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O CASETĂ A ZULNIEI NEGRI-STURDZA
(DĂRUITĂ DE REGINA ELISABETA A ROMÂNIEI), DIN
COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE “PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI
- Rezumat Articolul prezintă o casetă a Zulniei Negri – Sturdza (dăruită de Regina
Elisabeta a României), aflată în patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi. Regina Elisabeta i-a dăruit caseta Zulniei (una dintre primele
sale doamne de onoare, care i-a fost alături şi în ziua căsătoriei), sora lui
Costache Negri, probabil la întoarcerea din călătoria în străinatate (dintre anii
1891-1894).
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A JEWELRY BOX THAT BELONGED TO ZULNIA NEGRI-STURDZA
(GIFTED TO HER BY THE QUEEN ELISABETH OF ROMANIA) FROM THE
COLLECTIONS OF “PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAŢI
- Abstract The article presents a jewelry box that belonged to Zulnia Negri –
Sturdza (gifted to her by the Queen Elisabeth of Romania), which is now a part
of the patrimony of „Paul Păltănea” History Museum of Galaţi. Most probably,
Queen Elisabeth offered the cassette to Zulnia (one of her first honour ladies,
which accompanied her also on hew wedding) and also the sister of Costache
Negri, when she returned from her trip abroad (between 1891-1894).
Keywords: jewelry box, collection, „Paul Păltănea” History Museum of
Galaţi, Queen Elisabeth of Romania, Zulnia Negri-Sturdza.
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Multe obiecte decorative sau funcţionale au o poveste a executării, a
achiziţionării sau a primirii în dar, a moștenirii, a dăinuirii lor.Când povestea din
spatele obiectelor are printre eroii săi personalităţi, ea capătă valenţe memoriale
interesante și deseori inedite, datorită informaţiilor despre viaţa acestora, despre
perioada contemporană lor. Atractive, captivante și demne de spus sunt și poveștile
bunurilor culturale aflate în patrimoniul instituţiilor muzeistice.
Și în patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi sunt astfel de
bunuri muzeistice. În acest demers tematic ne-am propus să prezentăm o casetă,
specială nu atât prin structură sau aspectul estetic, cât prin faptul că a păstrat o
mărturie manuscrisă a spiritului poetic al Reginei Elisabeta a României1 (Fig.1),
moștenită de o familie al cărei destin a fost strâns legat de istoria românilor, Negri Sturdza.
Regina Elisabeta a dăruit această casetă Zulniei Negri – Sturdza2 ( Fig. 23),
probabil la întoarcerea din călătoria în străinătate (dintre anii 1891-1894).
Susţinătoare a poveștii de dragoste interzise dintre Principele moștenitor Ferdinand
și Elena Văcărescu, romantica regină a fost nevoită să se îndepărteze o perioadă de
România, din cauza atmosferei ostile provocată de implicarea sa directă în favoarea
îndrăgostiţilor. Una din destinaţiile exilului său a fost ,,Pallanza, o mică staţiune
balneară de lângă Lago Maggiore”4 (în Italia).

1

Regina Elisabeta a României (1843-1916), Elisabeth Pauline Ottilie Luise - principesă de
Wied, s-a născut la data de 29 decembrie 1843 la Neuwied, Germania, ca fiica cea mare a
principelui Hermann de Wied şi a principesei Maria de Wied. În noiembrie 1869 s-a
căsătorit cu Domnitorul României, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. În anul 1881,
prin proclamarea României ca regat, devine prima Regină a României. A murit la 18
februarie/2 martie 1916 şi a fost înmormântată la Curtea de Argeş, România (Gabriel
Badea-Păun, Carmen Sylva (1843-1916). Uimitoarea Regină Elisabeta a României, Editura
Humanitas, București, 2012, p.28, 73, 254; Silvia Irina Zimmermann, Carmen SylvaRegina poetă. Literatura în serviciul Coroanei, Editura ALL, București, 2013, pp.13-15.).
2
Zulnia Negri Sturdza (1823-1901) s-a născut la Chişinău, în anul 1823, ca fiică a lui
Petrache Negre şi a soţiei sale, Zulnia. A fost doamnă de onoare a Elenei Cuza, apoi a
Principesei Elisabeta (prima regină a României). A murit în anul 1901, la Târgu Ocna,
România, şi a fost înmormântată alături de fratele său (Pericle Martinescu, Costache Negri,
Editura Tineretului, București, 1966, p.278).
3
Fotografia - aflată în colecția Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați - prezintă pe
Zulnia Negri-Sturdza, alături de Emil Sturdza (fiul său) şi Catinca Negri (sora sa).
4
Gabriel Badea-Păun, op.cit., p.201.
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Aici, peisajul, izolarea, nemulţumirea sufletească i-au stimulat și talentul
literar recunoscut al Reginei poete, Carmen Sylva5 (care s-a refugiat în scris,
încercând să alunge durerea pricinuită de pierderea singurului său copil, Maria, la o
vârstă fragedă).
Starea sa de spirit a condus probabil atunci și la momente de nostalgie, în
care și-a amintit și persoane pentru care nutrea o anume afecţiune, pe care le-a
simţit aproape în momente speciale ale vieţii sale.
Una dintre aceste persoane a fost și sora mai mică a lui Costache Negri,
căsătorită cu omul politic Vasile Sturdza,6 Zulnia Negri Sturdza. Ea fost prezentă
pe 3/15 Nov. 1869 la castelul Wied, la celebrarea căsătoriei dintre Carol I de
Hohenzzolern-Sigmaringen şi Elisabeta de Wied (fiind una dintre primele doamne
de onoare ale acesteia )7. Mesajul poetic al dedicaţiei dovedește o apreciere specială
pentru fosta sa doamnă de onoare, căreia s-a gândit să-i ofere o amintire, în semn
de afecţiune și preţuire.
Caseta din lemn de nuc, realizată în anul 1892 de un atelier
anonim(probabil italian), este necompartimentată şi prevăzută cu sistem de
închidere (nefuncţional). Capacul este ornamentat pe partea exterioară cu intarsie,
de culoare neagră, reprezentând: două păsări în zbor, care încadrează inscripţia
TOUJOURS A TOI (în registrul central); inscripţia RICORDO (în lateral, deasupra
încuietorii). Partea interioară a capacului are dedicaţia manuscris (în limba
franceză) a Reginei Elisabeta a României, pentru Zulnia Negri-Sturdza, caligrafiată
cu tuş negru. (Fig.3-4)

5

Carmen Sylva-pseudonimul literar al Reginei Elisabeta. ,,Apreciată la vremea ei pentru
angajamentul și succesul de a media între culturi, Regina Elisabeta (Carmen Sylva) este
considerată până în zilele noastre drept una dintre cele mai importante mediatoare ale
literaturii și culturii române în spațiul de limbă germană de la sfârșitul secolului al XIXlea”. (Silvia Irina Zimmermann, op.cit, p.105).
6
Vasile Sturdza (n. 8 noiembrie 1810 - d. ianuarie 1870) a fost fiul vornicului Constantin
Sturdza, din Bîrlad. A studiat în străinătate şi până în anul 1868, cand s-a retras din viața
publică, a activat ca: judecător în Divanul Domnesc din Iaşi (1849-1850); ministru de
Lucrări Publice în Moldova (în anul 1850); preşedinte al Divanului Domnesc(1856);
comisar al guvernului pe lîngă Banca Naţională a Moldovei (în anul 1857); caimacam al
Moldovei, alături de Ştefan Catargi și Anastasie Panu (între octombrie 1858 şi ianuarie
1859). Susținător al Unirii Principatelor Române, a fost numit prim-ministru și ministru de
Interne, după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Moldovei; primul
preşedinte al Înaltei Curți de Casaţie (înființată în anul 1862). (Dimitrie R., Rosetti,
Dicționarul contimporanilor, Editura Lito-Tipografiei „Populara”, Bucureşti, 1897, p.179).
Din căsătoria cu Zulnia Negri-Sturdza a avut trei fii: Emil, Ernest, Radu.
7
Adriana Gagea, Călătoria pe Dunăre. Intrarea M.M.L.L. Domnul şi Doamna în Capitală
(I), în „Biblioteca Bucureştilor”, an XII, Nr.10, octombrie 2009, p.9.
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Dedicaţia era următoarea: Madame Zulnie Stourdza-Negri/Tout nous quitte
avec le temps. Il n'y a qu' une chose qui survit. C'est l'âme qui se révêle sans
atours. Salut à celle qui s'éclaire de toute la beauté du paradis perdu et de toute
l'indulgence d'une vie honorable./ /Elisabetta/ Pallanza /Martie ΄92 (În limba
română: Totul ne părăsește cu timpul. Există doar un lucru care supravieţuiește.
Este sufletul care se dezvăluie deschis. Salut pe aceea care se entuziasmează de
toată frumuseţea paradisului pierdut și de toată indulgenţa unei vieţi onorabile!
/Elisabetta/ Pallanza /Martie ΄92).
Dimensiunile casetei sunt: L: 18,7 cm, LA:13,3cm, I: 6,2cm.
Caseta a intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în
anul 1967, prin achiziţionarea de la un membru al familiei Sturdza, din Iași şi este
înregistrată cu numărul de inventar 71558.
Iată cum o semnătură celebră, o dedicaţie sensibilă şi un obiect menit să fie
o amintire plăcută pentru o persoană dragă creează povestea unui bun muzeistic,
aparent obişnuită, dar cu semnificaţii literar-afective demne de un suflet şi un
condei regale, de o amiciţie nobilă.

8

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, Registrul de Inventar General, vol. II, număr de
inventar 7155.
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Fig. 1. Regina Elisabeta a României(1843-1916)
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Fig. 2. Zulnia Negri-Sturdza, alături de Emil Sturdza (fiul său) şi

Catinca Negri (sora sa)
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Fig. 3. Caseta Zulniei Negri-Sturdza
(dăruită de Regina Elisabeta a României)

Fig. 4. Dedicaţia manuscris (în limba franceză)

a Reginei Elisabeta a României, pentru Zulnia Negri - Sturdza
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