
Regina poetă  
şi „Regele poeziei româneşti” 

„Eu l-am îndrăgit pe Alecsandri mai mult decât toţi ceilalţi“ 
(Regina Elisabeta) 

Cultivând o intensă activitate culturală de salon la Curtea României şi fiind la 
curent cu majoritatea noilor apariţii din literatura franceză, germană, engleză şi 
română în limba originală, Carmen Sylva era de asemenea foarte activă ca patroană a 
artelor şi în desfăşurarea de acţiuni caritabile.104 Era preocupată să cunoască artişti 
şi poeţi europeni, pe care îi invita la salonul ei literar-muzical din Bucureşti şi Sinaia. 
Din propria dorinţă, Carmen Sylva era interesată să cunoască în special pe scriitorii 
germani populari contemporani ei, pentru a câştiga la rându-i notorietate ca scriitoare 
„apropiată de popor” prin publicaţiile ei în Germania. De asemenea, în ce priveşte 
cultura românească, regina privea cu mare interes şi admiraţie cu precădere spre 
scriitorii, pictorii şi muzicienii români care în opera lor exprimau specificul românesc, 
la etnografii care culegeau cultura populară, pe care regina însăşi o alesese ca subiect 
în literatura ei, în sensul unui public relations prin storytellling, pentru a face mai cu-
noscut Regatul României în Europa şi în întreaga lume.  

Dintre artiştii şi poeţii contemporani români, în special trei erau priviţi de 
Regina Elisabeta ca fiind aceia care exprimă caracterul românesc cel mai bine în 
operele lor: Vasile Alecsandri, Nicolae Grigorescu şi George Enescu. Astfel, regina 
scrie într-o scrisoare din februarie 1900 către Enescu: „Grigorescu a expus nişte 
minunate tablouri. I-am spus că trei români au înţeles această minunată ţară: el, 
Alecsandri... şi al treilea e încă foarte tânăr şi se numeşte George Enescu.”105 Pe cele 
trei personalităţi, Alecsandri, Grigorescu şi Enescu, regina-poetă le include în ediţiile 
ei de carte germană, prin dedicaţii, traducere de poezie şi prin ilustraţii de carte în 
com binaţie cu subiectele cărţilor ei. Astfel, printr-o literatură de tendinţă comunicaţională, 
regina făcea publicitate României în străinătate, îndeosebi în Germania natală, unde 
îşi publica operele la diferite edituri, precum şi în ziare şi reviste germane.  

Regina Elisabeta şi Vasile Alecsandri, o prietenie culturală 
De ce a fost Alecsandri şi nu Eminescu un prieten al reginei poete Carmen 

Sylva? Într-adevăr, astăzi ne-ar putea mira de ce Regina Elisabeta, care a fost o im-
portantă mecena a culturii româneşti, nu a fost mai ataşată de poetul Mihai 
Eminescu, pe care îl considerăm cel mai important poet al literaturii române. În 
schimb, Vasile Alecsandri s-a bucurat să fie numit prieten şi sfătuitor literar al 
reginei. Am putea explica aceasta prin câteva detalii evidente: Vasile Alecsandri era 
un poet foarte îndrăgit în epocă, a fost unul dintre membri fondatori ai Academiei 

104  Textul este un fragment adăugit din articolul: „Alecsandri, Grigorescu şi Enescu şi influenţele lor asupra operei 

literare a Reginei Elisabeta a României (Carmen Sylva)” de Silvia Irina Zimmermann publicat în revista Saeculum, 

anul XVI (XVIII), nr. 1 (43)/ 2017, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, ISSN 1221–2245, pp. 176-190. 
105  Romeo Drăghici: George Enescu. Biografie documentară, Copilăria şi anii de studii (1881-1900), Bacău 1973, 

p. 257. Apud Hildegard Emilie Schmidt: Elisabeth, Königin von Rumänien, Prinzessin zu Wied, Carmen Sylva. Ihr 
Beitrag zur rumänischen Musikkultur von 1880 bis 1916 im Kulturaustausch zwischen Rumänien und Westeuropa 

[Contribuţia ei la cultura muzicală românească în anii 1880-1914 în schimbul cultural între România şi Europa de 

vest], Bonn, 1991, p. 167. 
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Române, primind Premiul Academiei pentru Literatură în 1881, iar în 1882 fiind ales 
preşedinte al secţiei de literatură a Academiei. Dar dincolo de aceste merite şi spre 
deosebire de Mihai Eminescu, Alecsandri a fost şi diplomat şi un apropiat al perechii 
regale Carol I şi Elisabeta. Volumul lui Alecsandri „Ostaşii noştri”, apărut în 1878, cu 
versuri ilustrând Războiul de Independenţă din 1877-1878 şi închinat eroismului ro-
mânilor, a fost binevăzut de Regina Elisabeta, care a tradus din acest volum poezia 
„Peneş Curcanul” în germană şi l-a publicat în 1881 în volumul „Rumänische 
Dichtungen” (Poezii româneşti). La rândul ei, regina-poetă Carmen Sylva s-a dedicat 
acestui subiect istoric în opera ei literară, din dorinţa de a ridica un monument 
literar Regelui Carol I ca domnitor glorios şi descriind scene de pe câmpul de luptă în 
poeziile ei precum şi în poveşti dedicate copiilor.  

Este binecunoscut faptul că Vasile Alecsandri este autorul versurilor imnului 
regal al României cu prilejul încoronării Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta la 10 
mai 1881. Mai puţin cunoscut, probabil, este următorul detaliu: cu ocazia festivităţilor 
inaugurării Castelului Peleş din 25 septembrie 1883, Regina a pictat un document, 
care a fost semnat de cuplul regal şi de mai multe oficialităţi. Documentul prezintă 
ceva aparte şi anume două strofe amplasate pe chenarul ornamental: în partea 
stângă, regina pictează patru versuri în româneşte de Vasile Alecsandri despre 
Regele Carol I, iar în partea dreaptă patru versuri ale reginei în limba germană, 
semnate cu numele ei artistic Carmen Sylva: 

 
Eu, Carol cu al meu popor, Câte-un vultur zeiesc  
Clădit-am într-un gând şi dor, Din furtuni aş salva  
În timp de lupte al său regat, Istovitul drumeţ 
În timp de pace al meu palat. Adăpost va afla.106 
                       V. Alecsandri Carmen Sylva 
 
Pentru contemporani, însemnătatea poetului naţional Vasile Alecsandri era bi-

necunoscută şi incontestabilă între anii 1878 şi 1881.107 Situându-se pe acelaşi 
nivel, în documentul inaugurării castelului regal, cu „regele poeziei româneşti”108, 
aşa cum era supranumit la acea vreme Alecsandri, Carmen Sylva arată că poezia ei, 
la fel ca şi cea a lui Vasile Alecsandri, se află în slujba ţării şi a Regelui Carol I al Ro-
mâniei.109 Ca regină, semnează documentul cu prenumele Elisaveta, delimitând 
astfel cele două roluri ale personalităţii ei, dar, în acelaşi timp, asumându-le şi 
făcând legătura între ele: cel de regină şi, deopotrivă, cel de poetă. Sau, cu alte 
cuvinte, regina se vrea percepută şi oficial ca poetă în slujba Regelui Carol I al 
României. Pentru regină, poezia nu era o îndeletnicire diletantă, cum adeseori se 
credea, ci ea o privea ca pe un mijloc de a sluji ţării şi suveranului României, Carol I, 
prin propria contribuţie ca scriitoare. Din acest motiv rezultă şi interesul ei deosebit 
pentru poetul Alecsandri şi pictorul Grigorescu, cu care regina se împrieteneşte. Ase-
mănarea dintre Alecsandri şi Grigorescu în popularizarea subiectelor patriotice şi a 
idilicului rural este explicată de istoricul literar George Călinescu astfel: „Ca şi N. 
Grigorescu în pictură, V. Alecsandri s-a simţit în chip lăudabil dator să pună poezia 
în slujba patriei, cântând războiul de independenţă. [...] meritul lui V. Alecsandri stă 
în faptul de a fi popularizat, în versuri simple, uşor de memorat, ideea patriotică.”110  
106  „Wie manchen göttlichen Adler wollt’/ Aus Stürmen ich retten,/ Wie mancher müde Wandrer sollt’/ Hier friedlich 
sich betten. Carmen Sylva” (traducerea noastră).
107  Vezi George Călinescu: Istoria literaturii române de la origini şi până în prezent, Bucureşti: Minerva, 1988, 

pp. 281-319. 
108  Ibidem, p. 296. 
109  Mai pe larg în: Silvia Irina Zimmermann: Carmen Sylva. Regina-poetă. Literatura în serviciul Coroanei, Bu-

cureşti: All, 2013, pp. 85-87.  
110  Călinescu, op. cit., p. 309.
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Între poetul Alecsandri şi Carmen Sylva exista o simpatie reciprocă şi astfel 
influenţa poetului şi culegătorului de poezii populare asupra reginei poete este cu uşurinţă 
de constatat în opera ei timpurie. Vasile Alecsandri a încurajat-o pe Regina Elisabeta în 
activitatea ei literară, regina datorându-i lui Alecsandri, în mare parte, cunoştinţele ei 
despre legendele şi poeziile populare româneşti. La rândul ei, Elisabeta îi mulţumeşte 
poetului prin traducerea în limba germană a mai multor poezii şi a unor balade populare 
culese de Alecsandri. Sub pseudonimul E. Wedi (anagrama numelui E[lisabeta] Wied) 
Elisabeta Doamna publică în mai 1878 în ziarul german Die Gegenwart (Prezentul) în 
rubrica „Proben neuester rumänischer Lyrik” (Probe din poezia românească nouă) două 
poezii de Vasile Alecsandri: „Stelele“ şi „Secerişul“. Urmează în numărul din iulie 1878 
poezia „Melancolie“ a lui Mihai Eminescu prin care Elisabeta este totodată prima care 
publică o traducere din poezia eminesciană în Germania. Dar debutul Elisabetei ca 
traducătore din literatura română în limba ei natală, germana, îl face cu Vasile Alecsandri.  

  
Die Sterne  
Auf des Himmels Feld, mit Blumen leuchtend, herrlich ausgesäet, 
Stiehlt sich leisen Schritts die Nacht; 
Und mit schöner, goldner Sichel, die dem Mond entlehnet, mähet, 
Sie, hält Sternenernte sacht. 
 
Wie die Sonne, im Erscheinen, sieht den Himmel ohne Sterne, 
Fragt sie traurig: „Sind der Welt 
Strahlenaugen, meine Töchter, denn verbannt? Und wie ferne  
Auen hat ihr Blick erhellt?“ 
 
„Viele hehre Himmelsaugen flogen wohl auf mein Gefieder!“ 
Hat der Pfau ihr stolz gesagt, 
„Doch die hellsten? Schau nur unter die rumän’schen Augenlider, 
Wo verborgen sich die Nacht!“ 
 
Weil seitdem die Frau’n und Mädchen fürchten sehr der Sonne Schimmer, 
Senken sie die Wimpern fein; 
Denn es stiehlt die holden Augen und die lieben Herzen immer 
Schmeichelnd böser Sonnenschein! 

(Die Gegenwart, 11 mai 1878) 
Stelele 
Pe a cerului cîmpie cu flori lucii sămănată 
Noaptea vine pe furiş 
Şi cu-o seceră de aur de la lună-mprumutată 
Face-un stelnic seceriş. 
 
Iar cînd soarele apare, vede cerul gol de stele 
Şi întreabă întristat: 
„Unde-s ochii de lumină, unde sînt fiicele mele, 
Pe ce plai s-au exilat?”  
 
„Mulţi ochi mîndri de pin ceruri strălucesc pe-a mele pene!” 
Lui păunul a răspuns; 
„Dar luceferii se află la românce, pe sub gene, 
Unde noaptea s-a ascuns.”   
 
De-atunci fete şi neveste se feresc, se tem de soare 
Şi cobor genele lor, 
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Căci ades le fură ochii ş-a lor inimi iubitoare 
Soarele înşelător. 

(Convorbiri literare, 1 martie 1869) 
 
Die Ernte  
Jubelnd zwitschernd steigt die Lerche, mit den Flügeln schlagend, heiter, 
Von der Sonne schnell hernieder, auf der goldnen Strahlenleiter. 
Unbeweglich steh’n die Lüfte, werden schnell zum heißen Brand, 
Wachtel singet laut im Kornfeld, Grillchen singt im Haideland. 
 
Längst sind Schnitter, wo im Felde Aehr‘ an Aehre nickend leuchtet, 
Als es von der Morgensonne Athmen noch war angefeuchtet. 
Wie in gold’nem Flusse schwimmen Alle dort, von fern geseh’n, 
Ohne Gürtel alle Burschen, ohne Tuch die Mädchen steh’n. 
 
Sichel, Todes Halbmond, schneidet rasch und jede Aehre fällt, 
Ihre Kleinen trägt die Wachtel angstvoll fort und leer wird’s Feld. 
Schon das Ackerfeld in Schollen liegend, nach der Furchen Lauf, 
Wandelt sich in gold’ne Garben, baut in Haufen hoch sich auf. 
 
Eilig binden dort ein Bursche und ein Mädchen Fuß an Fuß, 
Geben sich, bei jeder Garbe, ganz verstohlen einen Kuß. 
Die erspäht, vorüberfliegend, ein gar kluges Vögelein,  
Sagt: „Wie süß, von ihren Garben, wird das neue Brod doch sein!“  

(Die Gegenwart, 11 mai 1878) 
Secerişul 
Ciocârlia ciripie, fâlfâind din aripioare, 
Pe o scară de lumină se coboară de sub soare.  
Aerul e-n neclintire, el devine arzător; 
Prepeliţa cântă-n grâie, grierul cântă-n mohor. 
 
În cel lan cu spicuri nalte au intrat secerătorii, 
Pe când era încă umed de răsuflul aurorei. 
Toţi, privindu-i de departe, par că înoată-n galben râu, 
Fetele fără ştergare şi flăcăii fără brâu.  
 
Secera, crai-nou de moarte, mereu taie, spicul cade. 
Prepeliţa îşi ia puii şi se duce; lanul scade, 
Iar în urmă, holda mândră, răsturnată prin bucăţi, 
Se ridică-n snopi de aur, se clădeşte-n jumătăţi.  
 
Mai departe, lucind iute, un flăcău ş-o fată mare 
De tot snopul îşi dau gingaş o furişă sărutare, 
Când o pasăre măiastră, peste lan trecând uşor, 
Zice: „Dulce-a mai fi pâinea de la snopurile lor!” 

(Convorbiri literare, 1 martie 1869) 
 
Cea mai mare parte a poeziilor lui Alecsandri traduse de regină în germană sunt 

publicate în volumul „Rumänische Dichtungen” („Poezii româneşti”)111, volum editat îm-
preună cu scriitoarea Mite Kremnitz, colaboratoarea literară a Reginei Elisabeta în anii 
1878-1890. De asemenea, regina îi dedică lui Vasile Alecsandri cartea ei „Durch die Ja-
111  Carmen Sylva: Rumänische Dichtungen, ediţia princeps germană, editată împreună cu Mite Kremnitz, apare în 

1881 (Leipzig: Friedrich) şi o ediţie a 2-a adăugită în 1889 (Bonn: Strauss). 
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hrhunderte” („De prin veacuri”, Bonn, ediţia princeps 1885): „Iubitului şi veneratului 
nostru poet Vasile Alecsandri, neobositul culegător al poeziilor populare româneşti“. 
Volumul se doreşte a ilustra istoria şi legendele românilor de la Decebal şi până la 
Carol I, având în cuprins o serie de repovestiri după legende şi cântece populare 
româneşti culese de Vasile Alecsandri (dintre care: Mioriţa, Şalga, Doncilă, Oprişan, 
Bogdan, Mihu copilul, Balada Mănăstirea Argeşului respectiv Meşterul Manole). Volumul 
german al reginei „Durch die Jahrhunderte” („De prin veacuri”) se sfârşeşte cu povestirea 
autobiografică „Wie Alecsandri die Balladen fand” („Cum a găsit Alecsandri baladele”), 
în care regina descrie o întâlnire cu poetul Alecsandri la Castelul Peleş din Sinaia.  

 
Alecsandri-Apolo şi Eminescu-Luceafărul 
Într-un amplu volum german de poezie al Reginei Elisabeta, Meine Ruh’ 

(Liniştea mea), publicat în Germania în anul 1884 sub pseudonimul Carmen Sylva 
(Cântecul pădurii), găsim o poezie care a avut şi o traducere în limba română în 
vremea vieţii reginei. Este vorba de poezia „Götterkinder” (Odrasle dumnezeieşti) în 
care regina poetă îşi idealizează istoria propriei suferinţe ca regină fără copii. În 
acelaşi timp, poezia este o încercare a reginei de a-şi legitimiza talentul şi activitatea 
de poetă, dându-i explicaţia de har ceresc: însuşi zeul Apolo coborânde-se din ceruri 
spre regină şi dăruindu-i „pe buze viers divin”. Poezia Reginei Elisabeta conţine o 
serie de referinţe autobiografice: pierderea singurului copil, lipsa unui moştenitor, 
aluzia la campania Regelui Carol I în Războiul Ruso-Turc din 1877-1878 (în acelaşi 
timp şi Războiul de Independenţă al României), începutul activităţii de scriitoare; în-
tâlnirea cu poetul Alecsandri care o încurajează pe regină în demersurile ei literare. 
Regina din poezie poate fi uşor identificată ca fiind Regina Elisabeta (Carmen Sylva), 
iar Apolo (în mitologia greacă zeul Luminii, poeziei şi muzicii) poetul Alecsandri, su-
pranumit la vremea sa „regele poeziei“. Cadrul de basm din poezie face o trimitere 
spre Castelul Peleş construit de Regele Carol I la Sinaia, unde vitraliile din biroul 
Reginei Elisabeta au scene din legendele culese de Vasile Alecsandri şi din basmele 
germane, printre care şi Albă ca Zăpada de Fraţii Grimm. La fel ca basmul german 
începe şi poezia lui Carmen Sylva cu o regină cosând la fereastra castelului, singură 
şi tristă, şi care îşi doreşte să aibă un copil. Dar spre deosebire de basm, reginei din 
poezia lui Carmen Sylva nu i se îndeplineşte cea mai arzătoare dorinţă, căci în locul 
fiului aşteptat, „crăiasa” din poezie primeşte prin „sărutul“ zeului Apolo harul poetic.  

Strofele melodioase alcătuite din patru versuri, tonul de basm şi motivul 
apariţiei unui zeu ca o făptură a luminii înaintea reginei nu amintesc însă atât de 
mult aici de creaţia lui Alecsandri, ci mai degrabă de un poem mai celebru, Luceafărul 
lui Mihai Eminescu. În ciuda diferenţelor stilistice dintre cele două poezii, similaritatea 
parţial formală şi abordarea anumitor motive în traducerea lui Şt. O. Iosif (care 
amintesc de poezia eminesciană în mai mare măsură decât în versiunea germană 
originală) nu sunt întâmplătoare. În poezia lui Eminescu planul fanteziei se împleteşte 
cu imagini cosmogonice şi cu elemente mitice, iar înstrăinarea geniului de lumea pă-
mântească (simbolizat prin Luceafăr, sugerând singurătatea artistului), precum şi 
incompatibilitatea perechii duc la eşuarea iubirii geniului pentru frumoasa fiică de 
rege. Aşa cum, în poezia lui Eminescu, Luceafărul ia chip de om pentru a cădea pe 
pământ şi a o întâlni la castel pe fiica regelui, la fel şi în poezia Carmen Sylvei făptura 
din lumină a zeului apare în chip de Apolo în castelul reginei. Însă în timp ce geniul 
din poezia lui Eminescu se retrage în lumea sa pentru că fiica regelui preferă o iubire 
pământeană, în poemul lui Carmen Sylva nu este vorba despre dragostea erotică 
dintre un zeu şi o pământeană. În poezia lui Carmen Sylva, zeul „o-nalţă” pe regină 
spre sfera artei, iar ca semn divin (talentul poetic) ochii reginei poete devin „luceferi”, 
aducând lumină şi celorlalţi oameni prin creaţia artistică.112  
112  Silvia Irina Zimmermann: Regina poetă Carmen Sylva. Literatura în serviciul Coroanei, traducere din germană 

de Monica Livia Grigore, Bucureşti: Editura All, 2013, pp. 32-34.
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Götterkinder 
 
Die Sonne sinkt in hehrem Glanz, 
Auf Schlosses Fenster blitzt 
Es feurig, dran die Königin 
In stiller Wehmut sitzt. 
 
Sie seufzt: „Wie öd’, wie tot das Schloß! 
Mir wird kein Kind zu teil! 
Im fernen Krieg ist mein Gemahl, 
Ich bin allein derweil.“ 
 
Da tönt’s wie Himmelsharmonie, 
Da rauscht’s wie Flügelschlag, 
Und heller wird und heller noch 
Das dämm’rige Gemach. 
 
Und aus den Strahlen tritt hervor 
Er selbst, der Gott Apoll’: 
„Was weinst Du, schönes Erdenkind?“ 
So spricht er liebevoll. 
 
„Ich weine nicht, mir bebet ja 
Das Glück in tiefer Brust!“ 
„Mich zog es her, mit viel Gewalt, 
Zu Dir ich kommen mußt’!“ 
 
Sie sank zu seinen Füßen hin, 
Er aber hob sie auf, 
Und der erschrock’nen Erde stand 
Ganz still der Sonne Lauf. 
 
Am andern Morgen war so schön 
Wie nie die Königin, 
Ihr Auge strahlte sternengleich, 
Sie schwebte her und hin. 
 
Sie griff in ihre Harfe tief, 
Ihr Sang erbrauste weit, 
Er weckte alle Märchen auf, 
Aus großer, alter Zeit. 
 
Die zogen schnell ins Schloß hinein 
Und füllten es mit Licht, 
Mit Liedern und Geschichten schön, 
Und Duft und Freude dicht. 
 
Sie lockte flüsternd sie herbei, 
Beim ersten Morgenstrahl, 
Die Erdensöhne sah’n von fern 
Des Königs schön Gemahl. 
 
Sie wagten ihr zu nahen nicht, 
Trotz ihrem Augenpaar, 
Sie las in ihren Herzen tief, 
Und schaute alles klar. 
 
Sie standen andachtsvoll vor ihr, 
Als ob es jeder wüßt’ : 
Das hochbegnadet’ Frauenbild, 
Das hat ein Gott geküßt. 
 
Die Sonnenstrahlen folgten ihr 
Bis in ihr Kämmerlein 
Und küßten sie und hüllten sie 
In Wunderbilder ein. 
 
Wohl hat die schöne Königin 
Noch immer keinen Sohn, 
Doch in dem Herzen Himmelslicht, 
Auf Lippen Himmelston. 
 
(Meine Ruh‘, 1884) 

Odrasle dumnezeieşti 
 
„Apune soarele aprinzând 
Fereastra la castel, 
Unde Regina stă visând 
Cu ochii duşi la el. 
 
„Străin şi mort castelul ce‑i! 
N‑am parte de copii! 
Dus în război e soţul meu – 
Şi‑i trist stingher să fii!“ 
 
Ci iat’un glas venit din cer 
Şi ca un freamăt viu – 
Un sul de raze străbătu 
Iatacul ei pustiu. 
 
Apolo însuşi, mândru zeu, 
Din raze creşte‑n prag. 
„De ce crăiasă, plângi mereu?“ 
Grăieşte el cu drag. 
 
„Nu plâng, ci tremur doar de‑atât 
Noroc, şi mă‑nfior.“ 
„Un dor adânc m‑a întrupat 
La tine să cobor.“ 
 
Ea‑i cade în genunchi, dar el 
O‑nalţă iar în sus – 
Şi‑o clipă a stat pământu‑n loc, 
Înspăimântat nespus. 
 
Crăiasa‑n zori de zi părea 
Frumoasă de nescris – 
Luceferi ochii ei păreau, 
Plutea ca într‑un vis. 
 
Al harfei sale glas zbură 
Spre bolţile cereşti 
Trezind din vremuri mari, străvechi, 
Uitatele poveşti. 
 
Veneau poveştile‑n castel 
Şi îl umpleau acum 
Cu triluri şi cu bucurii 
Şi raze şi parfum. 
 
Ea le chema, şoptind duios, 
În zori de dimineţi – 
Din zare oamenii priveau 
La chipul ei măreţ. 
 
Să calce‑n preajmă‑i nu‑ndrăzneau, – 
Privirea ei de foc 
Citea în inimi totuşi clar 
Şi pătrundea pe loc. 
 
Smeriţi în faţa‑i stând păreau 
A şti în gândul lor 
Că acest chip sfânt l‑a sărutat 
Un zeu nemuritor. 
 
Şi razele o urmăreau 
Chiar şi‑n iatacul ei, 
Şi‑o sărutau şi‑o învăluiau 
În straie de scântei. 
 
Iar dacă tot n‑a strânge‑n veci 
Regina prunc la sân – 
Ea poartă‑n suflet foc ceresc, 
Pe buze viers divin.“  
 

(Traducere de Şt. O. Iosif) 

Influenţa poetului Vasile Alecsandri asupra reginei poete 
Influenţa poetului Vasile Alecsandri asupra creaţiei literare a reginei poete 

Carmen Sylva se constată adesea acolo unde scriitoarea foloseşte literatura ca mediu 
de comunicare patriotică şi de promovare culturală, din dorinţa de a atinge un public 
cititor mai larg. Pe lângă cântecele populare traduse în germană, găsim în opera lui 
Carmen Sylva îndeosebi în poveşti şi povestiri pentru copii descrieri pitoreşti ale ro-
mânilor din mediul rural. Îndeosebi muzica şi cântecele populare sunt menţionate 
abundent în poveştile şi povestirile reginei, iar în textul german autoarea foloseşte 
deseori cuvintele româneşti, de exemplu: „doina”, „lăutari”, „hora”, pe care le explică 
cititorului german în note sub text. Astfel, povestea „Vârful cu Dor” din volumul 
„Poveştile Peleşului” începe cu o descriere deosebit de poetică:  

„Fost-a odată la Sinaia o horă precum n-a mai fost. Era o sărbătoare mare şi 
călugării din mănăstire împărţiseră pomană ciubere întregi şi toţi mâncaseră de se 
săturaseră. Oamenii veniseră de departe: de la Izvor şi de la Poiana Ţapului, de la 
Comarnic şi de la Predeal şi de peste munte. Soarele strălucea şi încălzea toată valea, 
de-şi azvârleau fetele basmalele de pe cap şi de-şi puneau flăcăii pălăriile acoperite 
cu flori pe ceafă. La joc tuturor le era foarte cald. Femeile măritate şedeau jur 
împrejur pe iarbă verde şi ţineau copilaşii la sân. Maramele lor luciau de departe, 
albe şi gingaşe ca nişte flori. Ce joc vesel! Ce tropăit! Ce strigăte! Fetele parcă pluteau 
în aer. Picioarele lor gingaşe care se zăreau sub vâlnicile cele înguste, parcă nici nu 
atingeau pământul. Iile lor erau bogat cusute. Ele străluceau de culorile cele mai vii 
şi de aur, ca şi banii de la gât. Hora se-ntorcea şi se legăna necontenit în cercuri mai 
mici şi mai mari, la cântecul neobosit al lăutarilor, cum bate sângele prin vine, cum 
urmează unele după altele valurile apei.”113 

În povestirea „Cum a găsit Alecsandri baladele” din volumul „De prin veacuri” 
dedicat lui Vasile Alecsandri, regina descrie o şezătoare la Castelul Peleş din Sinaia, 
la care ia parte şi poetul îndrăgit:  

„Ne adunaserăm în sala de muzică a Castelului Peleş, cea cu frumoasa lem-
nărie, cu picturile după povestirile lui Carmen Sylva şi cu vitraliile cu imagini din 
basmele lui Alecsandri. O lumină caldă, aurie a amurgului străbătu întunericul, 
încât strana cu scaunele-i de lemn, înşirate de-a lungul peretelui, şi orga păreau 
mai mari. Într-unul din aceste scaune şedea poetul, cu frumosul lui profil, iar jur 
împrejur Carmen Sylva şi tinerele fete, toate îmbrăcate în port popular, o abundenţă 
de frumuseţe şi culoare, şezând ori pe taburete medievale, ori pe treptele de lemn 
în faţa stranei, iar printre ele Elena Văcărescu, a cărei faţă fragedă strălucea de 
bucuria primului succes public. Tocmai ne cântase Livia Schubert, Bach şi 
Händel, iar minunata ei voce alto umpluse întreaga încăpere asemenea sunetului 
unui clopot. […] Carmen Sylva îi citi lui Alecsandri câteva balade, pentru a afla 
dacă traducerea ei în proză nu ar părea o profanare, iar el îi povesti despre 
Dragomira, Veniamina şi Casandra. Toate îl ascultau cu viu interes. Cercul 
tinerelor se strânse şi mai mult în jurul bătrânului domn şi era o privelişte încân-
tătoare cum căpşoarele lor fierbinţi, cu ochi scânteietori, îl priveau dimprejur şi 
cum el, cu minunatul lui har al povestirii, ştia să le ţină pe toate încordate de 
atenţie. Ochii lui zâmbeau deseori, când vreo exclamaţie îi arăta că provocase 
efectul dorit. Le povestea copilelor românce despre istoria strămoşilor lor, de parcă 
ar fi povestit basme dintr-o ţară îndepărtată. Vorbea despre luptele din tinereţe 
pentru libertate, când mulţi fuseseră închişi ori plecaseră în exil, pentru că nu li 
se îngăduia să fie un popor, dar ei nu încetară să lupte şi să spere în continuare. 
Faţa i se lumină când adăugă: 

– Iar astăzi este lucru dobândit! 
– Lumea nu vrea să creadă că aţi cules toate baladele şi că ele nu sunt 

113  Carmen Sylva: Poveștile Peleșului, ediţie îngrijită şi postfa�ă de Silvia Irina Zimmermann, ediţia a II-a adăugită, 

Bucureşti: Corint, 2018, p. 14.
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născocite! zise Carmen Sylva. Dar nu-i aşa că ele sunt cu adevărat populare? 
– Povestiţi-ne cum le-aţi găsit, povestiţi-ne! rugă Elena.“114

Cu toate că şi muzica cultă are o însemnătate în povestirea reginei, în primul 
rând este vorba despre Vasile Alecsandri şi dragostea lui pentru cultura populară a 
românilor. Regina este dornică să arate în această povestire care iniţial era adresată 
copiilor germani că în România exista o cultură populară valoroasă, pe care un mare 
poet român o considera demnă de a fi culeasă şi păstrată, la fel cum, pe de altă parte, 
şi la Curtea regală a Reginei Elisabeta era practicată o cultură clasică europeană, de-
monstrând aşadar şi simţul artistic şi cunoştinţele culturale ale suveranei. 

Prieten al perechii regale, sfătuitor literar al reginei poete 
În corespondenţa personală a perechii regale, Carol I şi Elisabeta, numele lui 

Alecsandri apare în mai multe scrisori, poetul şi diplomatul fiind apreciat de rege şi de 
regină deopotrivă ca prieten precum şi pentru efortul lui de culegător de cântece 
populare româneşti. Deja în anul 1872 Elisabeta Doamna îi relatează socrului ei, 
Principelui Karl Anton der Hohenzollern-Sigmaringen, într-o scrisoare din 25 decembrie 
de la Bucureşti următoarele: „Tocmai îl avem pe poetul Alecsandri aici, este un mare 
miracol că vine odată la oraş. El a scris o legendă pentru mine – prevăd că vom deveni 
buni prieteni.”115 Carol I, la fel, îi povesteşte tatălui său într-o scrisoare de la Franzensbad 
din 20 iulie 1874 despre Alecsandri în legătură cu întâlnirea cu diplomatul şi 
traducătorul Kotzebue: „Astăzi l-am avut oaspete la masă pe trimisul Rusiei la Dresda, 
Wilhelm von Kotzebue. […] Ne-a interesat deosebit de mult, pe mine şi Elisabeta, să îl 
cunoaştem, pentru că el este traducătorul poeziilor populare româneşti ale lui Alecsandri. 
Leopold [de Hohenzollern, fratele lui Carol] îţi va putea povesti despre el, căci tocmai i-
a citit aceste traduceri.”116 Din jurnalul Regelui Carol I aflăm că Alecsandri era deseori 
invitat al perechii regale la Bucureşti şi Cotroceni sau la Sinaia, după cum o dovedesc 
însemnările regelui, de exemplu: „La masă Alecsandri” (Cotroceni, 12 octombrie/ 30 
septembrie 1881)117, „Ceai în pavilionul de vânătoare, acolo Alecsandri şi baronul von 
Ring, cu ei la castel.” (Sinaia, 3 septembrie/ 22 august 1882)118, „Alecsandri la ceai.“ 

(Sinaia, 8 septembrie/ 27 august 1882)119, „Seara, la masă, Alecsandri, care merge la 
Neu-Wied.“ (Cotroceni 17/ 29 mai 1883)120, „La dejun Alecsandri, pe care l-am invitat.” 
(Sinaia 8 octombrie/ 26 septembrie 1883)121, „promenadă cu Alecsandri“ (Sinaia 10 oc-
tombrie/ 28 septembrie 1883)122, „Seara prima reprezentaţie cu Ovid de Alecsandri, 
acolo cu Elisabeta, ţinut până la ora 1, foarte plin, versuri frumoase.“ (Bucureşti 9/ 21 
martie 1885)123, „Sosit Alecsandri, biliard cu el seara.“ (Sinaia 5/ 17 octombrie 1886)124. 

114  Carmen Sylva: Wie Alexandri die Balladen fand [Cum a găsit Alecsandri baladele], în: Carmen Sylva: Durch 
die Jahrhunderte [De prin veacuri], Bonn: Strauss, 1887, pp. 351-352. Traducerea de Silvia irina Zimmermann pu-

blicată în: Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva): De prin veacuri. Povestiri istorice şi legende populare 
pentru copii. Ediţie îngrijită, prefaţă şi traduceri de Silvia Irina Zimmermann. 160 pagini, Bucureşti: Editura Hu-

manitas, 2018, pp. 109-117.
115  Traducerea noastră după originalul din Arhivele Naţionale ale României, Fond Regele Carol I, Personale, V-117. 
116  Traducerea noastră după originalul din Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti (ANR), Fond Casa Regală, 

Regele Carol I, VD-1814.
117  Regele Carol I: Jurnal. Carol I al României, stabilirea textului, traducere din limba germană, studiu introductiv 

şi note de Vasile Docea, Iaşi: Editura Polirom, vol. 1: 1881-1887, p. 97. 
118  Ibidem, p. 166.
119  Ibidem, p. 167.
120  Ibidem, p. 226.
121  Ibidem, p. 255.
122  Ibidem, p. 256.
123  Ibidem, p. 357.
124  Ibidem, p. 462.
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În corespondenţa dintre soţii Carol I şi Elisabeta, Alecsandri este de asemenea amintit 
în mai multe epistole. Regina Elisabeta îi scrie augustului soţ de la Sinaia, în 24 
noiembrie 1882: „I-am trimis lui Alecsandri prima mea poezie în franceză; invită-l să-ţi 
citească încântătoarea poezie pe care mi-a recitat-o şi mie, iar apoi răspunsul meu la 
aceasta, căci te va amuza. Din păcate nu am nici cea mai mică idee despre versificaţia 
franceză, mă joc numai prinselea, lăsându-mă purtată de toiag Dumnezeu ştie 
încotro.”125 Alte scrisori ale perechiii regale îl menţionează pe Alecsandri ca fiind 
oaspete la Neuwied, unde Regina Elisabeta îşi petrecea vara câteva săptămâni la 
Segenhaus lângă Neuwied (în reşedinţa mamei sale), unde organiza deseori serate de 
muzică şi literatură, prilej cu care invita mai multe personalităţi de cultură şi artă şi din 
România. Astfel, în 7 iunie 1883 de la Segenhaus regina îi relatează regelui: „Dragule 
bun! A sosit şi Alecsandri, iar cu el şi Hallström, este totul bine aici, din nou linişte şi o 
atmosferă care îmi este simpatică. Nu mai este nevoie să îmi strivesc propria natură, 
pentru a nu deranja pe nici unul dintre aceşti oameni realişti, care privesc cu o 
oarecare milă asupra poeziei, tratând-o ca pe o boală! Ieri, Hallström nea cântat din 
Neaga. A fost o mare plăcere! Opera este într-adevăr frumoasă, cu o abundenţă de 
melodii româneşti autentice. De bucurie, lui Alecsandri i sau umplut în repetate 
rânduri ochii de lacrimi. Sper din inimă că va plăcea, pentru că ar fi cea mai bună pro-
pagandă pentru ţara noastră.”126 Despre trecerea în nemurire a poetului în august 
1890, Regina Elisabeta află pe când se află în Ţara Galilor, în Marea Britanie, la un tra-
tament. Din Llandudno, regina îi scrie Regelui Carol I în 6 septembrie 1890: „Vestea 
despre moartea lui Alecsandri ne-a provocat lacrimi fierbinţi mie şi Elenei [Văcărescu, 
n.a.].”127 Iar 16 ani mai târziu, în scrisoarea din 5 septembrie 1906 către familia ei din
Neuwied, Elisabeta mărturiseşte: „Dar eu l-am îndrăgit pe Alecsandri mai mult decât
toţi ceilalţi! Mi-e cu neputinţă să iau o poezie a lui în mână fără să-mi curgă lacrimile!
Îmi lipseşte în orice ceas a vieţii!”128

Prieteniei dintre Regina Elisabeta şi poetul Vasile Alecsandri îi rămâne ca 
mărturie literară peste veacuri volumul de traduceri al reginei „Rumänische Dichtungen” 
(Poezii româneşti), publicat în Germania în 1881, reeditat şi adăugit 1889. Acest 
volum care cuprinde în cea mai mare parte poezii din opera lui Vasile Alecsandri şi 
din cântecele populare culese de el, traduse de însăşi regina României, de origine 
germană, a fost până la Primul Război Mondial cel mai răspândit volum de poezie ro-
mânească în Germania. Graţie lui, cititorii germani au avut posibilitatea de a face 
cunoştinţă cu poeţii români ai vremii şi îndeosebi cu poetul şi culegătorul de cântece 
populare româneşti, Vasile Alecsandri – un omagiu al reginei poete Carmen Sylva 
poetului venerat şi îndrăgitului ei prieten. 

Dr. Silvia Irina Zimmermann 
Centrul de Cercetare Carmen Sylva  al 
Arhivei Princiare de Wied din Neuwied

125  „Cu iubire tandră, Elisabeta“ – „Mereu al tău credincios, Carol“. Corespondenţa perechii regale. Ediţie critică 

şi comentată, note şi traducere din germană de Silvia Irina Zimmermann şi Romaniţa Constantinescu. Transcrierea 

după manuscrisul în limba germană, stabilirea textului, studiu introductiv şi indice de Silvia Irina Zimmermann. 

Bucureşti: Humanitas, 2020, Volumul I: 1869-1888, p. 302.
126  Ibidem, p. 328.
127  Traducerea noastră după originalul din Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti (ANR), Fond Casa Regală, 

Regele Carol I, VD-524-2.
128  Traducerea noastră după originalul din Arhiva Princiară de Wied, Neuwied, Fond Carmen Sylva, mapa nr. 113-

12-1. Vezi scrisorile publicate în: Hans-Jürgen Krüger: Briefe Carmen Sylvas im Fürstlich Wiedischen Archiv in 
Neuwied [Scrisorile Carmen-Sylvei în Arhiva Princiară de Wied din Neuwied], în: Silvia Irina Zimmermann/ Edda 

Binder-Iijima (coord.): „Ich werde noch vieles anbahnen.” Carmen Sylva, die Schriftstellerin und erste Königin
von Rumänien im Kontext ihrer Zeit [Voi mai face multe punţi. Carmen Sylva, scriitoarea şi prima Regină a Româ-

niei în contextul timpului ei], Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva - Fürstlich Wiedisches Archiv

[Colecţia Centrului de Cercetare Carmen Sylva – Arhiva Princiară de Wied]: vol. 2, Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015, 

pp. 191-246, aici: p. 218.
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Fig. 100 - Colaj cu poeziile traduse de Regina Elisabeta din opera  
lui Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu şi publicate sub pseudonimul 
E. Wedi (Elisabeta de Wied) în revista germană „Die Gegenwart“,  
în mai şi iulie 1878. Colecţia: Silvia Irina Zimmermann 
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Fig. 101 - „Rumänische Dichtungen“ (Poezii româneşti) cu traduceri  
de Carmen Sylva şi Mite Kremnitz, Leipzig: Friedrich, 1881. 

Colecţia: Silvia Irina Zimmermann 

Fig. 102 - „Rumänische Dichtungen“ (Poezii româneşti) cu traduceri  
de Carmen Sylva şi Mite Kremnitz, ediţia a 3-a adăugită, Bonn: Strauss, 1889,  
conţinând în cea mai mare parte poezii din opera lui Vasile Alecsandri traduse 

de Regina Elisabeta în germană. Colecţia: Silvia Irina Zimmermann 
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Fig. 103 - „Aus Carmen Sylva’s Königreich, Durch die Jahrhunderte“ (Din Regatul  
Carmen-Sylvei. De prin veacuri), ediţia a 2-a, Bonn: Strauss, 1887. Volum de povestiri 
istorice şi cântege populare româneşti traduse de Regina Elisabeta în germană, cu o 
dedicaţie a reginei: „Iubitului şi veneratului nostru poet Vasile Alecsandri, neobositul 
culegător al poeziilor populare româneşti“. Colecţia: Silvia Irina Zimmermann 
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