Muzeul Național Peleș cu lucrarea Elisabeta
îngrijind un rănit.
Medalis ca omagială prezentată în cadrul
expoziției evocă ac vitatea ﬁlantropică a reginei
Elisabeta, concre zată prin înﬁințarea ins tutului
„Vatra uminoasă”, dedicat îngrijirii celor fără
vedere, sau a Societății de binefacere „Regina
Elisabeta”, care în 19 înﬁința un azil pentru săraci.
Azilul „Elena Doamna” s-a bucurat și el de atenția
protectoare a reginei Elisabeta, în 191 ﬁind emisă
o medalie jubiliară la împlinirea a
de ani de
existență a azilului.
Cum iconograﬁa reginei Elisabeta a României
nu putea lipsi din această expoziție omagială, piesa
de rezistență este splendidul portret realizat în 1
de .P. Al. ealy, care o înfățișează pe principesa
Elisabeta la vârsta de de ani, îmbrăcată în costum
popular muntenesc. Două albume de fotograﬁi
dintre care unul dăruit de primarul orașului
Neuwied, la împlinirea unui secol de la nașterea
suveranei evocă secvențe din viața reginei
Elisabeta a României. Imaginea suveranei este
completată și prin prezentarea unor portrete de
cabinet, provenite din fototeca Muzeului Național
Peleș, a ibliotecii Academiei Române - Cabinetul
de Stampe, a Muzeului Național de Istorie a
României, a Muzeului Municipiului ucureș sau
din colecțiile private ale domnilor Mădălin
higeanu și Vlad Andreas runau.
Ne exprimăm speranța că expoziția Regina
Elisabeta a României – Un secol de eternitate,
organizată de Muzeul Național Peleș, creionează un
portret suges v al primei suverane a românilor, cea
hărăzită de Divinitate cu alese calități, umane și
ar s ce, cea care, în urmă cu un secol așa cum își
amintea I. . Duca „părăsea singură pământul pe
care fusese regină, singură de tot, ca cea mai
dezmoștenită dintre muritoare. Fără bărbat, fără
copii, fără preoții legii ei, departe de rudele, de țara
sa”. As el se încheia des nul acestei mari regine,
care a iubit atât de mult artele și oamenii. a un veac
de la trecerea sa în lumea fără dor, am ales să-i
cins m memoria prin realizarea acestei expoziții,
ilustrată în albumul monograﬁc in tulat Regina
Elisabeta a României – Un secol de eternitate.

Dr

Moreover, Princess Elizabeth became
ac vely involved in the ar of Independence,
founding a hospital in Cotroceni, where she cared
for the wounded. She therefore became nown as
Mother to the Sic ” and was eternalised as such in
the wor s of many ar sts, including Carol Storc s
sculpture Elizabeth Caring for a ounded Solider,
which also features in the exhibi on at the Peleș
Na onal Museum.
he medals on display in the exhibi on
reﬂect ueen Elizabeth s philanthropic
endeavours, which included the founding of the
Vatra uminoasă ins tu on for the blind and the
ueen Elisabeth Society, which, in 19 ,
established an asylum for the poor. he Elena
Doamna Asylum also enjoyed the ueen s
patronage, with a jubilee medal being issued in
191 to mar the asylum s ﬁ y year anniversary.
As a li eness of the ueen was an obligatory
feature of the exhibi on, the pi ce de r sistance is
the splendid portrait painted in 1
by eorge
Peter Alexander ealy, who depicts Princess
Elizabeth at the age of
dressed in tradi onal
alpine clothes. wo original albums of photography
one of which was a gi from the mayor of Neuwied
on the occasion of the hundred year anniversary of
the ueen s birth contain scenes from the life of
ueen Elizabeth of Romania. hese images are
complemented by a number of studio portraits
from the photographic archive of the Peleș Na onal
Museum and the private collec on of the architect
Mădălin higeanu of ucharest.
It is my hope this the exhibi on at the Peleș
Na onal Museum should paint an evoca ve portrait of
Romania s ﬁrst ueen. She who was endowed by od
with a range of uni ue human and ar s c uali es. She
who, in the words of Ion . Duca, one hundred years
ago would leave the earth on which she had been
ueen, en rely alone, the most disinherited among
mortals. ith no husband, with no children, with no
priests of her own faith, far away from her rela ves,
from her country.” Such was the des ny of this great
ueen, who loved both people and the arts so
profoundly. And thus it is that, a century a er having
departed this world, we decided to pay tribute to her
memory with this exhibi on and catalogue en tled
ueen Elizabeth of Romania A Century of Eternity.

arc D r n

Manager al Muzeului Național Peleș
Manager of the Peleș Na onal Museum
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Queen Elizabeth; Franz Mandy, 1895. Private collec on of arch.Mădălin GHIGEANU.

Queen Elizabeth as she is remembered by the Romanian People

s the ﬁrst ueen of Romania, for half a
century Elizabeth acted as
ambassador to the world for all things
Romanian. Intellectually reﬁned, she spo e many
foreign languages, also learning Romanian, in part
because she was a perfec onist, but also so that she
could be understood by, and could herself
understand, as fully as possible, those she was
des ned to lead.
She was a ueen of rare talents. A writer with the
intellectual capacity to absorb and accumulate a vast
array of nowledge, and not to men on an
excep onal ar st, Elizabeth made the country and
people that had made her their ueen a focal point
of her life and strove to advocate on their behalf
abroad.
A dreamer and a roman c, she was also a rare
master of self-promo on, something which also
helped spread nowledge of a nascent Romania.
She displayed an ongoing fascina on for the arts and
turned her court into a centre of ar s c and crea ve
ac vity, while lending her full support to many great
talents from the worlds of music, literature and the
ﬁne arts.
And yet to a great extent she lived in a world of
her own, cut o from the reality of everyday life and
prac cal a airs. For the exac ng and scrupulous ing
Carol I, Elizabeth, who did not possess a clear no on
of the value of money, was some mes a ma er of
concern. et she had the merit of not interfering in
poli cs except on one occasion, when she became
involved in Crown Prince Ferdinand s plans to marry
Elena Văcărescu, which resulted in her going into
exile abroad, with Carol I bringing her bac to
Romania only a er a number of years had passed.
She incorporated Romanian fairy tales into
the stories she wrote, she wore tradi onal dress on
various occasions thereby ma ing it fashionable
among Romanian high society , she did her utmost
to promote the literature and art of her adopted
country, and, above all, conveyed a posi ve image of
Romania around the world. his was her way of
expressing her gra tude towards the people of the
Carpathians and the Danube who had adopted her.
During the ar of Independence, she comported
herself li e a true ﬁrst lady of the country, in
par cular through the care she showed for the
vic ms of the war, which righ ully earned her the
name among the people of Mother to the Sic ”.

fost cea dintâi regină a României și în
același mp, vreme de o jumătate de
veac, a fost o ambasadoare în lume a
tot ce este românesc. Intelectuală raﬁnată,
cunoscătoare a multor limbi străine, a învățat și
limba română și a făcut acest lucru dintr-o dorință
de perfecțiune, dar și pentru a se înțelege și a
înțelege cât mai deplin pe cei cărora soarta o
des nase să le ﬁe în frunte.

A avut rare însușiri. Scriitoare, intelectuală
înzestrată cu capacitatea de a recepta și de a
acumula variate cunoș nțe, neîntrecută ar stă, a
fost o regină care a făcut din țara și poporul care o
aduseseră la cârma lor un țel al vieții, străduindu-se
a le difuza, dincolo de hotare, imaginea.

Fire visătoare și roman că a avut însă și
priceperea rară de a-și asigura propagarea imaginii,
dar prin aceasta a contribuit și la difuzarea
cunoș nțelor despre tânăra Românie. O preocupau
necontenit manifestările ar s ce. A alcătuit o
adevărată curte de ar ș , a dat întreg sprijinul
marilor talente din domeniul muzicii și artelor
plas ce.

În bună măsură trăia într-o lume a ei, ruptă de
realitatea vieții co diene și chiar de lucrurile prac ce.
Pentru exactul și scrupulosul rege Carol I ea ridica
uneori semne de întrebare, neavând nici noțiunea
clară a valorii banului. A avut însă meritul de a nu se
amesteca în viața poli că. N-a făcut-o decât odată,
când s-a implicat în proiectul de căsătorie al prințului
moștenitor Ferdinand cu Elena Văcărescu, ceea ce a
impus exilul ei peste hotare, rigurosul rege
readucând-o în țară doar după câțiva ani.

A cuprins în narațiunile ei basmele românilor,
a adoptat portul popular în diferite ocazii,
impunându-l as el înaltei societăți, a încurajat pe
cât i-a stat în pu nță literatura și arta țării ei de
adopțiune și mai ales i-a difuzat imaginea în lume. A
răspuns as el adoptării ei de către ﬁii și ﬁicele
poporului de la Carpați și Dunăre. În mpul
Războiului de Independență s-a comportat ca o
adevărată Doamnă a țării, mai ales prin grija
acordată vic melor conﬂagrației, conferindu-i-se
îndrituit de popor tulatura de ,,mama răniților”.
9

În același mp, regina, ca și regele, au purtat
până la sfârșitul vieții povara dragostei pentru cea
dintâi patrie, chiar și după ce, mp de aproape o
jumătate de veac trăiseră, iubiseră și o slujiseră pe
cea de-a doua. Spre sfârșitul domniei, regele cu
durere și suferință s-a supus des nului, voinței
națiunii care-l chemase în fruntea ei, încheindu-și
însă și viața, dar pentru Carmen Sylva au mai urmat
aproape doi ani de viețuire până când, în februarie
1916, inima ei avea să înceteze să bată. Dar
amândoi vor rămâne alături la Curtea de Argeș în
pământul patriei celei noi, care, câțiva ani după
sfârșitul domniei lor, trăise deplina împlinire
datorită luptei și jer ei nepotului lor regal.

Am lucrat cu ani în urmă în arhiva palatului de
la Neuwied, prilej de a cunoaște și înțelege temeiul
de formare al celei dintâi regine a țării noastre, aici
în preajma Rinului, într-un orășel modest, dar
roman c, într-un mic palat pe măsură, dar și într-o
familie de veche s rpe, primind o educație aleasă,
care avea s-o ajute a ﬁ o intelectuală de înaltă clasă,
o ar stă cu rare însușiri și mai ales o ﬁință de o
sensibilitate deosebită.

A trecut prin viață ca printr-un basm,
însuﬂețită de umanitate, trăind de fapt în lumi
paralele, creându-și ﬁcțiuni agreabile, oscilând
între Rinul copilăriei și nereții, Dunăre și Mare și
mai ales Carpații, unde se va înălța la Sinaia palatul
noii sale vieți. Doamna și apoi regina Elisabeta,
Carmen Sylva, nume cu care a intrat în literatură,
cea dintâi regină a țării a rămas ca o amin re
nemuritoare pentru generațiile următoare, deși de
la dispariția ei din viață a trecut un veac și nici nu se
cuvine a ﬁ uitată.

hroughout their lives, both ueen Elizabeth
and ing Carol I bore the burden of love for their
original homeland, even a er having lived, loved
and served their adopted homeland for nigh on half
a century. owards the end of his reign and his life,
ing Carol I surrendered to his des ny and the will of
the na on that had as ed him to lead it. Elizabeth
survived him, living for two more years un l, in
February 1916, her heart stopped bea ng. hey
were buried together in Curtea de Argeș, beneath
the soil of their new homeland, which, a few years
a er their reign came to an end, would achieve
complete fulﬁlment than s to the e orts and
sacriﬁce of their nephew.
A few years ago I spent some me in the
archives of the palace in Neuwied, which allowed
me to gain an understanding of the early life and
upbringing of Romania s ﬁrst ueen. here, in the
vicinity of the Rhine, in a small but roman c town, in
a modest palace and an old family, Princess
Elizabeth received an exemplary educa on that
would help her become a high class intellectual, an
ar st of rare uality and, above all, a human being
of outstanding sensibility.
In her life and in that of her adopted country,
ueen Elizabeth lived as if in a fairy tale, inhabi ng
parallel worlds, crea ng agreeable ﬁc ons and
always travelling between the Rhine of her
childhood and youth, the Danube and the lac Sea
and, in par cular, the Carpathian Mountains,
where, in Sinaia, the palace represen ng her new
life would be built.
A lady and then a ueen, Elizabeth who also
went by the literary name of Carmen Sylva is fondly
remembered by subse uent genera ons, even a
century a er her death. And, indeed, she deserves
never to be forgo en.

Dan

D

Membru al Academiei Române
Member of the Romanian Academy
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Elizabeth, a Queen for Romania
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lizabeth entered the world on 9th
December 1 . esides Elizabeth, she
was also given the names Pauline,
O lie and uise a er her
godmothers. er mother was
Princess Marie, the eldest
daughter of the Du e of
Nassau and sister of the
rand Du e of uxembourg
and ueen of Scotland a
woman who combined both
intelligence and beauty. er
father was ermann of ied,
a hereditary member of the
nited Diet and a Major
eneral who from an early
age renounced all his public
du es, preferring to lead a
uiet life in Neuwied and
Monrepos a nobleman who
studied the phenomena of
magne sm and hypnosis this
being the era of ames raid,
ean-Mar n Charcot, Pierre
Paul roca .
My parents had never
met before they married,”
Elizabeth wrote in her
m e m o i r s , M e i n
Penatenwinkel. So I am not a
child born of love, but of
duty.” She had the misfortune to have
sic ly parents, her father su ering
from tuberculosis and her mother for many years being
consigned to a wheelchair. In addi on, one of her
siblings, O o, would die at the age of twelve. Elizabeth
thus became aware of the frail es of the human
condi on at an early age. Indeed, her childhood
provided her with a harsh introduc on to reality, one
cut o from the world of fairy tales. Outward displays
of a ec on were not permi ed at the castle in
Neuwied, which saw Elizabeth direct her feelings
towards her dolls and the pillow on which she slept.

lisabeta vine pe lume la 9
decembrie 1
, primind i numele
de Paulina, O lia, uiza, care era al
na elor sale. Mama ei este
principesa Maria, ﬁica cea
mare a ducelui de Nassau,
sora marelui duce de
uxemburg i a reginei
Suediei. O femeie i
inteligentă, i frumoasă.
atăl este ermann de
ied, membru ereditar al
Dietei Reunite a Prusiei,
general maior, care renun ă
de tânăr la onoruri publice
i preferă via a lini tă de la
Neuwied i Monrepos un
aristocrat cu cercetări
asupra unor fenomene ca
magne smul i hipnoza
suntem în epoca în care au
trăit ames raid, Charcot,
roca .
,,Până a se căsători,
părin ii mei nu s-au
cunoscut, scria Elisabeta în
amin rile sale publicate sub
tlul Colţul penaţilor mei. Ca
atare eu nu sunt copilul
lăudatei iubiri, ci al datoriei”. A avut
nenorocul de a avea doi părin i
bolnavi, tatăl de tuberculoză i mama mai mul i ani
condamnată să umble într-un cărucior. În plus, unul
dintre fra ii ei, O o, va muri la 1 ani. Elisabeta a
în eles de mpuriu omenescul. Copilăria principesei a
fost de fapt o aspră pregă re pentru asumarea
realită ii, cu lumea basmului interzisă. Manifestările
exterioare de afec iune nu erau îngăduite în castelul
de la Neuwied, i as el de manifestări Elisabeta le
revărsa asupra păpu ilor i a pernei pe care dormea.
NA
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a Neuwied, obiceiul era să nu se piardă nicio
oră fără a ﬁ făcut ceva folositor, nicio zi fără o
ocupa ie serioasă, pretu ndeni exemplul muncii,
mereu sfaturi, lec ii i învă are. În plus, o educa ie
religioasă serioasă, cu treziri la ase diminea a, cu
ci t i comentat versete. Cu adevărat o educa ie de
principesă germană.
Până la căsătorie va avea solide cuno n e de
istorie, ﬁlosoﬁe, in e, belle-arte, poli că. Vorbea
i scria în engleză i în franceză i a o mul ime de
versuri în cele două limbi, pe care le recita cu reală
sim ire. Interpreta cu virtuozitate simfoniile lui
eethoven, profesori ﬁindu-i Clara Schumann i
Anton Rubinstein.
NA

IONA
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It was the custom at Neuwied that no hour
should pass without doing something of use, no day
without being engaged in a worthy pursuit, and so
her life was full of wor , lessons and learning. Not to
men on a strict religious educa on ge ng up at six
every morning, reading and studying verses from
the ible. An upbringing beﬁ ng of a erman
princess. y the me she was married she would
ac uire a sound nowledge of history, philosophy,
science, the arts and poli cs. She both spo e and
wrote ﬂuently in English and French, and would
learn many poems in both languages o by heart
that she would recite with real sen ment. She also
gave accomplished performances of eethoven s
piano concertos, having Clara Schumann and Anton
Rubinstein as her teachers.
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The mariage cer ﬁcate of Carol I
and Elizabeth of Wied, Neuwied; 1869

ăr n

r nc
a
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cca
Princess Elizabeth of Wied with her parents; ca 1847

And it was the Prince of
ied who
introduced Elizabeth to philosophy. Serious,
me culous and respectable, a conversa on with
her was therefore always an intellectual
pleasure.
Elizabeth was not uic to marry. If you
do not marry you will be spared some of the
great su erings of life but also some of its
greatest joys,” her mother, Marie of ied,
would o en tell her. She was twenty-six when
the man she had been wai ng for” came along.
e was a man of suitable height, with dar hair
and dar eyebrows, blue eyes, an a uiline nose,
s o m o u s t a c h e s a n d a n a s c e n t b e a r d .”

Prin ul de
ied fusese acela care o
familiarizase pe Elisabeta cu ideile ﬁlosoﬁce.
Serioasă, me culoasă, decentă, conversa ia cu ea
era totdeauna o bucurie intelectuală.
a Elisabeta căsătoria nu a venit a a de
repede. ,,Dacă nu te mări i, nu înve i să cuno marile
dureri ale vie ii, dar nici toată bucuria ei”, îi spunea
adesea Maria de ied, mama ei. Au trecut 6 de ani
până când a apărut ,,cel a teptat”. ,,Era un om cu
înfă i are potrivit de înaltă, cu părul i sprâncenele
negre, cu ochii alba tri, nas vulturesc, mustă ile moi i
b a r b a m i j i n d ă ”. E r a C a r o l a l R o m â n i e i .
12

Prin ul de coroană, Frederic al Prusiei, pune
la cale întâlnirea celor doi. El i părin ii lui Carol.
Mama lui îi trimisese o fotograﬁe a Elisabetei.
,,Chipul ei mi-a făcut o impresie foarte plăcută, îi
găsesc expresia drăgăla ă i simpa că”, scrie Carol.
,,Ea e drăgu ă, plăcută i ﬁzionomia ei arată
bunătatea inimii sale e foarte cultă i chiar
excep ional de bine înzestrată... Prin esa excelează
i în cunoa terea limbilor”, îi scrie i Carol Anton,
tatăl său.
Carmen Sylva nu era ceea ce s-ar putea numi o
frumuse e. Dar avea farmec feminin. „ o i suntem
fermeca i de ea, scria Elena, so ia marelui duce Mihail,
fratele arului Nicolae, în 1 6 . Privirea ei deschisă i
senină reu e te să încălzească până i inimile cele mai
uscate, iar noi ne-am regăsit nere ea alături de ea”.
„Semeni cu un boboc de
trandaﬁr”, îi spune
împărăteasa Eugenia
la Paris în 1 6 .
ărba ii nu se prea
dădeau însă în vânt
după ea. Aerul ei
„intelectual” îi
descuraja pe
pretenden i. i la 6
de ani era încă
nemăritată pe atunci
la ace
ani erai
considerată deja fată
bătrână . A a că în
1 69 s-a pregă t la
ln o întrevedere cu
na
a a cca
Queen Elizabeth; ca 1882.
principele domnitor al
României Carol, în
căutare de o nevastă pe la
cur ile europene. N-a fost un c o u p d e f o u d r e .
Mai curând o reciprocă a teptare.
Cei doi neri încep să- i trimită scrisori i
fotograﬁi. Nu se iese as el din picul epocii, adică al
căsătoriilor aranjate de părin i. Din dorin a altora se
nasc i întâlnirile ,,întâmplătoare”. A Elisabetei cu
Carol are loc la 1 octombrie 1 69, la ln, înaintea
unui concert al Clarei Schumann. Până a ajunge la
otel du Nord, unde se inea concertul, cei doi neri
se plimbă prin mica grădină din fa a hotelului.
,, -am asaltat cu întrebări fără ca măcar să arunc o
privire peste trăsăturile sale ﬁne i regulate, î i
aminte te Elisabeta. Iar el mi-a răspuns cu răbdare
la toate. Mi-a poves t despre misiunea sa diﬁcilă i
despre ara care devenise a lui”. O jumătate de oră
mai târziu, Carol urcă în budoarul Elisabetei i al
mamei sale i îi sărută mâna nerei domni oare.
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his was Carol of Romania, and Crown Prince
Frederic of Prussia and Carol s parents had
arranged for him to meet Elizabeth. is mother ﬁrst
sent him a photograph of Elizabeth. er face made
a good impression on me, her expression is pleasant
and agreeable,” Carol wrote in reply. ri ng to his
son, Carol s father arl Anton described Elizabeth
thus She is lovely, pleasant and in her face you can
read the indness of her heart she is highly learned
and even excep onally gi ed the Princess also
excels in her nowledge of languages.”
Elizabeth was not what one might call a great
beauty, although she abounded in feminine charm.
All are enchanted by her,” wrote elene, the wife of
the rand Du e Michael, the brother of the sar
Nicholas, in 1 6 .
er bright welcoming gaze
warms even the coldest of hearts, and we
rediscovered our youths in her presence.” hile in
Paris, in 1 6 , Empress Eugenie told Elizabeth ou
are li e a rose bud”.
o w e v e r, m o s t
young men were not
ta en by her. er
intellectu al” air
discouraged her
suitors. And so she
was s ll unmarried at
twenty-six an age
that made her a
spinster in those
days . owever, in
1 69 a mee ng was
arranged in Cologne
between her and the
ruling prince of
Romania, Carol I,
who was travelling
through Europe in
search of a bride.
ar
cca
hen the mee ng
King Carol I; ca 1882.
too place, it was not
a ma er of love at
ﬁrst sight and more a case of something that would
h av e to be nurtured.
hey began to exchange le ers and
photographs. hings thus proceeded in eeping
with the tradi on of the mes, with marriages and
not to men on chance” mee ngs arranged by
the parents. he fateful mee ng between Elizabeth
and Carol too place in Cologne on 1 th October
1 69 a few hours before a concert that was to be
given by Clara Schumann. efore arriving at the
otel du Nord, the venue for the concert, Elizabeth
and Carol too a stroll together through the small
garden in front of the hotel. I besieged him with
ues ons without even cas ng an eye over his ﬁne
and regular features,” Elizabeth recalled. And he
answered all of my ues ons pa ently. e told me
of his di cult mission and the country which had
become his.” alf an hour later Carol went up to
Elizabeth s and her mother s boudoir. e neeled
down and issed the young lady s hand.

IONA

Aceasta î i lipe te buzele tremurânde de
fruntea lui plecată. i el î i dă seama că este
acceptat ca logodnic. i, ca simbol al logodnei lor,
Carol îi oferă Elisabetei o cruce din opal. ,,Nicio
vorbă de iubire, niciun compliment nu s-a făcut în
aceste ore, a căror semniﬁca ie avea să ﬁe
deﬁnitorie pentru întreaga mea existen ă”. Carol nu
punea niciun sen ment în rela ie. a 16 octombrie
are loc sărbătorirea oﬁcială a logodnei la castelul
Monrepos, iar a doua zi principele Carol pleacă spre
România. În a teptarea plecării sale, Elisabeta
prive te albumul de fotograﬁi din România, al lui
Carol Popp de Szathmary, pe care i-l dăruise Carol
cu dedica ia „Iubirea e răsplă tă cu iubire.
Înfă i ează-te poporului tău cu aceea i iubire, cu
aceea i încredere cu care mi te-ai înfă i at mie i
atunci nu va mai ﬁ o singură inimă ce va bate din
credin ă pentru ne, ci milioane de inimi care se vor
contopi cu a ta, iar eu mă voi soco fericit, căci
nu-mi apar ii doar mie. n popor întreg are dreptul
asupra ta, un popor întreg te contemplă cu
încredere, cu speran ă i- i va răsplă iubirea cu
iubire”. n rezumat a ceea ce Carol n-o spunea, dar,
iată, o gândea. a dineul ce a urmat logodnei, Carol
le vorbe te ,,de ara aceea exo că devenită ara sa,
de în nsele ei câmpii, de mun ii sălba ci, de ăranii
îmbrăca i din cap până în picioare în alb, de
înfă i area lor gravă i obiceiurile lor simple. -am
ascultat cu interes, uluită i fericită”.
a

a a

ar

n

Elizabeth then pressed her trembling lips to
his forehead. ith this Carol new she had
accepted him as her ﬁanc e. As a symbol of their
engagement, Carol gave Elizabeth the gi of an opal
cross.
here was no tal of love and no
compliments were paid during these hours, the
signiﬁcance of which would come to deﬁne my
en re life,” Elizabeth later recalled. Indeed, Carol
did not invest any emo on in their rela onship. he
o cial engagement ceremony too place on 16th
October at Monrepos Castle. he next day Prince
Carol le for Romania.
hile awai ng his
departure, Elizabeth was perusing a boo of
photographs of Romania by Carol Popp de
Szathmary that Carol had given to her with the
dedica on ove shall be repaid by love. Show your
people that same love, that same trust you have
shown in me and there will be not only a single heart
that beats for you, but millions of hearts bea ng
together that will become one with yours. And I will
consider myself happy. For you do not belong solely
to me an en re people has a claim on you, an en re
people awaits you with hope and conﬁdence, and
they will repay you love with love” words that
summarise what Carol was thin ing but never said
aloud. At the recep on that followed the
engagement ceremony, Elizabeth recalled how
Carol told the guests about that exo c country that
had become his country, about its vast plains, wild
mountains, peasants dressed from head to toe in
white, their serious countenances and their simple
customs I listened with great interest, fascinated
and happy ”

a

a

ai târziu Elisabeta avea să scrie
,,Căsătoria noastră nu a fost una
din dragoste, ci bazată pe un
devotament reciproc, pe îndatorire i pe o
dorin ă ﬁerbinte de a face întotdeauna tot ce ne
stă în pu n ă unul pentru celălalt, dar i pentru
poporul peste care domnea so ul meu”. Prin
Viena, pe la
d ll puternică amin re le lasă
Sissi, împărăteasa i cu vaporul oseph Franz, pe
la iurgiu, ajung la ucure . Era o cale mai
pitorească de a ajunge în Principatele Române.
Carol a vrut să vadă cum se mergea cu trenul de la
iurgiu la ucure , prima cale ferată construită
sub domnia lui i dată în folosin ă cu câteva zile
mai înainte de a ajunge perechea princiară la
iurgiu ar ﬁ fost bine nimerită o coinciden ă, dar
nu s-a întâmplat, inaugurarea căii ferate având
loc în octombrie 1 69 . Drumul ales de Carol nu
era poate cel mai potrivit, pentru că impresia pe
care o lasă principesei nu era cea bună.
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lizabeth would later write Ours was
not a marriage of love, but one
founded on mutual devo on, a sense
of duty and a burning desire always to do the
utmost for the other, but also for the people over
whom my husband reigned.” hey came to
ucharest via Vienna, d ll where the Empress
Sissi made a great impression on them and,
travelling on the Franz oseph steamboat, iurgiu.
his was the scenic route by which to arrive in the
Romanian Principali es. Carol had wanted to travel
from iurgiu to ucharest by train on the ﬁrst
railway built during his reign that had become
opera onal just a few days before their arrival in
iurgiu therefore missing the o cial inaugura on
of the line, which too place on 19th 1st
October . owever, the route chosen by Carol was
perhaps not the most inspired, for the princess was
not le with the best of impressions.
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Casele îi păreau prea mici pentru cei care le
She found the houses to be too small for
those
who
inhabited them they seemed to bang
locuiau ace a „păreau să dea cu capul de tavan” .
their
heads
on the ceilings” . Once they had arrived
Ajun i la ucure , iluminarea în cinstea venirii lor i
in ucharest, she found the lights lit in their honour
s-a părut cel pu in inu lă, pentru că aproape toate
to be fu le, for almost all of the houses were of one
casele erau cu un singur etaj i între ele erau grădini
storey and surrounded by large gardens that
mari, iar lumina oricum nu se vedea. Ca i lui Carol mai
concealed the lights. i e Carol on a previous
occasion, the palace in which they were received
înainte, Palatul în care a fost primită i s-a părut o casă
seemed to her to be nothing more than an old boyar
veche boierească sau un fel de casă de burghez
residence or some ind of erman burgher s house.
german. Ea nu cuno tea pe nimeni în acest ora , nici
She new no one in the city and, for that ma er, not
pe propriul ei so , cum inspirat scrie abriel adea
even her own husband, as abriel adea-Păun aptly
Păun. „În acele clipe am ascuns în perna mea o
put it. In those moments I shed many tears into my
pillow.” radually, however, she began to get to
mul ime de lacrimi”. Încet, încet, începe să descopere
now her new home
locul în care se găsea
with
its pictures ue
strădu ele pitore ,
streets, ny green,
căsu ele verzi, galbene,
yellow and blue
albastre, sutele de
houses and hundreds
biserici, totul inundat de
of churches, all bathed
in sunshine. She also
soare. Începe să
began to get to now
cunoască oamenii. E
the people. Indeed,
extrem de impresionată
she was highly
de ,,dis nc ia spirituală a
impressed by the
oamenilor i de
spiritual dis nc on of
the people and the ﬁne
frumoasele maniere ale
manners of the ladies.”
doamnelor”. Compară
She was reminded in
totul cu ceea ce văzuse la
everything she saw of
San t Petersburg, la
Saint Petersburg and
Neapole. Observă
Naples. And she
inﬂuen a franceză peste
observed the French
inﬂuence everywhere.
tot. Consideră că un
She found herself in
jurnalist cum era
agreement with what
douard Marbeau, care
the journalist Edouard
publica în
e
Marbeau had wri en
Correspondant
un
in an ar cle for Le
Correspondant about
ar col despre România,
R
omania
ife in
avea dreptate atunci
Botezul principesei Mărioara în Biserica mânăs rii Cotroceni,
ucharest
is
laid
bac
când scria că „via a în ucure
ar P
a
ar ac ar ă car n
and
lavish,
combining
a
este u oară i elegantă, cu un Princess Mărioara’s bap sm in Cotroceni Monastery, mixture of ancient debauchery
Carol Pop de Szathmary, watercolour on cardboard; 1870.
oarecare desfrâu an c
and Italian farniente with a
amestecat cu farnientele italian i
measure of oriental torpor.”
She had also heard of Romanian society s penchant
combinându-se cu mole eala orientală”. Auzise i că
for the pleasures of the ﬂesh there had been much
societatea românească era înclinată către plăceri
gossip in the courts of European aristocrats about
u oare. a cur ile aristocrate europene se bârﬁse mult
Alexandru Ioan Cuza and his many a airs. eorge
pe seama lui Al. Ioan Cuza i a aventurilor sale. eorge
engescu, the ueen s biographer, wrote about
engescu scrie cât de mult a fost afectată Elisabeta de
how upset Elizabeth became upon hearing the
rumours doing the rounds in ucharest at the me
zvonurile care circulau acum în ucure pe seama
namely that there existed a lac of passion between
vie ii ei in me cu so ul său, care n-ar ﬁ fost una
her and her husband in their in mate life. According
pasională. Potrivit acestor zvonuri, pe care le
to these rumours, which Paul Morand would also
consemnează i Paul Morand mai rziu, Carol nu era
write about later, Carol was not a passionate man
un pă ma i vizitele sale la Elisabeta erau scurte, „cu
and his visits to Elizabeth were short, with his eyes
ochii pe cronometrul aﬂat pe nop eră”.
ﬁxed on the cloc upon the bedside table.”
NA
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Ceea ce pare
his may seem
surprising, given that, as
ciudat, cum observă i
abriel adea-Păun also
abriel adea Păun,
notes, Elizabeth
pentru că ,,Elisabeta a
became pregnant only
rămas însărcinată la doar
two months a er her
două luni după ce sosise
arrival and she shared
i a dormit toată via a în
the same bedroom with
aceea i cameră cu so ul
h
e r h u s b a n d
ei, lucru rar întâlnit
throughout her whole
printre capetele
life, a rare occurrence
încoronate ale epocii”.
amongst the crowned
Războiul franco-prusac,
heads of those mes.”
în
mpul căruia
h e F ra n co - P r u s s i a n
a tudinea elitei
war, in which the local
bucure tene e net
elites clearly sided with
ﬁlofranceză
i
the French, led to a
an prusacă, a contribuit
worsening of an already
nu pu in la înrăută irea
tense atmosphere. Mite
unei atmosfere care i a a
remnitz said that
era înveninată. Mite
E liza b et h f re u e nt l y
remnitz ne spune că
contemplated pac ing
adeseori Elisabeta se
her bags and leaving.
gândea să- i facă
ut then, on
th
Pr
nc
a
ăr
ara
cca
August th September
bagajele i să plece.
Princess Mărioara; ca 1872.
1
, into her life came a much longedaugust
Dar...a venit în via a ei, la
for
child.
hile it was not to be a boy, as
septembrie 1
, copilul a a de a teptat.
everyone had wanted, the girl that came instead
N-a fost să ﬁe băiat, cum to i i-ar ﬁ dorit.
bap sed Maria at the church on the grounds of
Fe a însă, botezată la biserica din curtea
Cotroceni
Palace proved to be an adorable child
palatului Cotroceni, cu numele de Maria, era o
who brought joy to everyone. his enchan ng
bijuterie de copil, care încântă pe toată lumea.
child is my whole joy,” wrote Carol to his father.
,,Acest copil fermecător este toată bucuria mea”, îi
ighly precocious intellectually, with an unusual
scria Carol tatălui său. Foarte precoce din punct de
ability to bring a sense of poetry to all things and
vedere intelectual, cu o neobi nuită capacitate de a
events
ow pin are your chee s, mummy ”,
da lucrurilor i întâmplărilor încărcătură poe că
Mummy, the s y is made of sun ” or oo ,
„Ce roz sunt obrajii tăi, mami ”, sau ,,Mamă, cerul
mummy, the winter has fallen on daddy ” . And
sore te ”, sau ,,Vezi, mamă, cum iarna s-a a ternut
yet on th March 1
, the young girl came
pe tata ”... . Dar, la
mar e 1
, fe a se
down with scarlet fever. he disease too hold
îmbolnăve te de scarla nă. oala înaintează
rapidly and there was nothing the court physician
repede. Dr. Alex. heodori, medicul Cur ii, e depă it.
Dr Alexandru heodori could do about it. On th
... i la
mar e fe a moare în bra ele
March, the young girl died in her mother s arms.
mamei sale. Acesta a fost momentul crucial al vie ii
his would prove to be the deﬁning moment of
Elisabetei. Nimic n-a mai fost de acum încolo la fel
Elizabeth s life. Nothing would be the same again.
cu ceea ce fusese mai înainte. Micu a Maria e
i le Maria was buried in the gardens of
îngropată în grădina palatului Cotroceni. Pe
Cotroceni Palace. er gravestone contains the
mormânt cuvintele evanghelistului uca „Nu
words of u e the Evangelist Do not weep for
plânge i, căci n-a murit, ci doarme”. arl Stor a
she is not dead, but sleeps” and the sculptor arl
s c u l p tat o stat u i e a u n u i co p i l a d o r m i t .
Stor made a statue of a sleeping child.
NA
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Acum între cei doi
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A silent and

so i se a terne o durere

permanent su ering was

tăcută i mereu resim ită.

now to come between

,,Am învă at să mergem

Elizabeth and her
husband.

unul lângă celălalt fără o

learned to wal next to

vo r b ă , c u a c e a ra n ă
mereu deschisă

each other without

i

spea ing, with this

dureroasă de care nu
îndrăzne

e have

wound always open and

să te a ngi de

sore that one dare not

teamă să nu î nească

touch for fear the blood

sângele”. Imaginea fe ei

might come gushing out.”

zace în versurile poeziei

An allusion to the young

Carmen Sylvei,

girl is to be found in the

Rugăminte, în traducerea

lines of Carmen Sylva s

lui eorge Co buc ,,Mai

poem Rugăminte

ia-mă în poală, mamă

Prayer ” , translated
into the Romanian by

dragă , Că-i noapte acum
de tot,

eorge Co buc

i a a-i de lung i

larg iatacul

Mi-e somn de

nu mai pot...”.
Cu atât mai drama că a fost

ar
r na
a a
c r
cca
King Carol and Queen Elizabeth,
Bucharest; ca 1885.

a e me

once more into your arms,
dear mother For dar ness has fallen
now And this room is so very large and

resim ită pierderea acestui copil, cu cât altul

wide And I am so very, very red...”
he pain of losing her child was all the greater

Elisabeta n-a mai putut na te. iografului ei, eorge

as Elizabeth would never be able to give birth again. In

engescu, regina îi scria în 19

,,Când mă gândesc

19 , she wrote to her biographer, eorge engescu

că de aptesprezece sau optsprezece ori am pierdut

hen I thin of how I miscarried seventeen or

sarcinile, de multe ori nu mai îndrăznesc să vorbesc

eighteen mes... I o en ﬁnd it hard to tal about it,

despre asta,

ind deja că de i erau mereu semne i

for I already new, despite the many signs and the

mi-era rău - un rău de care, spre deosebire de alte

sic ness a sic ness of which, unli e other women, I

femei, n-aveam dreptul să mă plâng, el ﬁind semnul

had no right to complain, for it was a sign there was

sigur că pot spera - îmi dădeam seama că la mine iar

s ll hope , that nothing would come of it ” Elizabeth

nu va ﬁ nimic ”. Elisabeta se îmbolnăve te grav de o

developed a severe case of paralysis in her legs and

paralizie a picioarelor. În lipsa oricăror alte

for want of something to do she began to read. She

preocupări cite te. Îi descoperă pe Nietzsche i pe

thus discovered Nietzsche and Omar hayyam. She

Omar hayyam. Pune bazele unei societă i corale,

also founded a choral society with the help of a

cu sprijinul unui muzician suedez, ubics, în vizită

Swedish musician, ubics, who was visi ng Romania

prin România. Ia lec ii de desen de la doamna Pinel,

at the me. And she too drawing lessons from Mrs

directoarea Azilului ,,Elena Doamna”.

Pinel, the director of the Elena Doamna Asylum.
17

Începe războiul ruso-româno-turc. Pentru
ru i un alt război cu Semiluna, pentru români
Războiul Independen ei. a
iunie 1
,
Elisabeta e alături de so ul ei, la Ploie , pentru
întâmpinarea arului Alexandru i a înal ilor
demnitari ru i. Face fa ă admirabil tuturor
desfă urărilor de protocol. „Sunt mândru de
Elisabeta, scrie Carol tatălui său, arl-Anton,
pentru că e să î i asume îndatoririle într-un mod
fermecător. arul, Marii Duci, to i ru ii sunt
încânta i de ea”. Când trupele române trec
Dunărea, Elisabeta cere în ermania opt medici
militari prusaci, cinci călugări e alber ne i se duce
pe front pentru a-l ajuta pe Carol Davila să
organizeze un serviciu militar de urgen ă.
În ară î i stabile te
car erul ei general în
S a l a t ro n u l u i d e l a
ucure
. Aici,
doamnele din marea
aristocra ie între ele
doamna Cantacuzino,
Maria Rose
Roznovanu... , alături
de femei din popor,
pregătesc pansamente,
foane, cămă i,
cear afuri. Cu sprijin
ar
r na
a a cca 9
ﬁnanciar pe care
King Carol and Queen Elizabeth; ca 1895.
principesa îl ob ine de
la Cur ile germane
organizează două barăci care puteau adăpos 1
de paturi ﬁecare. iarele române încep s-o
numească „mama răni ilor”. i Elisabeta îi scria
fericită lui Carol „Războiul ne va aduce multe
avantaje i va spori enorm pres giul pozi iei
noastre fa ă de români i de Europa”.
Întoarcerea la pace înseamnă pentru Elisabeta
i întoarcerea la problemele ei diﬁcil de rezolvat.
Avea
de ani. i tot nu avea copii. Ches unea
succesiunii dinas ce preocupa par dele poli ce din
ară. Dar preocupă i diploma ia Puterilor Centrale.
a 6 iunie 1 91, ilhelm al II-lea îi scria lui eopold
von ohenzollern, tatăl lui Ferdinand „După ve le
care mi-au parvenit de la ucure afacerea asta
NA
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It was then that the Russo-Romanianur ish ar began. For the Russians it was just
another war with the O omans. For the
Romanians it was their ar of Independence. On
th une 1
, Elizabeth accompanied her
husband on a trip to Ploie to welcome sar
Alexander and other high-ran ing Russian
dignitaries. She performed all of her ceremonial
du es admirably. I am proud of Elizabeth,” Carol
wrote to his father, arl Anton, for she fulﬁls her
du es in an enchan ng manner. he sar, the
rand Du es, all the Russians are enchanted by
her.” hen the Romanian troops crossed the
Danube, Elizabeth sent a re uest to ermany for
eight Prussian military doctors and ﬁve Alber ne
sisters and then went to the front to help Carol
Davila set up an emergency military service. At
home she set up a
head uarters in the
hrone Room in
ucharest. ere the
ladies of the aristocracy
including, among
o t h e r s , M r s
Cantacuzino and Maria
Rose -Roznovanu
together with a
number of common
w o m e n m a d e
bandages, gauze, shirts
and bed linen. ith the
ﬁnancial support
obtained from the
erman royal courts, she
set up two barrac s, each holding 1 beds. he
Romanian press began calling her the Mother to
the Sic ”. A happy Elizabeth wrote to Carol
his
war will a ord us many advantages and will
enhance signiﬁcantly our pres ge vis- -vis the
Romanians and Europe.”
For Elizabeth, the return to peace meant a
return to her intractable personal problems. She was
thirty-ﬁve years old and s ll had no children. he
issue of dynas c succession had become a ma er of
concern among the country s poli cal par es as well
as the diplomats of the Central Powers. On 6th une
1 91, ilhelm II wrote to Ferdinand s father
eopold of ohenzollern Following the news I have
received from ucharest, this a air

e vorba de povestea stârnită de Elena Văcărescu a

the scandal concerning Elena Văcărescu has
created great and unanimous consterna on it is a
provocat o mare i unanimă consternare este vorba
ma er that concerns the future of your son and of
de viitorul ﬁului tău i de men inerea dinas ei de
the ohenzollern dynasty in Romania , whose
ohenzollern în România a cărei prăbu ire ar avea
demise would have serious conse uences for my
urmări grave pentru imperiul meu, pentru marii mei
empire, for my greatest allies and even for the
alia i i chiar pentru principiul monarhic. De aceea
principle of monarchy. I therefore have complete
am toată încrederea în ne că te vei folosi de
faith that you will employ your full
toată inﬂuen a pe care o ai fa ă de
inﬂuence with your brother and
fratele tău i toată autoritatea
your parental authority over
părintească fa ă de ﬁul tău
your son, in order to
pentru a împiedica această
prevent this marriage
căsătorie, la a cărei
from ta ing place a
condamnare te
marriage your duty as
î n d e a m n ă
a parent should
sen mentele
compel you to
părinte
a a cum
condemn, as I, too,
pe mine mă
am compelled to
îndeamnă în egală
do so in view of my
măsură atât
posi on as head of
the en re ouse of
sen mentele de ef
ohenzollern and
al întregii Case de
the most serious of
ohenzollern, cât i
p o l i
c a l
cele mai serioase
considera ons that
considera ii poli ce”.
might otherwise
Împăratul german
e n s u e .” h e e r m a n
o acuza pe Elisabeta de
emperor accused Elizabeth
fantezie umanis că i poe că,
of inhabi ng a fantasy world
cu u oare nuan e de nimfomanie,
and being something of a
iar pe Carol de disponibilitate pentru
nymphomaniac, and Carol of
na
a aa
n cca
compromis cu oameni poli ci care
Colecția arh. Mădălin I EAN .
being too eager to compromise
între ineau raporturi cu Rusia Queen Elizabeth of Romania; a er 1881.
Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU. with poli cians with es to the
împăratul german, prost informat,
Russians the erman emperor,
făcea referire la oamenii poli ci conservatori de sub
badly informed, was referring to the conserva ve
eﬁa lui ascăr Catargiu . Pe marginea unui raport
poli cians led by ascăr Catargiu . In the margins
trimis de low, ministrul german la ucure , din 1
of a report sent by ulow, the erman minister in
iunie 1 9, ilhelm al II-lea nota că regina Elisabeta
ucharest, on 1st une 1 9, ilhelm II wrote that
ar trebui închisă „într-o celulă cu pere ii tapisa i ”
ueen Elizabeth should be loc ed up in a padded
sau recomanda regelui Carol s-o interneze „într-un
cell” and urged Prince Carol to intern her in an
ospiciu, unde se fac tratamente cu apă”.
asylum where they perform water treatments”.
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Pe marginea unui alt raport, din 1 iulie 1 9,
scria că regina Elisabeta era „un ciorap albastru” un
fel de femeie savantă, dar lipsită de feminitate i
„fustele n-au ce căuta în poli că, nici chiar când
poartă ciorapi alba tri”, sau, la 1 aprilie 1 9, „în
orice nenorocire corectez la femme ”. De al el,
exprimările lui ilhelm al II-lea referitoare la
personaje sau situa ii legate de România i români
nu sunt pu ine sau mai pu in tran ante. Sorin
Cristescu, cel care a studiat coresponden a
germană aﬂată la Arhivele Statului, la Academie sau
în arhivele de la Sigmaringen, citează multe altele.

In the margins of another report, this me
dated 1 th une 1 9, he wrote that ueen
Elizabeth was a bluestoc ing ” a ind of
educated woman lac ing in femininity and that
there was no place for s irts in poli cs, not even
when worn together with blue stoc ings” while,
on 1 th April 1 9, he wrote, In every calamity,
cherchez la femme ” In fact, ilhelm II made
uite a number of fran comments about various
people and situa ons rela ng to Romania and
the Romanians. Sorin Cristescu, who has studied
the erman correspondence in the State
Archives, in the collec on of the Romanian

Pr nc
a ar a cca 9
Colecția arh. Mădălin I EAN .
Princess Marie; ca 1893.
Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU.

Pr nc
r nan cca 9
Colecția arh. Mădălin I EAN .
Prince Ferdinand, ca 1893.
Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU.

Mai preluăm un comentariu al lui ilhelm al II-lea
pe marginea îngrijorării lui Carol pentru sănătatea
ubredă a lui Ferdinand „ a Potsdam rezista foarte
bine i călărea fetele încât era o plăcere să-l vezi”.
Părerile nu prea bune pe care le avea
aizerul despre Ferdinand nu l-au împiedicat să
vină la logodna lui cu frumoasa Maria, nepoata
reginei Victoria, i să-i ﬁe na de la ceremonia
religioasă a căsătoriei, re inem frumoasa slujbă a
pastorului ohmann, încheiată cu jurământul lui
Rut către Naomi din Vechiul estament ,,Încotro
vei merge tu, voi merge i eu i unde vei rămânea
tu, voi rămânea i eu poporul tău va ﬁ poporul meu
i Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. nde vei muri
tu, voi muri i eu i acolo voi ﬁ îngropată” .

Academy and in the archives in Sigmaringen,
uncovered many other such examples, including
ilhelm II s reply in response to Carol s
expression of concern for Ferdinand s fragile
state of health
e was in ﬁne form in Potsdam
and carrying on with the girls, it was a pleasure to
behold.” he emperor s less than favourable
opinion of Ferdinand did not stop him from
a ending the ceremony for his engagement to
the beau ful Marie, the granddaughter of
ueen Victoria, nor from being the godfather
the beau ful church wedding service was
performed by the pastor ohmann and ended
with Ruth s pledge to Naomi from the Old
estament For where you go, I will go, and
where you lodge, I will lodge. our people will be
my people, and your od, my od. here you
die, I will die, and there I will be buried.”
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Among the messages of condolence Elizabeth
Printre mesajele de compasiune primite de
received
a er the death of her daughter Maria, one
Elisabeta la moartea ﬁicei sale Maria este i unul
par cularly moving example was that sent by Vasile
semnat de Vasile Alecsandri i in tulat ,, las venit
Alecsandri en tled Voice from beyond the stars”.
de dincolo de stele”. Cu totul emo ionant. O caldă
here then began a warm friendship between
prietenie se na te între cei doi, concre zată în
Elizabeth and Alecsandri, who collaborated on many
numeroase colaborări literare. a noiembrie 19
literary projects. On th November 19 , Elizabeth
wrote to her biographer, eorge
Elisabeta îi scria biografului ei
engescu
hen our dear poet
eorge engescu ,,Când dragul
Alecsandri
spo
e of my talent and
nostru poet Alecsandri mi-a vorbit
referred to us for the ﬁrst me by
despre talentul meu și mi-a zis
we , I was caused to blush and for a
pentru întâia oară Noi , m-am
moment my breathing stopped. I
îmbujorat toată și mi s-a oprit
thought to myself he is a great poet
and yet he says we
hen, later, I
respirația. Mi-am zis e un mare poet
did
the
illustra
on
for
his poem
și-mi spune Noi . Când, mai
Concertul în luncă Concert in the
târziu, i-am pictat ilustrația pentru
Meadow” , I subtly inserted a ruin
poemul Concertul în luncă, am
surrounded by sylphides dancing
p l a s at d i s c ret a co l o o r u i n ă
which, in combina on with the ruin,
formed the word nous .” Elizabeth
înconjurată de silﬁde care dansează
had the opportunity to see her wor
și formează împreună cu ruina
in print than s to ilhelm von
cuvântul „Nous”. Ocazia de a se
otzebue, who had been consul in
vedea publicată i-o oferă ilhelm
Moldavia
and who, in 1
in erlin,
a r nc
a
In der Lunca.
de otzebue, care fusese consul în
Colecția arh. Mădălin I EAN .
had translated a boo of tradi onal
Moldova i tradusese în 1 , la Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU. Romanian poetry.
hile she
received
encouragement
to
publish
e r l i n , u n vo l u m d e p o ez i e
her poetry from the novelist Paul
populară românească. Încurajări de
indau, none was forthcoming from
publicare îi dă i romancierul Paul
her husband, Carol, who feared
indau. Nu i so ul ei, Carol, care se
failure in this endeavour might
temea că un e ec va scădea
damage the pres ge of the crown in
the eyes of a public minded to
pres giul Coroanei în ochii unui
b e l i e ve E l i za b e t h wa s m o re
public tentat mai curând să observe
concerned with producing poetry
că Elisabeta făcea versuri în loc să
than o spring. Elizabeth truly was in
facă copii. Elisabeta chiar trăia o
a poe c state of mind.
stare poe că.
Virgil Dragalina, the son of eneral
Virgil Dragalina, ﬁul generalului
Ioan Dragalina, observed how, at the Royal
Ioan Dragalina, o vede la Pavilionul regal
Pavillion in Constan a, she would spend
de la Constan a, cum stătea aproape
almost the en re day on the terrace,
gazing out at the sea from a wic er
toată ziua pe terasă, într-un fotoliu de
an an a r Ta an
n
răchită i privea spre largul mării sau Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU. armchair and dozing. As a poet, she
found something beau ful in everything
dormita. Ca poetă, în tot ce vedea găsea
she saw a sailing boat on the horizon was to her a
câte ceva frumos o pânză în larg i se părea a ﬁ zborul unui
seagu ll in ﬂight, such a beau ful name, Dra-ga-li-na , li e
pescăru , un nume a a de frumos , Dra-ga-li-na , un clinchet
t h e n ling of bells 1 6 . Among many others, she was
de zurgălăi. E prietenă, printre al ii, cu scriitorul Pierre o , pe
also friends with the writer Pierre o , whom she invited to
care îl invită în România după ce cite te romanul său
visit her in Romania a er she had read An Icelandic
Pescarul islandez. n roman pe care Elisabeta îl traduce i în
Fisherman, a novel Elizabeth would also translate into the
germană chiar într-un mp record, de trei săptămâni .
erman in the record me of three wee s .
21
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er ac uaintance with o once again gave
her an opportunity to observe the enormous gulf
that exists between reality and imagina on. From
reading his boo , she imagined o to be a ind of
Prince Charming. In reality, however, he was a
short man perched on large-heeled shoes, with a
riding coat that was too small for him and his chee s
ca ed in pomade.”
Not being able to provide the country with
an heir to the throne, as had been as ed of her by
the poli cian Petre P. Carp, who always employed
his characteris c irony whether appropriate or
not, Elizabeth became Carmen Sylva. Although I
was already into my thir es, I did not have the
slightest idea about the art of poetry. I learned
most about it through transla ng.” Encouraged by
Alecsandri, she ﬁrst translated an anthology of
Ro m a n i a n co nte m p o ra r y p o e t r y e n t l e d
R u m ä n i s c h e D i c ht u n g e n . h e n , w i t h t h e
encouragement of the novelist Paul indau, she
made her debut as a published poet in 1
in two
erman periodicals. he following year she
published her ﬁrst boo , which was over
pages long. he use of a pseudonym was
suggested by Carol, who wanted to separate the
iden ty of the poet from that of the ueen. he
name Carmen Sylva was chosen by Elizabeth
together with her lady-in-wai ng, oe engescu.

Cuno n a cu Pierre o îi dă prilejul o dată în
plus, să observe ce mare diferen ă era între
imagina ie i realitate. Î i închipuise, după scris, că
o era un fel de Făt Frumos. În realitate, ,,era un
bărbat mărun el, că ărat pe ni te pantoﬁ cu toc
înalt, cu o redingotă prea strâmtă pe el i cu obrajii
excesiv de pomăda i”.
Neputând să ﬁe Doamna care să dea ării
mo tenitori de ron, cum îi cerea omul poli c P.P.
Carp, totdeauna ironic i cu cine trebuia i cu cine
nu trebuia, a devenit Carmen Sylva. „De i trecusem
deja de treizeci de ani, n-aveam nici cea mai mică
no iune clară despre arta poe că. Cel mai bine am
învă at-o traducând”. raduce mai întâi, sus inută
de Alecsandri, antologia de versuri din lirica
ro m â n e a s c ă c o n te m p o ra n ă , R u m ä n i s c h e
Dichtungen. Apoi debutează, în 1
, ca poetă, în
două periodice germane, îndemnată de
încurajările romancierului Paul indau. Anul
următor publică primul volum, de peste
de
pagini. Alegerea unui pseudonim fusese sugerată
de Carol, care voia delimitarea poetei de regină.
Numele de Carmen Sylva este ales de Elisabeta
împreună cu oe engescu, doamna ei de onoare.
22
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Queen Elizabeth, Carmen Sylva; ca 1899.

Scrierile încep apoi să curgă. „Când îmi vine o
idee, nota ea, indiferent că vreau sau nu, trebuie să
mi-o exprim i s-o strecor în versurile mele doar cu
acest pre îmi regăsesc lini tea”. Numai în 1
publică ase volume dintre cele mai diverse, de
poezie, pove , traduceri i tomul ei de aforisme Les
Pensées d'une Reine, scris direct în franceză i
publicat la Calman- vy, la Paris, un volum, care îi
aduce consacrarea în rândul litera ilor francezi
prime te i o diplomă a Academiei de Arte Florale .
ot acum publică o culegere de versuri Meine Ruh ,
închinată Rinului natal, apoi poves ri Poves rile
Peleşului, Cei doi Jepi, Legenda Muntelui Furnica,
Povestea Caraimanului, Omu', Peştera
Ialomicioara. Publică, împreună cu Mite remnitz,
un roman epistolar, Le roman d'une princesse, sub
pseudonimul Dito i Idem, care s-a bucurat de
succes în epocă. Încercarea de a transforma acest
roman în piesă de teatru, care să ﬁe jucată la eatrul
Na ional, cu scenariul lui Ionescu- ion, se love te
de refuzul lui Carol. Fie pentru că putea ﬁ
recunoscută prea u or adevărata iden tate a
personajelor, ﬁe pentru că piesa avea o morală
îndoielnică, regele nu e de acord cu aducerea piesei
pe scena eatrului.

And from that moment on she became
proliﬁc.
hen I have an idea,” she noted,
whether I want to or not, I need to express it and to
incorporate it into my poetry only then do I regain
my peace.” In 1
alone she would publish six
volumes of poetry, stories, transla ons and her
collec on of aphorisms Les Pensées d'une Reine,
wri en directly in French and published by
Calmann- vy in Paris. he la er wor earned her
praise in French literary circles as well as a diploma
from the Academy of Floral Arts . At this me she
also published a collec on of verse en tled Meine
Ruh, dedicated to her na ve Rhine region, followed
by the stories Poves rile Peleşului, Cei doi Jepi,
Legenda Muntelui Furnica, Povestea Caraimanului,
Omu and Peştera Ialomicioara. ogether with Mite
remnitz, and under the pseudonym of Dito and
Idem, she published an epistolary novel en tled Le
roman d'une princesse, which enjoyed some
success at the me. owever, a plan to transform
this novel into a play, to be performed at the
Na onal heatre with a script by heorghe
Ionescu- ion, was rejected by Carol on two counts
ﬁrstly, because it would be easy to guess the real
iden ty of the protagonists and secondly, because
it was somewhat morally controversial.
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ri ng under the same pseudonyms, the
ueen and Mite remnitz also published the novels
Astra and Feldpost Military Postal Service” . he
two authors wor ed well together. Carmen Sylva
described their collabora on in glowing terms
e
would part in the evenings a er endless
conversa on and heated discussion, and overnight
we would both come up with the solu on In terms
of the actual wri ng, we would surprise each other
every me we o en too the pen out the other s
hand, some mes mid-sentence, in order to ﬁnish a
thought.”
Are these wri ngs of any value Some of
the poetry, some of the prose and memoirs in
par cular from the autobiographical novel Le
roman d'une princesse and various aphorisms
have stood the test of me. owever, during
her life me people were more a racted to her
wri ng on account of her royal status.

Sub acelea i pseudonime regina i Mite
remnitz publică i romanele Astra i Feldpost
Poşta militară . Colaborarea mergea bine.
Carmen Sylva o descria în culori trandaﬁrii „Ne
despăr eam seara după conversa ii nesfâr ite i
discu ii înﬂăcărate, iar peste noapte găseam
simultan o nouă solu ie. În privin a scrisului
propriu-zis, ne rezervam de ﬁecare dată surprize
reciproce deseori ne smulgeam pana una din
mâna celeilalte, în mijlocul unei fraze, spre a ne
îngădui să ne terminăm gândul”.
Au valoare aceste scrieri
nele dintre
poezii, fragmente de proză, de memorialis că cu
deosebire din romanul autobiograﬁc Le roman
d'une princesse , diverse cugetări rămân i peste
ani. În epocă impresionează tlul celei care scria.
25

Elizabeths wor is very varied, and most of it was
wri en in haste and is unpolished. She believed the most
important thing in literature to be spontaneity, not a
laborious search for the right words. Moreover, most of
what she wrote remains unread. iterary cri cs did not pay
much a en on to her literary output, her status as a ueen
eeping even the more curious at bay with the possible
excep ons of itu Maiorescu and Dumitru Caracostea .

Opera scriitoricească a Elisabetei e foarte
în nsă. Cea mai mare parte e scrisă în grabă, e
ne lefuită. Ea credea că în literatură contează
spontaneitatea, nu truda căutării cuvintelor. Cele
mai multe dintre scrierile ei au rămas neci te.
Cri cii literari nu s-au aplecat asupra scrisului ei.
Statutul ei de regină i-a îndepărtat pe cutezători cu
excep ia lui itu Maiorescu i Dumitru Caracostea,
care au cutezat, dar prudent i ei .
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În poemul Regina, Elisabeta simte nevoia
să jus ﬁce tăcerea din jurul operei sale „ o i
strigă ura în jurul meu , Se-nchină to i ca la o
icoană Pe cap dorm noaptea cu coroana De aur,
ziua stau pe tronu-mi âmbind prea gra ios
mereu Căci doar sunt o regină De ce v-a i
pierde vremea voi Ci nd ce scriu Degeaba
toate Abia când voi ﬁ moartă poate Mă ve i
vedea ce-am fost spre a zice A fost aproape om
ca noi Păcat, c-a fost regină ”. S-au pronun at
asupra scrisului ei i unii oameni poli ci, cum a
fost P.P. Carp, care găsea ridicule preten iile
poe ce ale reginei Carp î i aducea aminte de
presta ia sa de cri c literar la începuturile
unimii . ui Carp realizările scriitorice
ale
reginei i se par ,,o ar ﬁcială sfor are”.

In her poem Regina he ueen” , Elizabeth spo e
about the silence surrounding her wor All around me
shout hurrah All neel as if before an icon At night I sleep in
my crown of gold During the day I sit upon my
throne Always with a gracious smile For a er all I am a
ueen hy would you waste your me Reading the
words I write Its all in vain Perhaps only when I am
gone ill you see me for what I was and say She was
almost human li e us hat a shame she was ueen ” er
wri ngs were also commented on by poli cians, such as
Petre. P. Carp, who deemed the ueens poe c ambi ons
ridiculous Carp had previously wor ed as a literary cri c in
the early days of unimea literary society . In Carps opinion,
the ueens literary wri ngs were an ar ﬁcial endeavour”.
26

NA

For did she not ta e s mulants in order to
ma e her poetry rhyme
here were fre uent
rumours to this e ect, and Carp seemed inclined to
believe them, given the ueen s daily rou ne,
which, li e the ing s for that ma er, began very
early. For did she not always rise at four in the
morning to write poetry In reality she rose at six
and it is not nown whether she began her day by
wri ng poetry. Petre P. Carp would have preferred a
ueen to give the country heirs, not poetry.
Elizabeth was the most proliﬁc ueen in Europe
at the me in terms of her literary endeavours. And
her talents, though nothing out of the ordinary, were
not limited to wri ng. he ueen embroidered,
ni ed, painted and, above all, played music. She
encouraged and provided generous support to ar sts
and musicians, including eorge Enescu and Nicolae
rigorescu, to name but a few. She had good taste in
art and was highly cultured. al ing to her was a true
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Queen Elizabeth embroidering, Pelesch Castle; ca 1914.

Nu lua ea excitante pentru a găsi rime
versurilor sale a a circulau zvonurile i P.P. Carp
părea înclinat să le dea crezare, plecând de la
programul zilnic al reginei, care începea, ca i al
regelui, de al el, foarte devreme . Nu se trezea ea mai
totdeauna la patru diminea a, ca să scrie versuri în
realitate se trezea la ase i nu se poate controla dacă
î i începea ziua cu versuri . P.P. Carp ar ﬁ preferat ca o
regină să dea ării mo tenitori, i nu versuri.
Elisabeta e cea mai produc vă regină în
câmpul literar din epoca sa în Europa. Dar talentul ei
nu e unul ie it din comun. i nu se manifesta doar în
scris. Regina brodează, tricotează, pictează i mai ales
cântă. Îi încurajează i îi sus ine pe ar
cu
generozitate, eorge Enescu sau Nicolae rigorescu,
i nu numai ei, datorându-i enorm. Are gust ar s c. O
excelentă cultură. ,,O convorbire cu ea era o adevărată
plăcere intelectuală”, î i aminte te I. . Duca.
De trei ori pe săptămână Elisabeta organiza serate
muzicale i literare, indiferent dacă se găsea la
ucure , la Sinaia sau chiar la Segenhaus. Scrie
muzicianul Carl Flesch ,,De trei sau patru ori pe
săptămână se cânta muzică de cameră, de tot felul,
intercalată cu solo-uri instrumentale i vocale”. Multă
vreme aceste întâlniri au fost organizate de secretarul
par cular Edgar Dall Orso i de violoncelistul Dinicu. De
regulă se cântau ach, ndel, rahms. Printre invita i,
în 1 9 , a fost i pianistul Ignacy Paderews i. Elena
ibescu îl aduce pe eorge Enescu, ar stul român care
va cuceri deﬁni v familia regală i pe care Elisabeta îi va
sprijini toată via a. În afara cenaclului său, Elisabeta se
ocupa de pictură i de broderie. A inventat chiar o
cusătură care-i poartă numele i pentru care a luat
medalia de aur la Expozi ia niversală de la Paris din
19 . E statornic cucerită de pictura lui Nicolae
rigorescu i-i va cumpăra acestuia foarte multe lucrări.
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Queen Elizabeth embroidering; Pelesch Castle, ca 1914.
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intellectual pleasure,” recalled Ion . Duca.
hree mes a wee , Elizabeth would host musical and
literary soir es, regardless of whether she was in
residence in ucharest, Sinaia or even Segenhaus. he
musician Carl Flesch wrote hree or four mes a
wee , all inds of chamber music would be performed
as well as instrumental and vocal solos.” hese soir es
were o en organised by her private secretary Edgar
Dall Orso and the cellist Dinicu. As a rule, they would
play ach, ndel and rahms. he guests, in 1 9 ,
also included the pianist Ignace Paderews i. On one
occasion Elena ibescu brought with her eorge
Enescu, the Romanian musician who would charm
the royal family and whom Elizabeth would support
for the rest of her life. esides her musical soir es,
Elizabeth also enjoyed pain ng and embroidery. She
even invented a type of s tch that was named a er
her and which won her a gold medal at the niversal
Exhibi on in Paris in 19 . She was also a faithful
admirer of the pain ngs of Nicolae rigorescu and
purchased a large number of his wor s.
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Queen Elizabeth at the Royal Palace from Bucharest; 1908.
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Regina Elisabeta ascultând vocea pădurii
an c
nă
9
Queen Elizabeth listening to voices of the forest,
Jean Lecomte du Noüy, oil on canvas; 1897.

Ridicarea Castelului Pele creează acel cadru
binevoitor care spore te i diversiﬁcă mereu crea ia
poe că a reginei. Castelul îi place. „Este de o
frumuse e izbitoare, îi scria ea mamei sale, doar
lemn foarte bogat, covoare închise la culoare din
bel ug, iar în rest culori care se armonizează
perfect este exact locuin a la care am visat de la 1
ani i pe care i-o descriam tatălui meu. Ce ciudat să
vezi la patruzeci de ani că visul î i devine realitate ”.
Castelul e înzestrat cu tot confortul, cu centrală
proprie i curent electric. i este mobilat potrivit
gustului celor doi suverani, cu un lux inimaginabil,
într-un amestec de s luri greu de închipuit.
Elisabeta are în acest castel tot felul de locuri ale ei
dormitorul cuplului regal, o capelă de inspira ie
bizan nă, budoarul reginei, atelierul reginei,
biblioteca sa, paradisul dantelelor, pretu ndeni
culoare, peste tot tablouri, foarte multe tablouri,
unele de remarcabilă valoare, decora ii interioare.
Multe sunt datorate cunoscu ilor sau prietenilor
reginei ustav limt, Dora itz, ecomte du Nou .

he building of Pele Castle provided her
with the perfect environment in which to enhance
and diversify her literary pursuits. She li ed the
castle. It is of a breath-ta ing beauty,” she wrote
to her mother, everywhere there is solid wood
and an abundance of dar carpets, and
everywhere else perfectly matching colours this is
the very residence I have been dreaming of since I
was ﬁ een and which I described to my father.
ow strange, at the age of forty, to ﬁnd that my
dream has come true ” he castle was e uipped
with all modern conveniences, including central
hea ng and electricity, and was furnished
according to the tastes of the two monarchs, which
involved an astonishing level of luxury and mix of
styles. Elizabeth had many special places in the
castle the royal couple s bedroom, a yzan ne
style chapel, her boudoir, her studio, her library, all
of which were full of lace wor , di erent colours
and pain ngs so many pain ngs, some of great
value. And then there were t h e i nte r i o r
decora ons, many of which were the wor of the
ueen s friends and ac uaintances, such as
ustav limt, Dora itz and ecomte du Nouy.
29

Regina are i o curte a sa, formată din două
doamne de onoare, mai multe domni oare de
onoare, o mare maestră a ve mintelor, o mare ală a
Cur ii, o secretară, un secretar, un bibliotecar. a
împlinirea vârstei de 6 de ani, în 19 , prime te în
dar de la rege o căsu ă la malul mării. Aici se
retrăgea adeseori, înso ită de Maria-Elena Poenaru,
doamna de onoare preferată, de un aghiotant i de
devotata ei cameristă. Elisabeta iubea marea, Carol
deloc. „Pe cât de mult Carmen Sylva adora marea,
pe atât nu o putea suporta regele Carol I. Era ceva
nervos, ﬁindcă nu putea să vadă marea lini tă. De
aceea la mare, de obicei, regele nu se ducea, mo v
pentru care regina î i făcea singură programul i
chiar se sim ea foarte lini tă”.
Reginei îi plăcea Sinaia, oră elul de
de

he ueen also had her own entourage
consis ng of two ladies-in-wai ng, various maids of
honour, a senior dresser, a female Marshal of the Court,
one female and one male secretary and a librarian.
pon reaching the age of sixty in 19 , she received
from the ing the gi of a small house located on the
coast. She would o en retreat to this place
accompanied by Maria-Elena Poenaru, her favourite
lady-in-wai ng, an assistant and her faithful
chambermaid. And yet while Elizabeth loved the sea,
Carol did not. For all Carmen Sylva adored the sea,
Carol could not bear it. It played on his nerves, for he
could not stand the calm of the sea. For this reason the
ing tended to avoid going there, leaving the ueen to
go on her own and even to feel uite at ease.”
he ueen also enjoyed Sinaia, a town of
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Queen Elizabeth at Constanța Harbour; ca 1910.

,
inhabitants in 19 . hese were the town s
permanent residents, whose numbers were boosted
in high season by a further 1,6 and, on Sundays
and na onal holidays, a further ,
visitors, who
usually came for the day by train. he Prahova Valley
railway was built in 1 , and the 1
m between
ucharest and Sinaia too hours
minutes with
the tourist train, hours 1 minutes with the highspeed train or hours 9 minutes with the slow train.
he town had electric street ligh ng and a
comprehensive networ of sewers, while fresh
water was supplied from the Sfânta Ana and Pele
springs. In 19 , tefan epites published the
climatological survey Albumul climatologic al
României, in which he recorded the temperatures in
Sinaia for the months of uly, August and September.
he average temperature was 1 . degrees Celsius,
which was the same as the average between April
and May in ucharest. Similarly, the average
temperature was degrees lower than in Constan a.
he forests around the town were a gi from od.

locuitori sta s ca din 19 . Aceasta era popula ia
permanentă. I se adăugau în perioada sezonului al i
circa 16 , iar duminicile i în zilele de sărbătoare
al i
ﬂotan i, care veneau pentru o zi de regulă,
cu ,,trenul de plăcere” în 1
se construie te
calea ferată de pe Valea Prahovei . Cei 1 de m
ucure -Sinaia se străbăteau în , cu trenul de
plăcere, în ,1 cu trenul accelerat i în . 9 cu
trenul de persoane. Ora ul era iluminat electric,
avea o întreagă re ea de canalizare, era alimentat
cu apă de la izvoarele Sfânta Ana i Pele . tefan
e p i t e s , c a re î n 1 9
publica „Albumul
climatologic al României”, stabilea pentru Sinaia
temperaturile lunilor iulie, august, septembrie.
Media era de 1 , . Adică temperatura
intermediară a lunilor aprilie, mai din ucure . i
umiditatea era cu
mai mică decât la Constan a.
Pădurile din jurul ora ului erau o mană cerească.
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Peles Castle; 1883. Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU.

Nu îngăduiau excesele clima ce i rareﬁau atmosfera.
hey ensured a mild climate and rareﬁed the air.
Sinaia a fost ora doar din 1
, dar
And while Sinaia only became a town in
1
,
it had developed fast. he town was built
dezvoltarea sa fusese rapidă. Ora ul era o crea ie a
around Pele Castle, and as soon as construc on
Castelului Pele . Îndată după 1
, după ce încep
of the castle began, in 1
, the board of the
lucrările la Castel, Eforia Spitalelor civile începe să
Civilian ospitals associa on began selling o
pună în vânzare loturi din terenul de inut de ea. i
some of the plots of land it owned. uilding then
began apace, with some new buildings even
pornesc construc iile. Într-un ritm accelerat, unele
being completed ahead of the Palace. he
devansând lucrările de la Castel. Aristocra ia vremii
aristocracy and the emerging bourgeoisie wasted
i burghezia în ridicare, elita acelui mp, î i fac rapid
no me installing themselves in the vicinity of the
sim ite prezen a în preajma suveranului. S lul
monarch. he favoured architectural style was,
arhitectonic e, desigur, al Rena terii germane.
naturally, that of erman Renaissance Revival
that is, the same as Pele . esides the many
Acela i cu al Pele ului. Pe lângă vile apar i
private houses, hotels also began to appear
construc ii publice otel Caraiman, cu 1
de
otel Caraiman, with 1 rooms otel Palace
camere otel Palace
and the Casino
va apărea abia în
would only be built
191 . a fel i
in 191 , electric
ligh ng, an excellent
Cazinoul , iluminat
restaurant, horses
electric, bucătărie
and carriages otel
excelentă, trăsură i
hica Pe t otel
echipaj la dispozi ie,
otel Sinaia otel
otel hica, Pe t
Regal
otel
u
l
e
v
a
r
d
otel
Otel, Otel Sinaia, Otel
Nicolau
otel
Regal,
otel
elvedere Vârful cu
ulevard, Otel
dor Manolescu... all
Nicolau, Otel
o ering more or less
elvedere, Vârful cu
the same standard
of accommoda on.
d o r, M a n o l e s c u ,
he cost of a room
a
P
cca 9
toate având mai mult
and 1 lei a night.
Peleș Castle; ca 1890. ranged between
sau mai pu in acelea i condi ii de confort.
Accommoda on was also available at
Pre ul unei camere era între -1 lei pe noapte.
various guesthouses in the town that had been
Vilele ora ului, toate cu nume care de care mai
given invi ng names. he town also had public
baths, photographic studios, restaurants and
îmbietoare, ofereau i ele găzduire. Ora ul avea un
beer halls of which were famous . And it also
local al băilor, avea ateliere foto, restaurante i
had its own industry a cheese factory, a wood
berării mai cunoscute . În ora se făcea industrie
mill, a wire and nail factory, a limestone factory
fabrică de brânzeturi, de cherestea, de sârmă i
and a hydraulic plant that provided electricity for
the whole town. he e ects of pollu on were yet
cuie, de var, o uzină hidraulică, care dădea curent
to
be observed. he town also boasted a number
electric în toată localitatea. Încă nu se observa
of primary schools for boys and girls, and then
efectul poluării. În ora erau câteva coli primare de
there was also a hospital and tourist associa on,
băie i i fete. Era i un spital. i o societate turis că,
by the name of Carpa na, that made it easier for
Carpa na, care înlesnea cunoa terea mun ilor, a
visitors to Sinaia to explore the surrounding
mountains and enjoy the local ﬂora and fauna.
faunei i a ﬂorei lor pentru cei veni i la Sinaia.
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Era apoi parcul ora ului, o bijuterie,
All of this was complemented by the
town s gem of a par , with its paths, ios s, trees,
poteci, chio curi, arbori, ﬂori, multe, foarte
many ﬂowers and two fountains that spurted
multe ﬂori i două havuzuri care aruncau apa la
water high up into the air
înăl ime, o capodoperă
a masterpiece built, at
re a l i za tă l a î n d e m n u l
the ueen s re uest, in
reginei, în 1
1 de
1 1 , by t h e e l g i a n
grădinarul peisagist
landscape gardener
belgian Eder, care i-a
Eder, who died just a er
gă s i t s fâ r i t u l t o c m a i
he completed this wor .
când î i terminase
he par contained a
band stand, where,
o p e ra . Î n p a rc e ra u n
every day between and
Pavilion de muzică. În
pm, military music was
ﬁecare zi, de la la după
performed. he par led
ar
r na
a a
9
amiaza, aici cânta muzica
King Carol and Queen Elizabeth; 1896.
to the public baths, the
militară. Din parc dădeai
C a ra i m a n , S i n a i a a n d
la ăile publice, la
Regal hotels, a
hotelurile Caraiman,
confec oners and the
Sinaia i Regal, la
Rigler Casino, a bazar, a
C o fe t ă r i a i C a z i n o u l
dairy, a newsagents and a
ﬂorists. In 19 , there
R i g l e r, l a a z a r, l a
was just one statue in the
ăptărie, la Chio cul de
par , that of Dimitrie
jurnale, la Florărie. a
hica, the director of the
19 era doar o statuie
Civilian
ospitals
în parc, aceea a lui
associa on for over
Dimitrie hica, efor al
years. In the mornings,
Spitalelor civile vreme
between 1 am and 1
de peste
de ani.
midday, music could be
Diminea a, între
heard at the cafeteria,
which was reached by
1 i 1 , muzica se putea
following the street to
auzi la ufet, la care se
the monastery, passing
putea ajunge traversând
through the monastery
strada Mânăs rii, curtea
courtyard and then
Mânăs rii i luând-o
following Carmen Sylva
ar
r
na
a
a
a
a
P
Street as far as the castle.
de-a lungul străzii Carmen
a
r
raﬁc G a a 9
Sylva care ducea la Palatul King Carol and Queen Elizabeth at the Peles Castle, Naturally, the castle was the
G. Maksay; 1908.
main des na on of every
regal. Castelul era inta
visitor to Sinaia. Ever yone
supremă a oricui trecea prin Sinaia. o i voiau să
wanted to see Pele and perhaps catch a glimpse
vadă Pele ul i să-i vadă pe Vodă Carol I i pe so ia
of ing Carol I and his ueen. Indeed, for the
Romanians, royalty meant one thing Pele .
lui. Regalitatea la români avea un nume Pele ul.
33
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Queen Elizabeth, Sinaia; ca 1895.
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Până la construirea castelului, suveranii
no tri erau adăpos i de Mănăs rea Sinaia. În 1
,
Elena Per cari, una dintre domni oarele de onoare
ale reginei, ne descrie viața la Mănăs re, simplă i
patriarhală. Se făceau excursii. Pentru a putea urca
mai u or pe potecile de munte, regina a adoptat un
costum de munte original. a vremea aceea, un
as el de costum a stârnit uimire. „Ce scandal Ce
cleve ri Ce fustă scurtă ”. „Revolu ia era
desăvâr ită. Noi purtam acela i costum i ne
prindea bine”. Iată cum o vede Elena Per cari Davila
pe regină „Era înaltă, cu o talie foarte frumoasă i
bine propor ionată, cu picioare mici i încheieturi
delicate. Ar stă, admira plantele ce cre teau în
trunchiurile doborâte ale brazilor i fagilor uria i...”.
ot Per cari ne dă informa ii despre cum erau
mobilate sufrageria și salonul din spațiul regal de la
Mănăs rea Sinaia, dar i despre felul în care
petreceau mpul după masa de seară, când to i se
adunau în salon, în jurul Suveranilor, i făceau
muzică. Era momentul în care Marie Assan,
domni oară de onoare a reginei, cânta. Apoi
„făceam arade, jocuri de societate, ghicitori,
câteodată ne costumam”. Scene de viață, simple,
trecătoare, cu parfum de epocă. Existența, chiar și a
suveranilor, e încărcată de co dian.
Forma exterioară a deﬁnirii poporului
con nuă să ﬁe în secolul al I -lea, costumul. ăranii
se îmbrăcau al el decât oră enii. i când, de ocazii,
portul ăranului pătrunde i la ora e pentru
imagine. „Dădea bine” o apropiere a pro pendadei
de cei umili, de popor. Mari ica ibescu, cea de a
doua so ie a lui Vodă ibescu, frumoasă i plină de
ini ia ve mondene, vrea să ﬁe portre zată în
costum ărănesc. i a a ne-o i înfă i ează
Constan n ecca i Carol Szathmari, tabloul celui
din urmă, mul plicat litograﬁc de eorge Venrich,
ﬁind apoi răspândit în ară. Elena Cuza nu poartă
costume populare, dar le face cadou împărătesei
Eugenia a Fran ei. e poartă în schimb, cu
entuziasm, principesa i apoi regina Elisabeta.
Portul popular e uneori o obliga ie a par cipării la
unele recep ii sau baluri, la seratele i petrecerile
caritabile. i unele doamne i domni oare purtau cu
mare plăcere costumul de la ară, adaptat sau nu.
Cum era frumoasa Anica Davila, născută Racovi ă,
so ia lui Carol Davila. a ole duminica seara
ie ea la horă în sat. A a ne-o i prezintă sculptorul
arl Storc . Numeroase fotograﬁi de epocă ne
redau bucuria domni elor împodobite cu
splendidele costume de Muscel, Rucăr, orj. i nu
sunt doar ele în fotograﬁi, ci i copiii i so ii lor.

efore the castle was built, however, the
Romanian monarchs would stay at Sinaia
Monastery. In 1
, Elena Per cari Davila, one of
the ueen s maids of honour, described the simple
and tradi onal way of life at the monastery. hey
would go for wal s, and in order to climb up the
mountain paths more comfortably, the ueen had
created her own hi ing clothes. In those days, it
would have been a shoc to see a lady dressed in
such an ou it. he scandal he gossip
hat a
short s irt ”
he revolu on was complete. e
wore the same ou it and it was very becoming.”
Elena Per cari Davila described the ueen thus
She was tall, with a very beau ful and wellpropor oned waist, small feet and delicate an les.
eing of an ar s c nature, she would admire the
plants growing in the boughs of fallen giant ﬁr and
beech trees ” It is also than s to Per cari that we
learn how the drawing room and parlour in the royal
uarters at Sinaia Monastery were furnished, as
well as how guests spent their me a er the
evening meal, when all would gather around the
monarch in the parlour and ma e music. his is
when Marie Assan, one of the ueen s maids of
honour, would perform. hen we played charades,
parlour games and told riddles, and some mes we
would put on fancy dress” simple, ephemeral
moments with a ﬂavour of mes past. ife, even for
ro ya l t y, wa s f u l l o f e ve r yd ay p l e a s u re s .
In 19th-century Romania, tradi onal clothing
was s ll worn by the rural popula on, who dressed
di erently from the townsfol . And so when, on
special occasions, tradi onal dress was also worn in
the urban centres, it was done so clearly for e ect.
It made a good impression” for the ruling classes to
display an a nity with the simple people. Mari ica
ibescu, the beau ful and socialite second wife of
the ruler ibescu, wanted to have her portrait
painted while wearing tradi onal dress. And so she
was depicted by Constan n ecca and Carol
Szatmari, the la er s pain ng being reproduced as a
lithograph by eorge Venrich and circulated around
the country. Elena Cuza did not wear tradi onal
dress, but did present such a costume as a gi to
Empress Eugenie of France. It was, however, worn
enthusias cally by the Princess and, later, ueen
Elizabeth. radi onal dress was some mes
obligatory at recep ons and balls, soir es and
charitable events. Some ladies and their daughters
also too great pleasure in donning tradi onal
costumes, whether altered or not, such as the
beau ful Anica Davila, n e Racovi ă, the wife of
Carol Davila. Dressed accordingly, she would a end
the local dance of a Sunday evening in the village of
ole , which is how she appears in a depic on by
the sculptor arl Storc . Many photographs from
those mes capture the joy of the ladies spor ng
the splendid costumes of Muscel, Rucăr, orj, etc.
And it is not only the ladies who appear in these
photographs, but also their children and husbands.
35
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Princess Elizabeth in tradi onal dress; ca 1870.
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Queen Elizabeth in tradi onal dress; ca 1885.

În 1 6 dr. Mihail Obedenaru introduce
costumul popular i la un bal din Paris. lysse de
Marsillac, gazetarul, le descrie pe doamnele
Alecsandri, d Avril i ouvet, la un bal la Paris, la
Druyn de huys, „toate trei purtând cu o rară
dis nc ie costumul atât de elegant i pitoresc al
ărăncilor românce”. În 19 9, la expozi ia de artă
populară din erlin, fotograful bucure tean Franz
Mandy o surprinde pe regina Elisabeta în costum
popular, a ezată la un război de esut. În josul
fotograﬁei un panseu al reginei „Viitorul ării îl
ese femeia”. Carmen Sylva „a redat via ă portului,
poeziei i cântecului curat românesc, a prezidat
serbări la Palat în costum ărănesc, a tradus
legende strămo e traducând pe Alecsandri”,
scria admira v despre regina Elisabeta Alexandru
zigara-Samurca . i avea dreptate. Cu sub lul
său sim este c, Elisabeta era de-a dreptul
încântată de portul na ional românesc, cu
extraordinarul său colorit. Principesa Maria, după
191 regină, a purtat i ea costumul ărănesc ori
de câte ori a avut prilejul. i l-a îndrăgit.

In 1 6 , Dr Mihail Obedenaru even wore
Romanian tradi onal dress to a ball in Paris. And the
journalist lysse de Marsillac described ady
Alecsandri, ady d Avril and ady ouvet, at a ball in
Paris given by Drouyn de huys, thus all three were
wearing with great dis nc on the elegant and
pictures ue dress of the Romanian peasant women.”
In 19 9, at the exhibi on of tradi onal art in erlin,
the ucharest photographer Franz Mandy too a
picture of ueen Elizabeth dressed in tradi onal
costume seated by a weaving loom. he cap on at the
bo om of the photograph contains the words of the
ueen
he future of the country is woven by
women.” Carmen Sylva revived authen c Romanian
dress, poetry and song, hosted ceremonies at the
Palace while dressed in peasant garbs, translated
ancient legend by transla ng Alecsandri,” Alexandru
zigara-Samurca wrote admiringly of ueen
Elizabeth. And he was right. ith her ﬁne visual sense,
Elizabeth was naturally enchanted by Romanian
na onal dress, with its extraordinary mix of colours.
Princess Marie, who would become ueen in 191 ,
also wore tradi onal dress whenever the opportunity
presented itself. And she fell in love with it.
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Se poate spune că dragostea pentru portul
ărănesc vine în România modernă spre ora de sus
î n j o s , d e l a d o a m n e l e ă r i i s p re re st u l
pro pendadei. Mo sau nu, gest simandicos sau
sincer, pretext sau mo v de imagine, portul
costumului ărănesc rămâne un semn al aﬁrmării
unui caracter na ional într-o epocă a europenizării.
Rela iile Elisabetei cu Carol, diminuate ca
forme de manifestare i intensitate, ca urmare a
nereu itei cuplului de a da ării un mo tenitor, nu
suferă esen ial. O cercetare a arhivei personale a
regelui Carol ceea ce a i întreprins istoricul Sorin
Cristescu, descifrând cu pasiune i răbdare scrisul
go c al suveranului de pe ronul României
demonstrează că sa sfacerea datoriei la Carol nu
intra în contradic ie cu ipostaza de so iubitor. Carol
par cipă la trăirile Elisabetei. Împreună vor depă i
i episodul Elena Văcărescu, cu adevărat
trauma zant i care va pune la grea încercare cuplul
regal. „Nu mi-am pierdut capul nicio clipă de i
niciodată în toată via a mea nu m-am confruntat cu
o situa ia atât de gravă i periculoasă care m-a
zdruncinat în modul cel mai profund. Elisabeta se
aﬂă într-o stare jalnică care mă îngrijorează nespus”.
Sunt cuvintele pe care Carol le scrie fratelui său
eopold, la 6 iunie- iulie 1 91. Adevărul e că
regina s-a implicat mult prea mult în această
poveste de dragoste dintre Elena Văcărescu i
Ferdinand. Atât de mult încât regele se temea ,,că
ne îndreptăm către o catastrofă...se ajunge la o
despăr ire cu for a”. Nu s-a ajuns până la urmă,
Elena Văcărescu părăsind scena nu fără greutate i
consecin e ﬁnanciare . Pentru doi ani, Elisabeta
părăse te i ea scena, retrăgându-se la Vene ia, la
Pallanza i apoi la mama ei, la Neuwied, într-un exil
autoimpus, considererându-se pe sine ca vic mă a
întregii pove „ i nu vrea să priceapă că este cea
care mi-a produs cele mai mari supărări”.

One might say that the love people from the
towns have for tradi onal dress came from the top,
from the country s ﬁrst ladies down to the rest of
the ruling classes. Fad or not, a ecta on or sincere
gesture, a pretext or the reason for a public image,
wearing tradi onal dress became symbolic of the
a rma on of a na onal iden ty amid an age of
Europeanisa on.
Rela ons between Elizabeth and Carol,
although heavily strained as a result of the couple s
failure to give the country an heir, did not su er
fundamentally. Research into the private archive of
ing Carol carried out by the historian Sorin
Cristescu, who with great passion and pa ence
deciphered the ing s othic handwri ng
demonstrates how Carol s duty as ing did not clash
with his duty as a loving husband. Carol would always
be by Elizabeth s side in hard mes. ogether they
overcame the Elena Văcărescu episode a truly
trauma c event that tested the royal couple. I never
lost my head for a moment, although in all my life I
have never faced a situa on so grave and dangerous
that shoo me right down to the core. Elizabeth is in a
wretched state, which concerns me greatly” those
were the words Carol wrote to his brother eopold
on 6th une th uly 1 91. he truth was that the
ueen had become far too involved in the love a air
between Elena Văcărescu and Ferdinand, so much so
that the ing feared that we are heading for
disaster we shall end up with a forced separa on.”
hat was not necessary in the end, as Elena
Văcărescu le the scene albeit not without di culty
and ﬁnancial conse uences . For a period of two
years, Elizabeth also le the scene, retrea ng to
Venice, Pallanza and then to her mother in Neuwied,
going into self-imposed exile because she felt herself
to be the vic m of the en re a air and she refuses
to understand that she has caused me so much pain.”
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King Carol I together with Queen Elizabeth and Princess Elizabeth, Cotroceni; 1905.
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„Cu mulţumirea orbilor”.

“With thanks from the blind!”.

ugetul general al Administra iei Cur ii i
Domeniilor lui Carol I din 1 1, anul în care
România a devenit Regat, era de
1.96 .6 ,9 lei resurse generale i 1.
.991
cheltuieli generale, ceea ce ducea la un excedent de
9.6 ,9 lei. Acest buget provenea din lista civilă
1.1 .1 ,16 lei, din cele trei mo ii din domeniul
regal privat, Poeni, ro teni i Sinaia nu era
cumpărată încă Slobozia
19 .1 ,
lei, din
depozitele bancare
.9 lei, din apanajul lui
Carol de la Sigmaringen
.
lei, din venitul
adus de imobilele din străzile Modei, Fântânii,
Vamei i Amzei din ucure
1.
, lei, din
rambursări
. 1 , lei i din diverse 1 .
lei.
Aceste cifre variază în anii următori. O resursă
importantă a bugetului provenea din Domeniul
Coroanei, ins tuit prin legea din 1 iunie 1
. Din
acesta făceau parte 1 mo ii ase la câmpie, cinci la
munte i una colinară , cu o suprafa ă totală de
1 9. 1, 6 ha. Mo iile rămâneau ale statului, dar
venitul lor i obliga iile care rezultau din contractele
de arendare treceau asupra Coroanei.
Familia regală română era departe de alte
familii domnitoare europene ca avere i câ guri
materiale, departe, desigur, de familia Romanov din
Rusia sau absburg din Austria, ohenzollern din
ermania, dar i de Savoia din Italia. Nu însă i de
dinas ile din recia, ulgaria, Serbia, Muntenegru.
În acest caz, raportul era invers. a urma urmei,
dinas a română avea în Europa pozi ia ării peste
care domnea.
Averea suveranilor, suferind ﬂuctua iile
economiei i ale pie ei, n-a încetat să sporească cu
trecerea anilor. ista civilă rămâne principala sursă
de venit. Ea fusese ﬁxată la 1 mai 1 66, la trei zile
după venirea lui Carol în ară. Valoarea ei a rămas
a p ro a p e aceea i. Nu depă e te suma de
1.
.
de lei doar în 1
. În unii ani Carol nu
o ridică, din cauza situa iei economice din ară, a a
cum s-a întâmplat în primii ani de domnie. Cam un
sfert din această sumă se duce pe cheltuieli
personale. ot din această sursă provin cei 1 .
de lei care vor crea fondul întrebuin at de
Elisabeta pentru cheltuieli caritabile. a
aprilie 6 mai, chiar de ziua ei, pune bazele azilului
„Elena Doamna”. Foarte sensibilă la suferin ă,
Elisabeta va da bani toată via a pentru alinarea ei.
i o va face mai cu seamă după moartea atât de
mpurie, la nici patru ani, a ﬁicei Maria.

he budget for the running of Carol I s court
and estates in 1 1, the year in which
Romania became a ingdom, was
1,96 ,6 .9 lei, of which 1,
,991 lei went on
general expenses, leaving a surplus of 9,6 .9
lei. his came from the civil list 1,1 ,1 .16 lei
the three estates belonging to the royal proper es
of Poeni, ro teni and Sinaia Slobozia was yet to be
purchased 19 ,1 . lei ban deposits
,9
lei the appanage of Carol of Sigmaringen
,
lei income derived from buildings in ucharest on
Modei Street, Fântânii Street, Vamei Street and
Amzei Street 1,
.
lei income from
reimbursements
, 1 . lei and income from
other sources 1 ,
lei . hese amounts would
vary in the years to come. A signiﬁcant part of the
budget came from the Crown Estate, which was
established in law on 1 th une 1
. his
comprised twelve estates six on the plains, ﬁve in
the mountains and one in the hills with a combined
total surface area of 1 9, 1, 691 hectares. he
estates remained the property of the state, while
the income generated from leasing went to the
Crown.
he Romanian royal family di ered
signiﬁcantly from other European ruling families,
such as the Romanovs in Russia, the absburgs in
Austria, the ohenzollerns in ermany and the
Savoys in Italy, in terms of both wealth and income.
Not, however, by comparison with the royal houses
of reece, ulgaria, Serbia and Montenegro, where
the situa on was the opposite. In the end, the
posi on of the Romanian royal family in Europe
mirrored the posi on of the country over which it
ruled.
he wealth of Romania s sovereigns, while
subject to economic and mar et ﬂuctua ons,
never ceased to grow as the years passed. he civil
list remained the principal source of income. It was
established on 1 th May 1 66, three days a er
Carol arrived in the country. Its value remained
rela vely stable, generally not exceeding
1,
,
lei with the excep on of 1
. Some
years, Carol chose not to increase it owing to the
economic situa on in the county, such as during
the early years of his reign. At any rate, around one
uarter of this amount went on personal expenses.
And the 1 ,
lei used by Elizabeth to create a
fund for charitable causes also came from this
source. On th April 6th May, on her birthday,
Elizabeth founded the Elena Doamna Asylum. A
highly compassionate soul, Elizabeth would
donate money her en re life to help ease the
su ering of others
a trait which became
especially evident a er the early death, at not
even four years of age, of her daughter Maria.
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Queen Elizabeth, Herman Koch, Neuwied; ca 1900. Private collec on of arch. Mădălin GHIGEANU.

În ﬁecare an, la 1
noiembrie, împăr ea din
caseta ei ajutoare băne la opt fete sărace, patru din
ucure
i patru din Ia i. Cu scop caritabil, regina
înﬁin ează societatea „Vatra uminoasă” i comandă
ma ini de scris cu alfabet raille. De asemenea,
înﬁin ează „Pâinea zilnică”, unde oferă temporar gratuit
orbilor adăpost i mic dejun i prânz. „Societatea Regală
Elisabeta”, „Societatea de Cruce Ro ie” î i propuneau
vizitarea la domiciliu a copiilor săraci i ajutorarea lor.
Felul de a ﬁ al reginei, de om bun, atrage i mul i
impostori, care caută să proﬁte de bunătatea ei,
obligându-l pe Carol să acopere cheltuielile care uneori
sunt foarte mari, cum s-a întâmplat în cazul societă ii
„Vatra uminoasă”. „Vreau să pun bazele unei colonii
pentru orbi, în care ei să trăiască la un loc cu familiile lor,
nevăzători i văzători”, spunea regina Elisabeta în 1 9 .
NA

Every year, on 1 th th November, she
would distribute ﬁnancial aid to eight poor young
girls, four from ucharest and four from Ia i. She
also established the Vatra uminoasă charitable
society and purchased raille typewriters. And set
up the Pâinea ilnică organisa on, which provided
free temporary shelter to the blind as well as
brea fast and lunch. he mission of the ueen
Elizabeth Society and the Red Cross Society was to
visit poor children in their homes and o er them
support. he ueen s ind nature also a racted
many ill-meaning people see ing to proﬁt from her
indness, which would o en see Carol obliged to
cover some mes large expenses, as in the case of
the Vatra uminoasă society. My wish is to found a
colony for the blind where they will all live together
with their families, both those with the gi of sight
and those without,” ueen Elizabeth said in 1 9 .
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a a Azilul Elena Doamna.
Elena Doamna Asylum Medal.
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a a Societatea Vatra Luminoasă.
Vatra Luminoasă Society Medal.

She was a patron of twenty di erent
chari es, from asylums for children to socie es for
the encouragement of household industry. At a
me when all the ueens of Europe were
compe ng with each to perform charitable acts,
Elizabeth, perhaps more than all the others,
invested her me and energy, and not just money,
into such ac vi es. On th October 19 , with
great fanfare the royal family o cially opened the
wor s to build the Vatra uminosă founda on
building. he ueen s plans were highly ambi ous
she did not wish it to be merely a charitable
founda on, but also an economically-sustainable
and cultural ini a ve. hat she had in mind was an
en re area of the city containing houses for the
blind, with a school and wor shops for di erent
trades where the blind could learn a trade useful
both to themselves and the society. he ueen
sought donors to ﬁnance her project. She wrote to
various royal and princely houses around Europe.

Avea
de societă i de caritate pe care le
patrona, de la azile pentru copii, la societă i de
încurajare a industriei casnice. oate reginele Europei
de atunci se întreceau în ac iuni caritabile. Elisabeta
punea, poate mai mult decât toate, în as el de
ac iuni, i suﬂet i mp, nu numai bani. a
octombrie 19 , familia regală inaugurează cu multă
ceremonie lucrările la clădirea funda iei „Vatra
uminosă”. Proiectul reginei era foarte ambi ios. Nu
voia doar o funda ie caritabilă, ci i una economică i
culturală. Elisabeta se gândea la un întreg car er cu
case pentru orbi, cu o coală cu ateliere de diferite
meserii, unde ar ﬁ putut lucra nevăzătorii pentru a
deveni u li lor în ile i societă ii. Pentru ﬁnan area
proiectului regina face apel la donatori. Scrie la
diferite case regale i princiare din Europa.
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She wrote to the ban s including the
Na onal an of Romania , the oil companies,
private clubs for example, the Concordia Club ,
various ins tutes such as the Notre Dame de Sion
Ins tute in ucharest and public ﬁgures. At the
19 6 Exhibi on in Filaret there was a stand
displaying various objects made by the blind,
usually of wic er, but also including the prin ng
press of Dimitrie eodorescu, who, su ering from
blindness himself, had invented a method of
prin ng using raille. he stand also featured a
donor s register in which those wishing to donate
money to Vatra uminoasă would sign their names.
On the ﬁrst page, the ueen wrote A penny for
Vatra uminoasă
ith than s from the blind
Elizabeth.” And the money began to pile up. he
largest amount came from ing Carol, who donated
,
lei, and from the ueen, who donated,
among other things, half her annual income derived
in Romania and the annuity she received from her
brother. he list of donors included the Princess of
ied, the Duchess of Me lenburg, Alexandru
M a rg h i l o m a n , M a r i e Po e n a r u , h e o d o ra
Cazzavilan, eneral Mavrocordat and . ahovari...
A plot of land was ac uired on the edge of the city
today s Vatra uminoasă district between epe
Vodă Street and Mărcu a Street. In 19 6, not having
a head uarters of its own, the founda on rented a
property at no. 1 Carol Street, before moving to no.
1 -1 Calea Mo ilor. hat same year, the ﬁrst of
1 wic er wor shops was opened.
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King Carol I and Queen Elizabeth; 1906.

Scrie băncilor inclusiv ăncii Na ionale a
României , societă ilor petroliere, cluburilor de
pildă clubului Concordia , diferitelor Ins tute cum
ar ﬁ N tre Dame de Sion, din ucure
sau
personalită ilor publice. a Expozi ia din 19 6 de la
Filaret sunt expuse diferite obiecte produse de orbi,
de regulă împle turi, dar i parni a lui
eodorescu, nevăzătorul care inventase o
pograﬁe în limbajul raille. În acest stand era i un
registru în care se puteau înscrie vizitatorii care
donau bani pentru „Vatra uminoasă”. Pe prima
pagină regina scrisese „O para pentru Vatra
uminoasă Cu mul umirea orbilor Elisabeta”. i
banii au început să se strângă. Cei mai mul i vin de la
.
de lei, i de la
regele Carol, care dăruie te
regină, care donează, între altele, jumătate din
venitul său anual în ară i renta primită de la fratele
ei. Printre donatori sunt principesa de ied,
ducesa de Mec lenburg, Alexandru Marghiloman,
Maria Poenaru, heodora Cazzavilan, generalul
Mavrocordat, Ion ahovari... Se cumpără un teren
în afara ora ului azi car erul Vatra uminoasă ,
între străzile Țepeş Vodă i Mărcuţa. Până la
construirea propriului local, în 19 6, se închiriază
un imobil în strada Carol nr. 1, apoi un altul în
Calea Moşilor, nr. 1 -1 . În acela i an se deschide
i primul atelier de împle turi în ﬁnal vor ﬁ 1 .
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Queen Elisabeth, Monrepos Castle; 1910.

Colecția privată arh. Mădălin GHIGEANU. Private collec on arch. Mădălin GHIGEANU.

Din 19 9 cei
de nevăzători au patru
pavilioane, în care erau locuin e pentru interni, o
coală, o can nă, o curte de circa 1 mp, o grădină
de circa 1
mp, unde era amenajat i un teren de
sport. În comuna Andronache, Funda ia mai avea
ha, unde se cul vau porumb, orz, ovăz. Se
amenajează i un grajd pentru cre terea cailor i
porcilor. De asemenea, un spital o almologic. Elevii
luau lec ii de ci t i scris în raille. Orele de curs sunt
completate cu ore de muzică, cu un cor, cu un ciclu
de conferin e. Sunt angaja i profesori unii, precum
profesorul Robin, predau în esperanto . Pentru a găsi
banii necesari suverana demarează un dispozi v
publicitar al întregului proiect, dă interviuri în presa
românească i străină, invită pe toată lumea să
contribuie cu dona ii. n reporter al revistei franceze
,,Femina” îi ia un interviu, prilej cu care Carmen Sylva
propune colec ionarilor de autografe o carte po tală
cu una dintre maximele sale. Prezentarea proiectului
ajunge i în America, pre edintele heodore
Roosevelt declarându-se sprijinitorul acestuia i
admiratorul reginei după ce i-a ci t The Rhapsody of
the Dambovitza, volumul ei de traduceri a unor
poezii populare, realizat împreună cu Alma Stre ell.
Dona iile, vânzările de parni e, de autografe nu
sunt suﬁciente pentru sus inerea ﬁnanciară a
proiectului. Adaugă jumătate din venitul său anual,
care era de
de franci. Primele patru
pavilioane sunt construite în 19 6 i până în 1916, la
moartea reginei, sunt ridicate cincizeci de case.
Funda ia ia propor ii. Planurile sunt ambi ioase. Dar
nu i capacită ile manageriale. Regina Elisabeta
n-avea deloc spirit prac c. Pentru cos sitoarele
lucrări, regina semnează un împrumut în ermania.
Nu poate înapoia la termen banii. Împrumutătorii
vin în ară, se duc la Palat i amenin ă cu proces.
Carol I, care cel mai tare se temea de ridicol, e
înspăimântat. i „deoarece era o funda ie a
Elisabetei, pe care ea a transpus-o în via ă cu planuri
fantas ce i utopii, am vrut să evit un scandal i am
luat în mână toată afacerea, am reglementat
datoriile însemnate i am trecut ins tu ia în
administra ia statului”. ichidarea îl costă pe rege
6
lei. anii îi dă, desigur, din buzunarul
propriu. Supărările trec i funda ia rămâne. Mul i
oameni neferici i au binecuvântat gestul regal. A
face bine e un risc. Care totdeauna trebuie asumat.
În afara cheltuielilor caritabile, banii din
caseta reginei se duc pe medicamente. Avea
sensibilitate foarte mare la curent, avea deﬁcien e
de vedere, afec iuni dentare. Sănătatea ei a fost tot
mpul într-o stare precară. Cheltuieli face regina cu
călătoriile ei la băi sau la mare la pavilionul care-i
purta numele, la Constan a . Sunt apoi cheltuieli
pentru grădinărit. Ea amenajează o foarte frumoasă
grădină la Pele . Furnizorul ei pentru preocupările
ﬂorale este Friedrich Pildner, iar pentru
ves menta ie
ashington Moon. Elisabeta nu face
o pasiune pentru haine. Se aseamănă i din acest
punct de vedere cu so ul ei. Plăcerea eleganței
raﬁnate nu o are la Curte decât principesa Maria.
În poli ca ării nu s-a amestecat decât atât cât
i-a îngăduit Carol. În două rânduri trece peste
interdic iile ini iale în povestea Elena Văcărescu i în
găsirea unui principe pentru ronul Albaniei. Dar nici
Elena Văcărescu nu ajunge regină în România, nici
ilhelm de ied rege la irana decât pentru câteva
luni. Elisabeta nu le-a purtat noroc nici unuia dintre ei.

As of 19 9, the blind people had access to
four pavilions including accommoda on for interns,
a school, a canteen, a courtyard of approximately
1,
s uare metres and a garden of around 1 ,
s uare metres also including a sports area. In the
village of Andronache, the founda on also owned a
plot of
hectares where it grew maize, barley and
oats. A small farm for the breeding of horses and pigs
was established, as well as an ophthalmology
hospital. essons were given in reading and wri ng in
raille, and these were complemented by music and
choir singing classes and a series of lectures. eachers
were hired some, such as Professor Robin, taught in
Esperanto . o raise the necessary funds for all this,
the ueen launched a publicity campaign for the
project, giving interviews in the Romanian and
interna onal press and encouraging everyone to
donate. In an interview for the French magazine
Femina, she announced the sale of postcards bearing
her signature and one of her aphorisms. News of the
Vatra uminoasă founda on made its way to
America, with the President heodore Roosevelt
declaring himself a supporter of the project and an
admirer of the ueen a er reading he ard of the
Dimbovitza, Carmen Sylva s boo of transla ons of
tradi onal poetry, published together with Alma
Stre ell. owever, the dona ons, sales of prin ng
presses and autographs were not su cient to
ﬁnance the project, and Elizabeth therefore invested
half her own annual income, which came to ,
francs. he ﬁrst four pavilions were then built in 19 6
and, by 1916, the year of the ueen s death, a total
of ﬁ y houses had been built. he founda on was
growing in size. er plans were ambi ons, though
not necessarily her managerial acumen. Indeed,
Elizabeth was en rely lac ing in prac cal s ills. In
order to fund the expensive building wor s, the
ueen had ta en out a loan in ermany but was
unable repay the money on me. er creditors came
to Romania, went to the Palace and threatened to
ta e her to court. Carol I, aware of the poten al for
embarrassment, was terriﬁed. And because it was
one of Elizabeth s founda ons, which she had
brought to life with fantas cal and utopian plans, I
wanted to avoid a scandal and too over the en re
a air I se led the signiﬁcant debts and I brought the
ins tu on under state administra on.” he whole
a air cost the ing 6 ,
lei, money that naturally
came out of his own poc et. he ing s anger
subsided and the founda on survived. Many of the
beneﬁciaries of the founda on welcomed the royal
ini a ve. o do good is not without ris . A ris that
must always be ta en.
Apart from her charitable wor s, the ueen
would spend her money on medica on. She was
highly sensi ve to draughts, had problems with her
sight, dental problems
er health was always in a
precarious state. She spent her money on trips to
spas and the seaside to the pavilion that bears her
name in Constan a . er expenditure also included
gardening costs, including, for example, the very
beau ful garden she created at Pele . er supplier of
ﬂowers was Friedrich Pildner, and her supplier of
clothes ashington Moon. In fact, Elizabeth was not
passionate about clothes, and in this she resembled
her husband. he only person at the royal court to
ta e pleasure in sartorial ma ers was Princess Marie.
And she did not involve herself in ma ers of
state except where permi ed by Carol. owever,
on two occasions she did so without permission in
the ma er of Elena Văcărescu and that of the
search for a ruler of Albania. et neither would
Elena Văcărescu become ueen of Romania nor
illiam of ied ing in irana except for a few
months . Elizabeth brought neither of them luc .
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„Dumneavoastră nu i-aţi iubit niciodată pe
români?”.

“Has your Majesty never loved the Romanians?”.

ând a început războiul cel mare
toată atmosfera de la Curtea regală
a României s-a schimbat. Până
atunci, to i se străduiseră să devină prieteni unii cu
al ii. Dar când încep să se audă tunurile bătând la
grani e se trezesc în tabere diferite. Se de teaptă
sen mentul de na ionalitate în to i. Patrio smul
iese de pretu ndeni. Până atunci regina Elisabeta
părea că uitase de na ionalitate. a chiar de câte ori
avea prilejul lăuda ce era fran uzesc i englezesc.
„Acum se regăsi deodată Die Rheintochter ﬁica
Rinului ”. Maria poveste te că odată a auzit-o pe
regina Elisabeta spunând „Să murim cu to ii i să
ne ducem în cer”, dar regele Carol i-a răspuns tăios
„N-am po ă să mor, via a prezintă prea mult
interes vreau să văd cum se sfâr e te acest război”.
Sen mentele Elisabetei la începutul războiului „A
venit vremea ermaniei, începe epoca teutonă. Ei
trebuie să ajungă stăpânii lumii, spre binele
omenirii”. Cu as el de păreri evident că regina intra
în conﬂict cu principesa Maria, care credea
contrariul. Pele ul devine un palat al oamenilor
care nu se mai în eleg între ei. Memoriile Elenei
Per cari sunt o dovadă peremptorie. Cea mai mare
parte a mpului Elisabeta i-o petrece alături de
rege, căutând inu l să-l consoleze. arbu rbei îi
poveste te ce le-a zis i lui Carol I, i Elisabetei
,,Singura persoană populară în acest moment în
România este principesa Maria, n.n. , pentru că ea
nu aﬁ ează sen mente austriece”. Maria Poenaru
a rugat-o pe principesa Maria să-i spună reginei să
nu mai vorbească „ tout venant, în favoarea
Austriei”. Elena Per cari îi sugerează reginei să
vorbească doar despre neutralitate, dacă de o
par cipare a românilor contra germanilor n-o
putea face, pentru că ea era total împotriva unei
as el de par cipări. Maria îi mai spune că
atmosfera din familie e imposibilă. Nici măcar
prin ul i cu ea nu aveau acelea i sen mente.
Maria îi poveste te de o discu ie a Mariei Poenaru
cu Elisabeta. Regina îi spune doamnei sale de
onoare că ea simte după inima sa, că sen mentele
sale pentru patria sa ermania sunt naturale. Era
ara ei. „Atunci Majestate, îi replică Maria Poenaru,
Dumneavoastră nu i-a i iubit niciodată pe
români ” N-a răspuns. Vorbea tot mai des de
abdicare. Dar dr. Mamulea îi lini te te pe to i
spunându-le că „regele va muri înainte de a- i scrie
abdicarea, pentru că regele e foarte bolnav”.

hen the reat ar bro e out the
atmosphere at the royal court of
Romania changed en rely. n l
then, all had done their utmost to get along. ut no
sooner could the sound of cannons be heard on the
country s borders than they found themselves
divided into opposing camps. Na onalist sen ment
had been awo en. Patrio sm was everywhere.
Indeed, up un l then ueen Elizabeth had seemed
to have forgo en her na onality and she was even
nown to praise all that was French or English
whenever the opportunity arose. No longer. Now
the Rheintochter in her daughter of the Rhein”
had awo en.” Marie spo e of how she had once
heard ueen Elizabeth say
e shall all die
together and go to heaven,” to which ing Carol
curtly replied I have not desire to die, life is too
interes ng I want to see how this war will end.”
hat were Elizabeth s feeling at the outbrea of
war
ermany s me has come, the eutonic age.
hey must become rulers of the world for the good
of all man ind.” ith opinions such as these the
ueen would clearly be at loggerheads with
Princess Marie, who believed the opposite. Pele
became a place where the people could no longer
agree with each other. he memoirs of Elena
Per cari paint a clear picture of the situa on.
Elizabeth would spend most of me with the ing,
trying in vain to console him. arbu rbei told her
what he had told Carol and Elizabeth
he only
popular ﬁgure in Romania at this me is the
princess Marie , for she does not express proAustrian sen ments.” Maria Poenaru as ed
Princess Marie to tell the ueen not to spea
tout venant in favour of Austria.” Elena Per cari
suggested the ueen spea only of neutrality, as
she could not spea about the Romanians going to
war with the ermans, for that was something she
was categorially opposed to. Marie also told her
that the atmosphere in the family had become
unbearable. Not even the Prince and Marie held the
same posi on. Marie told her about a discussion
between Maria Poenaru and Elizabeth in which the
ueen told her lady-in-wai ng that she would
follow her heart, that her feelings for ermany, her
homeland, were only natural. It was her country.
So,” replied Maria Poenaru, has your Majesty
never loved the Romanians ” o which there came
no reply. She began to spea more o en about
abdica on. owever, Dr Mamulea set everyone s
minds at rest, telling them that the ing would die
before he could abdicate, for he is very ill.
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a
1 septembrie 191 principesa Maria îl
On th 1st September 191 , Princess Marie
summoned ean Per cari and said to him
ou
cheamă pe ean Per cari, căruia îi spune „Veni i în
must help me, I am lost, I no longer now what to
ajutorul meu, sunt pierdută, nu u ce să mai fac. Nu
do. I cannot get a word out of my husband, he never
pot să scot nimic de la so ul meu, el nu vorbe te
spea s, he does not communicate with me, he
niciodată, nu-mi spune nimic, nu vrea să-mi
refuses to tell me anything. If the ing abdicates,
comunice nimic. Dacă regele abdică, înainte de a
before doing so he will ensure Ferdinand does not
abdica el nu-l va lăsa pe Ferdinand pe tron. „Va ﬁ silit
ta
e the throne. e will be forced to abdicate
să abdice la rândul lui i atunci eu voi deveni o
himself
and then I will become a simple erman
simplă principesă germană. Când m-am căsătorit cu
princess.
hen I married the Prince, I did so
principele, am făcut-o pentru că el era principele
because
he
was
the Prince of Romania, where I was
României unde eu trebuia să devin regină i nu
supposed to become ueen, not a erman
principesă germană. i acum iată că toată lumea
princess. And now see how everybody is tal ing of
vorbe te de abdicarea regelui, urmată de cea a
the ing s abdica on, followed by that of the Prince,
principelui, i Carol nu poate domni, el este minor.
and Carol is not able to rule, for
Atunci m-am gândit că pot să ﬁu
he is a minor. In which case I
regenta lui”. i ea a început să
would consider being his
p l â n gă , c u l a c r i m i ca l d e .
Regent ” At which point Marie
„Sfătui i-mă dumneavoastră
began to cry heavily. Advise me
care ave i încrederea regelui, o
what to do, for you have the
regen ă va ﬁ război civil, cel mai
ing s trust, a regency would
mare rău posibil. Ce e de
result in civil war, the worst
possible outcome. hat is
făcut ” Per cari o îndeamnă să
there to do ” Per cari advises
meargă le rege. „-Dar nu e
her to tal to the ing. ut
posibil, regina e tot mpul între
that s impossible, the ueen is
noi. - Ei bine cere i o audien ă
always present.” hen as for a
singură. El vă va în elege.
private
audience. e will
Spune i-i de nelini le
understand
you. ell him of
dumneavoastră. Să vă
your
concerns.
e will advise
sfătuiască el. El nu trebuie să
you.
e
must
not
abdicate,
may
abdice, Dumnezeu să ferească
od
save
Romania
from
such
a
România de o as el de
calamity. e is a wise man who
nenorocire. El, cel luminat, care
has spent the last years of his
a cheltuit de ani din via a sa
life building a ingdom and a
pentru a crea un regat i o
dynasty, he will understand.” I
dinas e, va vedea limpede.
have learned to love Romania,
Am învă at să iubesc România,
to live here, I cannot leave.”
să trăiesc aici, nu pot s-o
Princess Marie new what
părăsesc.” Principesa Maria
Prince Carol had told her,
e ceea ce prin ul Carol îi
namely that Russia will give us
poves se, că „Rusia ne dă
the u ovina and ransylvania,
ar
r na
a a 9
ucovina i ransilvania, dar
but claims she will ta e from us
declară că ne ia Moldova până la King Carol and Queen Elisabeth; 1913. Moldavia, all the way to Siret and
including ala i and the mouths of
Siret, cu ala i i gurile Dunării”. Cum
the
Danube.”
As Ecaterina hica put it well hat
bine zicea Ecaterina hica „Acest raian e vorba de
rajan
the
Roman
emperor , who travelled widely,
împăratul raian , care călătorea mult, ar ﬁ putut să
could
have
le
us
in a di erent place.” Elena
ne ﬁ plasat în altă parte”. Elena Per cari îl
Per
cari
also
told
Emil
Cos nescu, the then minister
încuno in ează i pe Cos nescu, ministrul de
of
ﬁnance,
of
their
discussions.
e reassured them,
Finan e, despre discu iile lor. Acesta le potole te
saying
that
any
discussions
with
the
Entente would
spunând că orice discu ie cu Antanta pleacă de la
be
based
on
the
condi
on
of
territorial
recogni on.
recunoa terea teritorială. El îi declară Elenei
e
told
Elena
Per
cari
that
the
Princess,
through
Per cari că principesa, ea singură, e speran a
her great intelligence and force of will, represented
românilor prin inteligen a i prin voin a ei.
the Romanians only hope. Cos nescu new of the
Cos nescu
e de triste ea principesei, de
Princess sadness, the many tears she had shed. ut
momentele sale de plâns. Dar tot el e că românii îl
he also new that the Romanians wanted Ferdinand
vor pe Ferdinand. Dacă acesta nu va voi să meargă
to be their ing. If Ferdinand was not willing, then
cu românii, atunci o va face Carol, o va face prin ul
Carol would step in, or Prince Nicholas. And if not
Nicolae. Dacă nici el, atunci nou născutul Mircea.
him, then it would be the new-born Mircea. ut, he
Dar, adaugă el, „ar ﬁ cu adevărat păcat pentru Maria
added, it would be truly a shame for Marie not to
să nu ﬁe regină, e atât de inteligentă ”.
become ueen, for she is so intelligent ”
NA

IONA
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După moartea regelui Carol, în septembrie
191 , Elisabeta se retrage cu totul de pe scena
poli că. Pleacă la Palatul Episcopal de la Curtea de
Arge , pentru a ﬁ mai aproape de mormântul
so ului ei. Se i îmbracă în negru din cap până în
picioare. Stă cu Elisabeta, nepoata sa preferată.
Împreună cu ea face planul unui orfelinat la Curtea
de Arge . a ucure vine în 191 , de Crăciun,
pentru o opera ie de cataractă. ui I. . Duca, în
vizită de curtoazie de Anul Nou, îi spune ,,De ce nu
m ă l ă s a i s ă m o r, n u v e d e i c ă
nu-mi mai găsesc locul pe lumea asta, nu mai am
niciun rol de jucat ”. Avea dreptate.
a 1 februarie
mar e 1916 î i dă
suﬂetul. Cu excep ia câtorva bijuterii, lăsate
nepoatelor sale de la Neuwied, tot ce avea este
dat pentru crearea unor burse des nate ar
lor
români pentru înﬁin area unei coli de grădinărit
i pomicultură i a unui sistem de canalizare la
Curtea de Arge . Ceea ce e de luat în seamă în
judecarea unui om sunt faptele sale. i în cazul
Elisabetei, cea dintâi regină a românilor, doar
faptele ar trebui lăsate să vorbească.

A er the death of ing Carol, in September
191 , Elizabeth withdrew from the poli cal stage
altogether. She retreated to the Episcopal Palace at
Curtea de Arge to be closer to her husband s grave.
She would dress from head to toe in blac . She was
accompanied by her favourite niece, Elizabeth.
ogether they made plans to establish an
orphanage in Curtea de Arge . She travelled to
ucharest during Christmas 191 to undergo an
opera on to remove a cataract. here she as ed of
Ion . Duca, when he paid her a courtesy call around
the New ear,
hy will you not let me die, do you
not see that I no longer ﬁnd my place in this world, I
no longer have a role to play And she was right.
Elizabeth passed away on 1 th February
1916. ith the excep on of some jewellery,
which she le to her nieces in Neuwied, her en re
wealth was used to create a fund for Romanian
ar sts and to establish a hor culture school, a
fruit farm and a sewerage system in Curtea de
Arge . A person should be judged by their deeds.
And in the case of Elizabeth, the very ﬁrst ueen
of Romania, her deeds spea for themselves.

Ion BULEI
Prof. univ. dr.
Professor, PhD
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raﬁ
ca n
9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
94

r n
c ră a r
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P
cca 9
Muzeul Național Peleș

Ga r a

95

n

a

a

ar ră a a
P
cr a
n
a a cca 9
Muzeul Național Peleș

ra
r na
a a
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
96

ra
r na
a a
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
97

Familia regalã la
Castelul Peles,

a
P
n
c n r c
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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a
P
cca 9
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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na
a a
na
r
c
c ră cca
Colecția arh. Mădălin Ghigeanu
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ar

r

na

a a
ra a
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Muzeul Național Peleș

P

cca 9
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Muzeul Național Peleș
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Muzeul Național Peleș
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a

a

ra a n r a a
cca 9
Muzeul Național Peleș
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Familia regalã la
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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n
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c r
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
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Muzeul Naţional Peleş
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Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

119

na
a a
r nc
a ar a
cca
Muzeul Naţional Peleş

120

9

ar

r

na

a a r nc
Muzeul Naţional Peleş

cca

121

na

a

a

r nc

a

ar a

cca 9
Muzeul Naţional Peleş

na
a aaă r
Muzeul Naţional Peleş

122

a

n a

cca 9

Pr nc
Muzeul Naţional Peleş

na

123

9

a a ra
ă cca 9
Muzeul Naţional Peleş

na
a a
aă r
n
a
a
a
cca 9
Muzeul Naţional Peleş

na

124

a

a

aaă r

a
a
cca 9
Muzeul Naţional Peleş

na
a aaă r
Muzeul Naţional Peleş

na

a

a

a

n a

cca

aaă r
a
cca 9
Muzeul Naţional Peleş

125

9

na

a

aaă r
a
Muzeul Naţional Peleş

126

ă cca

9

na
a a
r nc
Muzeul Naţional Peleş

a

127

ar a

cca 9

na
a aaă r
Muzeul Naţional Peleş

a

a a

nr

na
a aaă r
a
a a
nr
9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

128

cca

9

ar

r

na
a
a a
rc cca 9
Muzeul Naţional Peleş

a

129

ar

P

aă
n
n
ra a an ăr D r
a
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

na

a a
r a aT c a 9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

a a
r a a aaa
a r
9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
130

9

a a
r a a
r ﬁn r a
rc
n
c a a
9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

131

c

a
ar aă a r n
an
ca a
an
c r
9
Muzeul Naţional Peleş

ar

r

n

na
a a a
ă
Muzeul Naţional Peleş
132

n 9

a

ar aă
a a
a
an
Muzeul Naţional Peleş

a

na

a

a a
a a
Muzeul Naţional Peleş
133

n

n 9

9

ar
r na
Muzeul Naţional Peleş

134

a

a cca 9 9

na
a a
r nă c r nc
r nc
c a
a
ﬁc a ă
Muzeul Naţional Peleş

135

n n
ana
n an a cca 9

na

a

a a c aa
r
r
a
Muzeul Naţional Peleş

136

n a

cca 9

a

na
a a r nc
a ar a
n n a
r
n a cca 9
Muzeul Naţional Peleş

137

e ale unor o iciali strãini
n Rom nia

ar

rn

na
a a
a
r n ar
a ac
an
a
a ca
r na a
Muzeul Naţional Peleş
n

r

r
a

138

139

a r nc
a r nc

ar

a
a na a
Muzeul Naţional Peleş

140

141

a

c

r

a a
r G
na a c
r
9
Muzeul Național Peleș

a

142

143

a rn

n r rn ar
a a
a ca ca a r ă ar a
r
Muzeul Naţional Peleş

n n n a na a
9

144

a
ar aăa
n
r nc
rn
n r rn ar
r nc
ar
na a cca 9
Muzeul Naţional Peleş

145

n
a a
ra

rn
nn n
nn n

r

c

ar

a

r

r

ar
r na
a
Muzeul Național Peleș

146

a a

nă ar

r

a na a

a
ăra
ran
a
r n ar
c r
r
9
Biblioteca Academiei Romane, Cabinetul de Stampe

147

a

ăra
ran
a
r n ar a na a
Biblioteca Academiei Romane, Cabinetul de Stampe

148

r

9

149

nr
r ar
ar
ar n
a a
c r
n an n a Gr c
a a a a r
9
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

ar
r na
a a a
a a a r
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

150

9

a

ar
a

151

c
a
r
an r
c
ar a Pa
na
a na a c
r 9
Muzeul Național Peleș
ar

c

a rn

n r r rc
a G r an
a c r
a r
9 9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

152

c

ar
a n
ar a a ar a
r an a r
9 9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

153

na

a

a
c a
c r
n 9 9
Muzeul Național Peleș

n

na
a a
c a
n r
na a n 9 9
Muzeul Național Peleș
154

r

ran

a ar
c
n r
r nan a
r n ar
a na a
9 9
Muzeul Național Peleș

155

a
ar

c

ar aăa
n aă r
n r ran
r nan a
c a
n r
na a
9 9
Muzeul Național Peleș

156

r

n ar

a
ar

ar aăa
n aă r
c
n r ran
r nan a
c a
n r
n
na a
9 9
Muzeul Național Peleș

157

r

n ar
aP

ar

na
a a
aa
rn
n
rn
rn a
n ar
ar a
a a
P
r 9
Muzeul Național Peleș
r

G

r
a a

158

159

ar
a r nc

G

a a
aa
n
rn
ar n n a na a
Muzeul Național Peleș

160

9

.

a r nc

ar
G a a
aa
n
rn
ar n n
ra a n r a a
Muzeul Național de Istorie a României

161

P

na a

9

.

na
a a a n an a cca 9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

162

n r

na
rar a
c
n n an a
na a
r a
a
a
a
n
a 9
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe

163

a ar

c a a
a a n an a
Muzeul Național Peleș

n

164

9

165

a ar
c a a
a n an a
n
Muzeul Național Peleș

a
9

raﬁa ﬁc a ă a
a n an a
n
Muzeul Național Peleș
166

ar
9

c a a

a

a
raﬁ a r n
a a
a r a
r
9
Muzeul Național de Istorie a României

167

G.P.A. HEALY (1813-1894)

Portretul principesei Elisabeta
Ulei pe pânză
Semnat dreapta jos
datat 1872
174 cm X 109 cm
Nr. inv.: 7300

l ul ele i
l
i, iei

169

Carte de impresii privind operele sociale
ale reginei Elisabeta a României; 1905-1906.
Colecția ing. Vlad Andreas GRUNAU

NA

IONA

9 9

Portretul reginei Elisabeta

172

NA

IONA

9

Portretul principesei Elisabeta cu fiica sa

9

173

Principesa Elisabeta
cu suita, la mânãstire

9

NA

174

IONA

NA

IONA

Principesa Mãrioara
la Sinaia

9

175

NA

IONA

Portretul reginei Elisabeta
9
99

Portretul reginei Elisabeta
9
9

176

NA

IONA

9

Portretul reginei Elisabeta
9
9

Portretul reginei Elisabeta
9
9

177

NA

IONA

9

Portretul reginei Elisabeta
9

178

Triptic

9

179

NA

9

Portretul reginei Elisabeta
9 9
9

180

IONA

NA

Bustul principesei Elisabeta
9
9

181

IONA

NA

IONA

9

Regina Elisabeta îngrijind un rãnit
9

182

NA

9 9

Regina Elisabeta
9
9

183

IONA

NA

9

Regina Elisabeta, brodând
Quies
9
9

184

IONA

Principesa Mãrioara
9

9
9

185

NA

IONA

NA

IONA

9 9

Portretul principesei Mãrioara
9
9

186

NA

Mormântul principesei Mãrioara

9
9

187

IONA

NA

IONA

Actul inaugural al Castelului Peles,

9
9
188

NA

Puiu

9
99
189

IONA

Placã decorativã - buchet de flori
99

190

NA

IONA

Calendar în evantai
9
99

191

NA

192

IONA

NA

IONA

193

NA

IONA

Manuscris

99 9
194

NA

195

IONA

NA

IONA

196

NA

197

IONA

NA

IONA

Manuscris

9
99

198

NA

199

IONA

NA

IONA

Die Sphynx
9

200

NA

IONA

Poemul „Calafat”

201

NA

IONA

Album omagial dedicat reginei Elisabeta
9

202

NA

203

IONA

NA

204

IONA

NA

205

IONA

NA

IONA

Compozitie
,

206

NA

Masã
9

9

207

IONA

NA

IONA

Fotoliu

9

Scaun

9

208

NA

Birou

9

209

IONA

NA

IONA

Cabinet comemorativ

9

210

NA

IONA

Casetã pentru corespondentã
,

9 9

211

NA

212

IONA

NA

Musa Paradisiaca
9

9

213

IONA

NA

IONA

Platouri decorative

214

NA

215

IONA

Serviciu de ceai
,

9

NA

IONA

NA

Platou decorativ

IONA

Platou decorativ
9

9

9

218

Bombonierã

NA

9

9

219

IONA

NA

IONA

Casetã

9

220

NA

Breloc
99

221

IONA

NA

IONA

Cupã

9 9

222

NA

Suveicã

99

Toc pentru scris
9

223

IONA

Ceas de masã

9

224

Sfesnic
,

225

NA

IONA

Plachetã Societatea de binefacere Regina Elisabeta

9

9

Medalie
atra uminoasã
9 9

226

NA

IONA

Medalie
Societatea Furnica
9

Medalie ubiliarã
de ani ai Societãtii Furnica
9

9

227

NA

IONA

Medalie ubiliarã
de ani ai Societãtii de Binefacere Munca
9
9
9

Medalie ubiliarã
Semicentenarul
Azilului Elena Doamna
9

228

NA

Medalie - Carmen Sylva
9

9

Medalie ubiliarã
de ani de cãsãtorie ai regelui Carol si
ai reginei Elisabeta
,
9

9
229

IONA

NA

IONA

Plachetã
Aniversarea a

de ani

ai reginei Elisabeta
9

9 9

Medalie
Aniversarea a

de ani

ai reginei Elisabeta
9
9

Plachetã
Aniversarea a

de ani

ai reginei Elisabeta
9

230

NA

Medalie
Aniversarea a

de ani ai reginei Elisabeta
9

9
231

IONA

NA

Broderie

9

232

IONA

NA

IONA

Broderie

9

233

NA

IONA

Acoperãmânt de potir
oferit cu ocazia cãsãtoriei principelui Ferdinand
cu principesa Maria de Saxa-Coburg
9

234

NA

IONA

Acoperãmânt de potir

99

235

NA

IONA

Acoperãmânt de altar

99

236

NA

IONA

Acoperãmânt de sicriu

99

237

Pr nc

ar
r nc
a
a a
ﬁ ca r ăr ara cca
Fotocopie modernă după o fotograﬁe de epocă,
posibil a lui Carol Popp de Szathmari
fotograful oﬁcial al Curții la acea dată.
Fotograﬁe cu bromură de argint
1 x 1 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 91

Pr nc
a
a a
9
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu cu colodiu umed
6 x
mm
Atelier fotograﬁc necunoscut
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
69

na

na
a a cca
Carte-de-visite
Pozi v pe hâr e după clișeu cu colodiu umed
1 x 6 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

a a
r nă c
ra
a a
nn n
răca n c
ar
Atelier fotograﬁc A. rand
Fotograﬁe pe hâr e albuminată
după clișeu uscat cu gela nă
x
mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 9
rn

238

ar

Pr nc
n r r nan n ra
a r
r na
a a
na ăcăr c
9
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu cu colodiu umed
1 x 9 mm
Atelier fotograﬁc Franz Mandy 1
-191 . ucureș
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 9

na
a a cr n
Carte poștală după clișeu de Franz Mandy
Arhiva fotograﬁcă Voinescu
1 x 9 mm
Semnătura atelierului Franz Mandy părită în dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1

na
a a
Carte poștală după clișeu „ ulie a”
Editura Am. orowitz, ucureș
1 x mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1 1

na

239

a

a n a ra
ar ră a a
P
Carte poștală
1 6 x mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1

P rr

ran
c a
r nc
a
a a
r
c
ănă r na a
Atelier fotograﬁc A. Ihals i
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu cu colodiu umed
x
mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
699

na
a a n a n
cr
9
Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
1 6 x 1 6 mm
Inscripție în cerneală, semnată Elisabeth
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

P rr

ran
c a
r nc
a
a a
r
c
ănă r na a
Atelier fotograﬁc A. Ihals i
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu cu colodiu umed
x
mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

c n

c n

Pa nă

an cr
na
r na
a a
Atelier fotograﬁc A. rand
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
x 61 mm
Semnătura atelierului A. rand în mbru sec,
în dreapta, jos, pe suportul de carton
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

240

Pa nă
an cr
na
r na
a a
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
x
mm
Ilustrația semnată și datată Elisabetha, 1 6
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
1

Păr n

ar ă
r că n
c ac
an cr
na
r na
a a
Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
6 x 6 mm
Semnătura atelierului în mbru sec, dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
1

Pa nă

ra

241

an cr
na
r na
a a
Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
6 x
mm
Semnătura atelierului Franz Mandy în mbru sec, dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
9

na
a a
Carte poștală după clișeu de Franz Mandy
Arhiva fotograﬁcă Voinescu
1 x 9 mm
Semnătură în josul fotograﬁei originale Elisaveta
Semnătura fotografului în mbru sec, dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1 6

na

a a cr
n
Carte poștală
Editura ancu araga Sigismund Schwartz, ucureș
1 6 x 6 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1 1

na c a

a nă r a ă r na
a a
nr
ănă r a na a
Pla no pie
x 1 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
9

r

nr
ca
ăr ă an
r a
r na
a a
nr
r ca ănă r na a
Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Pla no pie pigmentată
x
mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

c
ră n r a
r na
a a
n r a ar
rc
ran
n c r
Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Platino pie pigmentată violet
6 x 6 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

242

na

a

a G r
n c
Gr ra D n c a
ra ă
ca ă a Pa a
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu cu colodiu umed
x 6 mm
Atelier fotograﬁc Franz Mandy 1
-191 . ucure
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 96 9
243

a cca

9 .

na
a a G r
n c
n a a c nc r a a
P
Fotocopie modernă după o fotograﬁe de epocă
Fotograﬁe cu bromură de argint
11 x mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 199 9

ar

244

r
an r
r n c
9 9
na a
c
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
6 x
mm
Atelier fotograﬁc necunoscut
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1

r

9

a

a r a ă a r ﬁn r a
r c Tr
rar
a
9
Atelier fotograﬁc . Chaland comp
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
16 x 19 mm
tampilă în cerneală violetă a atelierului fotograﬁc pe suportul de carton
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.

na

a

a r

ar
r
G r
a Gr c
a a
Atelier fotograﬁc Felussich
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
x 1 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
6

9

na

a ar

c

ran
r nan a na a
n 9 9
Atelier fotograﬁc Voinescu
Fotograﬁe cu bromură de argint
x
mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
6

245

a

a r n r n G r an
r
rc
r
ar
c r
9 9
ronprințul ermaniei, Friedrich ilhelm de Prusia,
întreprinde o vizită la ucureș ,
între - aprilie cu ocazia celei de a -a aniversări a regelui Carol I
Fotograﬁe cu bromură de argint
9 x
mm
Atelier fotograﬁc Franz Mandy 1
-191 . ucureș
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
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Carte poștală
1 x 9 mm
Atelier fotograﬁc Franz Mandy 1
-191 . ucureș
Editură necunoscută
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
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Carte poștală după clișeu de C. Ruf
Editura C. Ruf, Freiburg
1 x 9 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Colecția de cărți poștale
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Atelier fotograﬁc ermann och, Neuwied
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
1 x 9 mm
Inscripție în cerneală datată Monrepos, august 19
Semnătura atelierului ermann och și data 19 ,
în mbru sec, în dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 9
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Carte poștală după clișeu de Fr. Dusche
Editura Ad. Maier D. Stern, ucureș
1 x 9 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Colecția de cărți poștale
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În dreapta grupului persoanelor auguste apare eorge Enescu
Atelier fotograﬁc A. rand
Pla no pie
x
mm
Semnătura atelierului în mbru sec, pe latura inferioară
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 9
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Atelier fotograﬁc Franz Mandy
posibil de E enne onyai - succesorul lui Franz Mandy
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
x
mm
Inscripție în creion, semnată și datată Elisaveta, 16 9 dec. 191
Semnătura atelierului Franz Mandy în mbru sec în dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
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Fotograﬁe albuminată după clișeu uscat cu gela nă
1 x 1 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1
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Carte poștală
1 6 x mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1 9
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Atelier fotograﬁc Franz Mandy
Fotograﬁe pe hâr e albuminată după clișeu uscat cu gela nă
x 1 mm
Fotograﬁe lipită pe suport de hăr e fotograﬁcă,
reprezentând copia fotograﬁcă a unui carton de atelier F. Mandy.
În fotograﬁa cartonului apare și o inscripție
semnată și datată ”Mama Regina”, 19 6
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
6
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a a 9
Fotograﬁe de E enne onyai
1 x mm
Semnătura atelierului Franz Mandy părită în dreapta, jos, onyai
ﬁind succesorul lui Franz Mandy,
după moartea acestuia în 191 , la atelierul cu nume deja consacrat
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1

249

na
a a
Carte poștală după clișeu de Franz Mandy
Arhiva fotograﬁcă Voinescu
1 1 x 91 mm
Semnătură în josul fotograﬁei originale Elisaveta
Semnătura în mbru sec a fotografului, dreapta, jos
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv. 1 1 1
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Carte poștală după clișeu de Chusseau-Flaviens
Editura R. Noyer, Paris
1 x 9 mm
Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe
Nr. inv.
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Narcis Dorin ION, Regina Elisabeta a României - Un secol de eternitate
Dan ERINDEI, Regina Elisabeta în memoria poporului român
Ion

EI, Elisabeta, o regină pentru România

File de album

9
11
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Catalogul selec v al expoziției

169
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Manager - Dr. Narcis Dorin ION
Director general adjunct - Mariana-Anca O EA
Director de patrimoniu - Dr. Mircea Alexandru OR OPAN
ca ca
n
a n
a
Director general - academician Florin heorghe FI IP
ef al Cabinetului de Stampe, ărți și Muzică - Drd. Cătălina MACOVEI
Custode - Emanuel DESC
a na
r a
n
Manager - Dr. Ernest O ER NDER- RNOVEAN
Director adjunct - Dr. Cornel Constan n I IE
nc
c r
Manager - Dr. Adrian MA R
Custode Colecția de Fotograﬁi - Ana IACO
Arhitect Mădălin

I EAN

Inginer Vlad Andreas R NA
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SEP EM RIE - DECEM RIE 16
r na r n ra
Dr. Narcis Dorin ION
nc
Dr. Mircea Alexandru OR OPAN
r an ar a
Drd. Macrina Emilia OPROI
Corina D MI RAC E
Mihaela NE
ESC
Alexandra IOARC
Rodica RO RESC
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Drd. Macrina Emilia OPROI
Corina D MI RAC E
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a n
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Drd. Alina-Monica POPESC
Adriana-Natalia AN
r
c r c r
Arpad DVARDI
Valen n EOR I
Alexandru D
r c ră
Dr. Mircea Alexandru OR OPAN
Rodica RO RESC
iliana MANO I
Alexandra IOARC
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