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La 17 iunie 1825, la Iaşi, a văzut lumina zilei Elena, cea care mai târziu va ajunge Prima
Doamnă a României1. Tatăl, postelnicul Iordache Rosetti, era fiul Marelui Vornic, cu acelaşi nume,
de la care moştenise moşia Soleşti, în ţinutul Vaslui, singura care-i mai rămăsese „din mai bine de
douăzeci şi nouă de moşii cât avusese”2. Mama, Ecaterina, era fiica logofătului Dumitrache Sturdza,
care în timpul revoluţiei de la 1821, împreună cu întreaga familie „lăsându-şi odoarele casei şi
bucatele pământului pe mâna răsculaţilor şi a turcilor”3 s-a refugiat la Cernăuţi, unde a stat doi ani.
În această perioadă, postelnicul Iordache Rosetti s-a căsătorit cu Ecaterina Sturdza de la care „luă
puţină zestre”4.
Ecaterina Rosetti „era aspră la înfăţişare ca şi tatăl ei logofătul. Avea o fire dreaptă, hotărâtă
la fapte, chibzuită şi foarte religioasă. Autoritară cu copiii săi, nu le îngăduia niciodată nici cea mai
mică lipsă de bună cuviinţă faţă de cei ce-i înconjurau. Luând în mână aproape fără sprijinul soţului,
treburile destul de încurcate ale moşiei, era cunoscută ca adevărata stăpână de către toţi slujitorii
curţii, boierul fiind mai puţin energic şi suferind de inimă. Se descurca singură cu zarafii de care avea
nevoie, mai cu seamă în vremea când ridicase din temelie, casa nouă la Soleşti. Era însă bună şi
îndatoritoare cu acela care avea nevoie de sfatul şi ajutorul ei”5.
Elena îşi va petrece primii ani ai copilăriei la moşia Soleşti, alături de ceilalţi patru fraţi, sub
directa supraveghere a mamei sale, Ecaterina. Anii şcolarităţii îi va face cu profesori particulari, la
conacul unchiului său, Constantin Sturdza, de la Şcheea, împreună cu verii săi şi apoi la bunicul
Dumitrache Sturdza de la Miclăuşeni, posesorul unei impresionante colecţii de manuscrise şi
documente. La 15 ani revine la Iaşi, unde familia sa deţinea o casă, şi conform obiceiului vremii
este prezentată în cercurile protipendadei capitalei Moldovei, din vremea domnitorului Mihail
Sturdza. Tot ceea ce vedea în jurul său era cu totul neaşteptat, pentru adolescenta crescută atât de
autoritar de părinţi şi care nu-şi putuse dezvolta adevărata personalitate.
Curiozitatea şi dorinţa de necunoscut o împingea înainte spre acest mediu cultural
efervescent al Iaşilor, anilor’40, dar firea temătoare o reţinea în multe împrejurări, lăsând-o pradă
visurilor romantice, adolescentine. „Tineretul făcea saloane literare, societăţi muzicale, sub
supravegherea maeştrilor aduşi din Berlin sau Viena cu mari cheltuieli. La aceste întruniri cunoscu
Elena Rosetti pe Hermiona Asachi, căsătorită Moruzzi, care mânuia destul de îndemânatic condeiul
şi cânta şi din harpă, instrument rar întâlnit pe acele vremuri”6. În saloanele rudei sale, Didiţa
Mavrocordat, întâlnea „mai tot tineretul cult al Iaşilor, fără deosebire de boierie. Se jucau acolo
comediile tinerilor scriitori moldoveni: Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Matei Milo”7.
Deoarece părinţii aveau treburi la moşia de la Soleşti, tânăra Elena a fost lăsată câţiva ani, la
Iaşi, în grija mătuşii sale Profira Cantacuzino. Se ivea acum prilejul de a face noi cunoştinţe cu
ocazia frecventării petrecerilor din saloanele marilor boieri Roznovanu, Costache Sturdza,
Mavrocordat sau Cantacuzino.
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Fără a fi o frumuseţe, tânăra Elena se remarca prin simplitate, corectitudine, naturaleţe,
timiditate. Avea ochi mari, negri, sprâncene pronunţate, faţa ovală, iar părul bogat îl purta strâns
în cozi, cu cărare la mijloc, după moda vremii. În această perioadă îl cunoaşte pe Alexandru Cuza,
posibil în casa Didiţei Mavrocordat, al cărei soţ fusese pe vremuri colegul lui în Institutul Cuénim
din Iaşi sau la balurile lui Nicolae Cantacuzino. Oricum, un prilej deosebit l-a constituit îndoita
nuntă a Pulheriei Rosetti- Cantacuzino cu Constantin Moruzzi şi a Pulheriei Rosetti – Bălănescu cu
Vasile Cantacuzino, petrecere la care a participat domnitorul Mihail Sturdza şi toată „lumea bună” a
capitalei Moldovei, despre care amintea cu entuziasm Elena Rosetti, într-o scrisoare mamei sale, din
6/18 februarie 18418. „De statură mijlocie, cu înfăţişarea plăcută, trăsături regulate, ochi albaştri şi
păr castaniu buclat, Alexandru Cuza plăcea tuturor de la prima vedere. Foarte inteligent, spiritual,
cu purtări simple şi familiale, era primit în toate saloanele şi mai cu deosebire de către femei, care-l
găseau curtenitor şi vesel. Cuceritor când voia, prietenos cu cei de aproape, lua parte la mai toate
petrecerile unele din ele destul de scandaloase pentru cei ce ţineau la buna lor faimă... Îndată după
venirea în ţară, când slăbiciunile lui nu erau încă prea mult cunoscute, întâlni pe Elena Rosetti, care,
deşi nu era o fată bogată, făcea parte din protipendadă şi avea întinse legături de rudenie cu cei care
conduceau Moldova. Alexandru Cuza care nu era un om de interes, luându-se mai mult după
îndemnul inimii decât al raţiunii, privi totuşi pe această mică boieroaică ca o partidă bună pentru
începutul carierei sale funcţionăreşti”9.
Tânărul judecător solicita un concediu ministerului în vederea căsătoriei sale cu Elena
Rosetti. Evenimentul a avut loc la 30 aprilie 1844, în biserica de pe domeniul postelnicului Iordache
Rosetti din Soleşti, într-un cerc restrâns. Numeroasele obligaţii de serviciu, ce-i reveneau la
judecătorie, l-au determinat pe Alexandru Cuza să părăsească în grabă Soleştii, pentru a se deplasa
la Galaţi. Aici, tânăra pereche a locuit în casele postelnicului Ioan Cuza. Deoarece pe foaia dotală a
soţiei erau trecuţi şi ţigani robi, Alexandru Ioan Cuza a hotărât să-i dezrobească, conformându-se
hotărârii Adunării Obşteşti din 31 ianuarie/12 februarie 1844 privind emanciparea ţiganilor de pe
domeniile statului şi mănăstireşti.
Doamna Elena a înfruntat cu stoicism toate ingratitudinile provocate de un soţ care şi-a
dovedit de multe ori, mai ales în tinereţe, slăbiciunile pentru sexul frumos. Datorită educaţiei severe
primită de la mama sa, Elena avea o fire cu totul opusă soţului ei, fiind domoală, timidă, lipsită de
încredere în forţele proprii, cumpănită şi retrasă, găsind consolare în citit şi treburile casei, mai ales
că socrii erau mereu plecaţi la Iaşi sau la moşia de la Bărboşi, de lângă Huşi, iar Alexandru era
pasionat de treburile de la judecătorie. Vizitele celor de acasă erau o adevărată bucurie în această
viaţă monotonă pe care o ducea tânăra soţie. Din scrisoarea trimisă mamei sale, Ecaterina Rosetti, la
25 mai/5 iunie 1844, rezultă că aştepta cu nerăbdare sosirea fraţilor ei, Constantin, Dumitru şi
Teodor, ca şi a tatălui ei, la Galaţi10.
Solicitată deseori de mama sa de a-i comunica noutăţi din oraşul unde se stabilise, Elena
răspundea cu prudenţă, ascunzându-şi amărăciunea visurilor spulberate: „Nu pot să-ţi dau noutăţi de
prin oraş, fiindcă ies foarte rar, deoarece nu găsesc plăcere decât în căminul meu”11. Protipendada
de la Galaţi „ este de o monotonie fără asemănare”12, se confesa cu altă ocazie Elena. Singura
persoană a cărei companie o agrea era soţia pârcălabului de Covurlui, Iorgu Ghica.
Aniversarea căsătoriei sale trecu aproape pe neobservate, ceea ce îi mări şi mai mult starea
de tristeţe, la cei doar douăzeci de ani pe care-i avea. „ Dragii mei părinţi, – scria ea la Soleşti – vă
reamintesc că azi este treizeci aprilie şi că această zi mi-a adus cea mai mare fericire. Dar, dacă poţi
într-adevăr să fii fericit în această zi unică apoi poţi s-o şi numeri ca pe singura zi frumoasă din
viaţă”13.
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Deseori vacanţele erau petrecute de boierii moldoveni pentru destindere sau îngrijirea
sănătăţii pe litoralul Mării Negre la Odessa. Însemnări deosebite despre aceste locuri ne-au lăsat
Dimitrie Asachi, Nicolae Şuţu ş.a14. Alexandru Ioan Cuza solicitase Marii Logofeţii a Dreptăţii, la
10/22 iulie 1844 o lună de concediu spre a merge la feredei (băi) la Odessa, „fiind josiscălitului
orânduite pentru starea sănătăţii sale, feredeile de mare, de către doctori”15. Cererea fiindu-i
aprobată, Cuza şi soţia au plecat cu careta spre Odessa, în vara aceluiaşi an. Oraşul cu palatele şi
bisericile sale impunătoare, cu Palais-Royal, copie a celui din Paris, cu grandiosul Teatru de Operă,
cu bulevardele largi, parcurile şi grădinile sale înmiresmate, plajele aurii, aerul cosmopolit al
portului, au lăsat o bună impresie familiei Cuza. De asemenea, starea sănătăţii lui Cuza s-a
îmbunătăţit, după cum reiese dintr-o scrisoare trimisă la Soleşti, din partea Elenei, la înapoiere, în
18/30 octombrie 184416.
Un an mai târziu, Cuza adresa o nouă cerere, la 9/21 iulie 1845, către Logofeţia Dreptăţii,
prin care solicita pe lângă Secretariatul de Stat eliberarea paşaportului în vederea plecării la Odessa
pentru tratament. Logofeţia aprobând cererea făcea cunoscut Postelniciei motivul plecării
„neapărata trebuinţă de a merge peste hotare, la Odessa, pentru facire de feredei”17. Locul său la
Judecătoria ţinutului Covurlui, a fost ţinut provizoriu de către prietenul său, Teodor Răşcanu, viitor
secretar al „Asociaţiei Patriotice” de la Vaslui. Formele o dată rezolvate, soţii Cuza pornesc din nou
cu trăsura spre Odessa, parcurgând un drum obositor şi plin de praf, pe la Leova, Cimişlia, Tighina
şi Tiraspol. Drumul de întoarcere a provocat aceleaşi neplăceri. Într-o scrisoare către mama sa, din
5/17 noiembrie 1845 se arăta: „... Am fost tare supărată văzând că ştirile care ţi s-au dat despre
călătoria mea te-au mâhnit”18.
În toamna anului 1845, Cuza demisionează din funcţia de preşedinte al Judecătoriei ţinutului
Covurlui, fiind preocupat de mişcările sociale care se conturau împotriva regimului despotic al
domnitorului Mihail Sturdza. Ca urmare a evenimentelor legate de acţiunile protestatare din
Moldova meridională, soldate cu arestarea membrilor din conducerea „Asociaţiei Patriotice” din
care făcuseră parte fraţii Sion, Dimitrie Miclescu, Tucidide Durmuz şi Theodor Răşcanu (singurul
care a reuşit să se refugieze în Transilvania, şi de acolo la Paris), Alexandru Ioan Cuza a fost nevoit
să renunţe la proiectata călătorie la Odessa, în Grecia şi Turcia, menită să amelioreze boala sa de
astm, şi să aline suferinţele soţiei care-şi pierduse de curând bunica şi tatăl, Iordache Rosetti.
La Paris funcţiona „Asociaţia Studenţilor Români”, în frunte cu Ion Ghica şi C. A. Rosetti,
care căutau sprijinul Franţei pentru realizarea dezideratelor româneşti. Spre această Mecca a
democraţiei se va îndrepta şi Alexandru Ioan Cuza, care, la începutul verii anului 1846, împreună cu
soţia, va întreprinde o călătorie în Franţa. Aici a putut asista la o serie de divergenţe între
conducătorii acestei asociaţii care dincolo de coloratura culturală urmăreau să definitiveze căile de
pregătire a revoluţiei în vederea răsturnării vechilor structuri feudale.
În cursul lunii iulie 1846, familia Cuza revenea la Galaţi. Nu ştim impresiile Elenei Cuza din
acest voiaj, care o punea în contact cu civilizaţia europeană, dar nu puteau fi decât favorabile. Era
încă prea mâhnită de pierderile familiale pentru a se bucura în voie de tot ce-i putea oferi „oraşul
luminilor”. O va face mai târziu, când va reveni de mai multe ori aici şi timpul îi va permite acest
lucru.
Contactele dintre revoluţionarii moldoveni şi munteni se realizau în ţară, între anii 1846-1847,
mai ales, la moşia lui Costache Negri de la Mânjina, cu toată prigoana dezlănţuită de autorităţile
centrale. O puternică mişcare a boierimii liberale a avut loc cu ocazia noilor alegeri pentru
Adunarea Obştească în vara anului 1847, principale centre fiind Bârlad, Bacău, Huşi, Iaşi, Focşani,
Roman, unde alegerile au fost falsificate din ordinul domnitorului, de pe listele de alegători fiind
omis şi Alexandru Ioan Cuza. Printre cei care vociferau vehement împotriva abuzurilor domniei lui
Mihail Sturdza se număra prietenul şi viitorul cumnat al lui Cuza, Iordachi (Gheorghe) Lambrino,
14
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clucerul Mihăiţă Ştefănescu, Simion Bontaş, Iorgu Radu ş.a.19.
Alexandru Ioan Cuza a participat activ la evenimentele revoluţionare de la Iaşi din zilele de
27-28 martie 1848. Aflat în casa lui Alexandru Mavrocordat, cu alţi revoluţionari, în noaptea de
28 spre 29 martie, a încercat să opună rezistenţă forţelor represive trimise de Mihail Sturdza, fiind
grav rănit la picior. Gheorghe Sion reproducea, într-o scrisoare către Gheorghe Bariţiu, din 2 aprilie
1848, cuvintele înflăcărate ale lui Cuza, în tragicul eveniment al arestării: „Dar, fraţilor ! Să murim !
Dar să ne pregătim pentru ca să murim. Cu moartea noastră trebuie să deschidem un viitor naţiei
noastre vrednic de mărimea trecutului strămoşilor noştri romani ! Astăzi, toate naţiile învie, trebuie
să învie şi a noastră !”20.
Cuza figura pe lista celor 13 revoluţionari arestaţi „foarte periculoşi” ce au fost duşi la
Galaţi, îmbarcaţi pe Dunăre şi de la Măcin, urmau să fie preluaţi de turci spre Constantinopol. Şase
din grup, printre care Alexandru Ioan Cuza şi Manolache Costache Epureanu, reuşesc, în urma
intervenţiei energice a Elenei Cuza, care a cumpărat cu bani grei vigilenţa marinarilor, să evadeze în
drumul pe Dunăre, spre Măcin, şi cu sprijinul consulului englez din Galaţi, Cuningham, să se
refugieze la omologul său din Brăila. După câteva săptămâni, cu paşapoarte false, vor pleca cu
vaporul „Frantz” pe Dunăre până la Pesta21. De aici Alexandru Ioan Cuza s-a îndreptat spre
Transilvania unde a luat parte la marea adunarea de la Blaj22, care marca începutul revoluţiei
românilor ardeleni. În a doua jumătate a lunii mai îl găsim pe Cuza la Viena, apoi la Cernăuţi,
integrat programului Comitetului Revoluţionar Moldovean.
Din corespondenţa lui Alexandru Ioan Cuza cu prietenul său Iordachi Lambrino reiese că nu
avea ştiri despre soţie, rămasă la Galaţi. Elena Cuza reuşeşte cu greu să facă rost de bani, şi
înfruntând pericole de ordin politic, periclitându-şi sănătatea, în condiţiile în care Moldova se
confrunta şi cu o gravă epidemie de holeră, căreia îi căzuse victimă la 17 iunie 1848, socrul său,
postelnicul Ioan Cuza23, ajunge la Cernăuţi unde-şi va întâlni soţul. Pentru scurt timp, deoarece
Cuza pleacă în exil, iar Elena revine în ţară.
Îngrijorarea faţă de situaţia soţului său se desprinde dintr-o scrisoare, din 12 august 1848,
trimisă lui Lambrino, prietenul lui Cuza, care-şi avea conacul în comuna Banca, aproape de Bârlad:
„Iată 15 zile de când sunt departe de Alexandru... lipsa de bani m-a silit la aceasta fără voia mea.
El a plecat la Viena şi Dumnezeu ştie dacă-l voi mai putea revedea în iarna aceasta”24. Trei zile mai
târziu scria bucuroasă: „Alexandru este nevătămat şi se găseşte în acest moment la Pesta”25.
În 3 octombrie 1848, Elena comunica, în scris, aceluiaşi Lambrino: „Alexandru a fost la Paris şi
acum se află la Viena”26.
Reuşind să depăşească situaţia materială precară27, Doamna Elena revine la Cernăuţi, unde
sosise Alexandru şi împreună pleacă la Viena, şi apoi la Paris.
În perioada exilului la Frankfurt, Viena, Paris, Cuza a menţinut strânse legături cu ceilalţi
revoluţionari români. Lipsa accentuată a banilor, o determină pe Elena să plece spre ţară, iar pe
Alexandru la Constantinopol. La începutul lunii iunie 184928, Alexandru îşi revede soţia şi pe
Iordachi Lambrino în capitala otomană, pregătindu-se pentru revenirea în ţară. Noul domnitor,
Grigore Alexandru Ghica, cu idei liberale, susţinător al Unirii, îi va încredinţa lui Cuza, în decurs de
câţiva ani, o serie de posturi de răspundere: preşedinte al Judecătoriei Covurlui, director al Ministerului
19
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de Interne, pârcălab de Covurlui.
Căsătoria sorei mai mici a Elenei Cuza, Zoe, cu bunul prieten al lui Alexandru Ioan Cuza,
Iordachi Lambrino, a fost un moment de respiro şi de apropiere dintre cei doi soţi, care de multe ori
vara făceau un popas şi la conacul de la Banca „unde se întindeau mese pe sub umbrare, cu vin bun
şi lăutari vestiţi din partea locului”29. De multe ori, Elena sub diferite motive, se lipsea de
petrecerile prelungite din anturajul soţului, preferând moşia părintească de la Soleşti sau a socrilor
de la Bărboşi „ unde găsea o atmosferă prielnică pentru liniştirea nervilor săi încordaţi de uneltirile,
şoaptele şi vorbele răutăcioase ale femeilor”30.
Dintr-o scrisoare trimisă către Ecaterina Rosetti, la 22 iunie 1852, aflăm că soţii Cuza se
aflau la Paris de unde urmau să plece la băi pentru tratament31. În anul următor, este menţionată
prezenţa Elenei Cuza şi a Ecaterinei, soţia lui Constantin Rolla, la tratament, la Ems, în Germania,
pentru mai mult timp32. Conştiincioasă, scria mamei sale: „Toată ziua sunt ocupată cu cura. Mă scol
dimineaţa la ora şase şi beau apele până la zece, apoi dejunez, apoi mă îmbrac, apoi mă culc şi mă
odihnesc, apoi dinez, îmi fac băile, mă plimb... Natura este atât de frumoasă, cerul atât de pur, aerul
atât de blând, încât cred că un muribund ar reveni la viaţă”33. În iunie 1854, cei doi soţi se aflau în
staţiunea Karlsbad (Germania), dar pentru scurt timp de astă dată, deoarece Cuza avea de rezolvat
unele afaceri legate de comerţul cu cereale34.
Starea precară a sănătăţii, îi determină şi în vara următoare, pe cei doi soţi Cuza să se
deplaseze în străinătate35. Elena, deşi plăpândă la trup, impresiona pe cei din jur cu seriozitatea şi
tenacitatea cu care ducea la bun sfârşit o problemă, deşi la prima vedere părea s-o depăşească.
„Puterea vieţii se strânsese în adâncime, lăsând la suprafaţă numai părerea unei slăbiciuni, care lupta cu
destulă energie în clipele de primejdie şi apărare”36.O altă grea suferinţă o va încerca în curând,
moartea Zoei Lambrino, sora sa, la naşterea celui de-al treilea copil, în prima parte a anului 1858.
Cu puţin înainte de tragicul eveniment, în faţa îngrijorării ce şi-o manifesta sora sa în
legătură cu viitoarea naştere, Elena i-a răspuns plină de tristeţea femeii care nu putea deveni mamă:
„Dacă ar fi cineva să moară, ar trebui să fiu eu, fiindcă nu am de ce mai trăi, viaţa îmi este o
adevărată povară”37. Timp de trei luni, Elena a stat la conacul de la Banca îngrijind cu dragoste pe
cei trei nepoţei, cât şi de treburile gospodăreşti. Această viaţă simplă în mijlocul familiei cumnatului
ei, îi trezea sentimente materne deosebite de duioşenie, căldura căminului de care dânsa era lipsită
în mare măsură. Dar destinul îi va oferi un alt rol, pentru care Elena nu era pregătită !
Evenimentele politice se derulau cu repeziciune, în problema realizării Unirii Principatelor,
în care şi Alexandru Ioan Cuza era antrenat. Mai întâi demisia sa din funcţia de pârcălab de
Covurlui (3/ 15 septembrie 1856), înaintată noului caimacan antiunionist Theodor Balş, numit după
încetarea domniei lui Grigore Alexandru Ghica, în conformitate cu Tratatul de la Paris (18/30
martie 1856); reconfirmarea sa în funcţia de pârcălab (27 februarie/11 martie 1857), de caimacamul
Nicolae Vogoride şi ridicarea rapidă în gradul de maior, în decurs de zece zile (martie 1857); cea
de-a doua răsunătoare demisie din postul de pârcălab (24 iunie/6 iulie 1857), ca protest la
falsificarea alegerilor pentru Adunarea ad-hoc din Moldova; participarea la lucrările Adunării
ad-hoc de la Iaşi, în urma victoriei unioniştilor în noile alegeri; avansarea la gradul de colonel
(20 august 1858) şi numirea ajutor al hatmanului Miliţiei moldovene. A urmat marele final – dubla
alegere ca domn al lui Alexandru Ioan Cuza la 5 şi 24 ianuarie 1859 de către Adunările Elective a
celor două Principate, ca un simbol al voinţei naţionale, deşi se încălcau prevederile Convenţiei de
la Paris din 7/19 august 1858.
29
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În acest carusel ameţitor, dincolo de aşteptările soţiei, Alexandru Ioan Cuza a devenit primul
domn al Principatelor Unite, iar Elena, Prima Doamnă a ţării. Despre entuziasmul mulţimii, privind
alegerea lui Cuza domn, îşi amintea peste decenii doamna Cuza: „Lumea se adună pe stradă şi
plângea de bucurie. Casa noastră era a tuturor... De dimineaţă până seara defilau cu miile şi erau
slăviţi şi preamăriţi, căci Cuza era iubit în Iaşi şi cunoscut ca un om bun, bun din cale afară”38.
Noile îndatoriri o obligă să-şi urmeze soţul mai întâi la Iaşi şi apoi în noua capitală a
României moderne, Bucureşti. „Viaţa oficială o supunea la diferite îndatoriri care erau prea adeseori
aspre şi împovărătoare. Dar Principesa se învoi fără împotrivire şi ca să uşureze sarcina soţului
mereu pe drumuri între Bucureşti şi Iaşi, îndeplinea cu multă bunăvoinţă, stăpânindu-şi firea timidă,
îndatoriri de Principesă Domnitoare în lipsa lui. Făcu zile de audienţă în fiecare luni şi dădu
audienţe celor ce doreau să-i vorbească; se îngrijea de aproape de şcoalele din Moldova, luându-le
sub patronajul ei şi plănui reeducarea populaţiei sărace prin instituţii de binefacere şi cultură,
urzându-şi în acest mod o activitate rodnică şi folositoare pentru ţară”39.
Elena, devenită Prima Doamnă a României, îşi va canaliza toate energiile pentru sprijinirea
politicii reformiste, de modernizare a structurilor interne şi de lărgire a autonomiei preconizate de
noul şef al statului român. L-a secondat discret „din umbră”, pe domnitor, refuzând popularitatea ce
i-o conferea noua sa postură. La diferitele sindrofii şi recepţii de la Palatul domnesc şi-a făcut
apariţia frumoasa văduvă, principesa Maria Obrenovici, fiica cea mai mare a boierului antiunionist
Costin Catargi. „Cu zece ani mai tânără decât Elena, ales îmbrăcată şi strălucitoare ca spirit şi
inteligenţă, Maria Obrenovici atrăgea cu uşurinţă atenţia tuturor, ameninţând pe cei slabi. Cu o
bogată cronică scandaloasă, nu se sfia să înconjure în plină societate, prin graţii şi favoruri, pe
Principele Domnitor (...). Maria Obrenovici era grăbită să prindă un tron şi nu voia să aştepte ca
această hotărâre să vină cu voia victimei sale. Prin legătura ce o avea cu casa domnitoare din Serbia
se simţea în drept să stea alături de Alexandru în locul Elenei, care după părerea sa, putea trăi
modest alături de mama sa la Soleşti”40.
Mâhnită de ingratitudinea soţului, Elena petrecu cea mai mare parte a anului 1860 la Paris,
având aproape pe fratele său Theodor care îşi termina studiile în metropola franceză, şi pe cei doi
nepoţi Lambrino, care-i mai alungau depresiile şi o înviorau. Citea foarte mult, vizita muzee,
expoziţii, magazine, ţinea legătura cu câţiva intelectuali stabiliţi la Paris şi se interesa de tot ce se
petrecea în ţară. „Principesa Cuza atât de retrasă şi stângace de obicei, prinsese ceva din purtările şi
uşurinţa francezului să se simtă bine în mijlocul străzii zgomotoase şi vesele; dar pe lângă acestea,
îşi adânci spiritul şi cultura, subţiindu-şi gustul şi îmbogăţindu-şi mintea prin lectură şi convorbirea
oamenilor de seamă ai Franţei din acea vreme, întrecea astfel prin întinderea ideilor sale pe multe
dintâi compatrioatele care la începutul domniei o intimidase atât de mult”41.
Reuşi să fie primită într-o audienţă intimă, chiar, de împăratul Napoleon al III-lea şi
împărăteasa Eugenia, care se arătau interesaţi de situaţia matrimonială a familiei princiare din
România. În luna august 1861, Doamna Elena se deplasează cu nepoţii şi tatăl acestora, la băile de
mare de la Tréport, necesare micului Alexandru care era mereu scuturat de friguri, apoi, o lună mai
târziu, vizitează Italia, trecând prin Neapole, Veneţia, Torino şi Roma, aflată în plin proces de
unificare sub „cămăşile roşii” garibaldiste. „Pribegind din loc în loc, fugărită de propriul său suflet
rătăcit, negăsindu-şi locul nicăieri departe de ţară, călătoria o lasă rece”42. O atrag un timp frumuseţile
renascentiste ale magnificei Florenţe cu celebrele sculpturi ale lui Ghiberti, Brunelleschi, Cellini,
Donatello şi mai ales Michelangelo, ce-i „ocupă gândul şi-i umplu sufletul gol cu întreaga lor
frumuseţe”.
Tot în această perioadă, Elena Cuza a făcut cunoştinţă cu familia principelui Czartoryski şi
alţi reprezentanţi ai emigraţiei poloneze, cu care va rămâne în relaţii de prietenie. La scrisorile
numeroase ale Elenei, principele Cuza răspundea oficial şi rece, fiind împovărat de grijile domniei,
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dar şi de avansurile sfidătoare ale Mariei Obrenovici, care-i cerea divorţul de principesă. Doamna
Elena revine la Paris, de sărbătorile Crăciunului. De la ceilalţi români, stabiliţi aici, află despre
recunoşterea deplinei uniri politico-administrative a României. La 3/15 decembrie 1861, în mesajul
rostit la deschiderea Adunărilor legiuitoare, fără să pomenească de conţinutul firmanului, Principele
Cuza anunţa că „Înalta Poartă, precum şi Puterile garante au aderat la Unirea Principatelor”43.
A urmat Proclamaţia către Ţară din 11/23 decembrie 1861, formarea primului guvern unitar la
22 ianuarie 1862 şi convocarea primei Adunări legiuitoare în capitala Bucureşti.
Elena nu-şi putea manifesta bucuria, evita cunoştinţele cele mai apropiate cărora nu le
suporta compasiunea, ştiind că nu a fost invitată să participe la evenimentele deosebite din ţară. Cu
sufletul plin de tristeţe, pleacă din nou în Italia unde clima era mai caldă, dar nici acum nu-şi
găseşte odihna sufletească, căci acest lucru depindea numai de Principele Cuza.
De sărbătorile Paştelui 1862 este din nou semnalată prezenţa sa în capitala Franţei, unde se
vorbea tot mai insistent de divorţul princiar din România. „Fire mândră, cum era, nu-şi putea
împărtăşi temerile nimănui dintre prieteni sau rudele cele mai apropiate. Fugea mai bine de toţi,
pentru a nu fi nevoită să dea explicaţii, sau să se expună la compătimiri umilitoare. Trăia atât de
retrasă, încât puţinele persoane pe care la mai vedea în treacăt, mai mult ca să primească ştiri din
ţară, nu ştiau precis unde-i locuinţa”44.
Mutarea curţii princiare la Bucureşti, antrena în mod indirect, conform protocolului,
prezenţa Doamnei Elena, la o serie de serbări oficiale. Pe de altă parte, pasiunea lui Alexandru Ioan
Cuza faţă de Maria Obrenovici se potolise „fără însă a se stinge”. Se punea insistent problema
revenirii în ţară a Doamnei Elena, mai ales că cercurile selecte ale capitalei româneşti evitau să
frecventeze Palatul domnesc din cauza prostului renume. Printre cei care încercase remedierea
conflictului dintre soţii Cuza s-a numărat şi Vasile Alecsandri, care a întâlnit-o la Paris pe Doamna
Elena. Aceasta a condiţionat revenirea la Bucureşti de plecarea definitivă a Mariei Obrenovici din
ţară. Cum pentru moment reconcilierea nu a avut loc, Principesa Cuza pleacă să viziteze Londra şi
expoziţia industrială din portul Kensington, de unde se duse în treacăt şi prin Scoţia.
La întoarcerea la Paris a avut loc o nouă întrevedere cu fraţii Vasile şi Iancu Alecsandri care
îi propuseseră Elenei Cuza să vină în ţară incognito, pentru că situaţia scăpase de sub control şi
chiar tronul principelui era ameninţat. În astfel de împrejurări, călcându-şi peste suferinţele
personale, Elena îşi aminti de înaltele îndatoriri pe care le cerea ţara. Primirea din partea populaţiei
capitalei a fost caldă, la palat principele Cuza oferi o grandioasă recepţie.
„Întreg oraşul ca şi Palatul, erau împodobite ca pentru o deosebită sărbătoare; populaţia
strânsă în faţa Palatului nu mai sfârşea să ceară să vadă pe Principesă în balcon şi s-o salute cu
strigăte de bucurie şi urale; Podul Mogoşoaiei era de nerecunoscut cu mulţimea de capete ce se
frământau să-şi găsească un loc şi prin iluminaţiile, covoarele şi florile numeroase care o
împodobeau. În rochia sa napolitană, cu un buchet de camelii albe la brâu, pieptănătura în stil
Iosefinian, Principesa Elena, stăpânindu-şi timiditatea naturală, printr-un zâmbet binevoitor, primea
omagiul adus de invitaţi, vorbind cu fiecare dintre ei, în limba sa moldovenească, chiar când cei
aflaţi de faţă îi vorbeau în limbi străine”45. De când venise din Franţa, Principesa Elena îşi uimea
soţul şi anturajul său, prin felul de a se comporta binevoitoare şi stăpână pe sine, îngăduitoare, mai
cochetă, mai feminină, reuşind să câştige şi să împace spiritele vrăşmaşe şi să adune pe lângă
domnitor pe cei credincioşi şi cu respect pentru naţiune.
„Din partea sa, Principesa face minuni, - scria Costache Negri din Constantinopol lui Iancu
Alecsandri la Paris - primeşte pe toată lumea, face vizite şi merge să vadă toate aşezămintele
publice, îndeplinind toate acestea cu modestia şi delicateţea, care o fac în mod atât de general iubită
de toţi. Acest ajutor este foarte bine venit Principelui, ceea ce va aduce mult bine”46.
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Printre numeroasele acte caritabile şi de cultură, înfăptuite de principesă, se evidenţiază
înfiinţarea „Azilului Elena Doamna” pentru fete orfane, ce cuprindea trei instituţii şcolare: şcoala
profesională, normală şi de gospodărie. Tot pe parcursul anului 1862, alături de doctorul Carol
Davila, va inspecta aşezăminte de binefacere, din Iaşi şi Bucureşti, făcând importante donaţii.
Se va preocupa de modernizarea palatului de la Ruginoasa, achiziţionat de domnitor de la
familia Sturdza, în 1862, aflat, atunci, într-o stare jalnică (atât palatul, biserica, cât şi grădina).
Mobilierul a fost comandat la Paris, iar pentru amenajarea parcului au fost aduşi grădinari de la
Viena. Alegându-şi reşedinţa de vară la Ruginoasa, în apropiere de Iaşi, Cuza încerca să
demonstreze vechile simpatii faţă de moldoveni, chiar şi după mutarea capitalei la Bucureşti.
Inaugurarea Palatului Ruginoasa, în primăvara anului 1864, s-a făcut cu un fast deosebit, printre
prieteni numărându-se colonelul Pisoţchi, Zizin Cantacuzino, Baligot de Beyne, Iordachi Lambrino
ş. a, care au adus buna dispoziţie înaintea loviturii de stat din 2/14 mai 186447. Aceste evenimente
politice erau urmărite cu atenţie de Elena, care a rămas la Ruginoasa, până toamna târziu, după
întoarcerea domnului de la Constantinopol, şi recunoaşterea de către puterile garante a noii
constituţii şi legi electorale.
Castelul de la Ruginoasa a devenit o adevărată oază de linişte pentru însingurata Doamnă,
mai ales în timpul escapadelor soţului infidel, care în scurt timp reluase legătura amoroasă cu Maria
Obrenovici. Suflet generos, tolerant, Doamna Elena Cuza, în semn de adâncă preţuire faţă de soţ, va
accepta înfierea celor doi fii ai domnitorului Cuza cu prinţesa Maria Obrenovici, Alexandru şi
Dimitrie. În Arhiva Cuza se păstrează numeroase scrisori şi telegrame expediate de la sau spre
Ruginoasa, pe baza cărora se poate reconstitui atmosfera politico-socială a vremii, cât şi unele
amănunte din viaţa familiei Cuza.
Anul 1865 este deosebit de tensionat, anunţând parcă lovitura finală din iarna anului
următor. Grijile zilnice ale domniei, cu toate hărţuielile şi neplăcerile ei, rupturi de vechi prietenii,
demisia guvernului Kogălniceanu, sfetnicul ce-l mai apropiat, pe un fundal de intrigi politice,
fenomene de corupţie răsunătoare, înscenarea unei mişcări politico-sociale, ceea ce a determinat
intervenţia armatei (3/15 august), când Al. I. Cuza era în străinătate, campania puternică de
denigrare a domnitorului din partea „monstruoasei coaliţii”, mai ales după adoptarea celor doi fii
naturali ai domnitorului, în interior, a Turciei şi Austriei, principalele puteri opoziţioniste, în
exterior, îndepărtarea sprijinului oferit de Napoleon al III-lea. Se mai adaugă şi moartea mamei sale,
Sultana Cuza, la Galaţi (20 mai 1865), înrăutăţirea stării de sănătatea ceea ce a necesitat tratament
prelungit la Ems. Toate aceste lovituri i-au zdruncinat echilibrul şi încrederea în forţele sale,
determinându-l să-şi exprime intenţia de a abdica.
În mesajul din 5/17 decembrie 1865, la deschiderea sesiunii parlamentare, Cuza,
demonstrând calităţi remarcabile de politician şi patriot, a făcut public că persoana sa „ nu va fi o
împiedecare la orice eveniment care ar putea permite de a consolida edificiul politic la a cărui
aşezare a fost fericit a contribui”, că „în Alexandru Ioan I, Domn al României, românii vor găsi
totdeauna pe colonelul Cuza care primise coroana „ca expresie neîndoielnică şi statornică a voinţei
naţionale pentru Unire – însă numai ca un depozit sacru”48.
Doamna Elena a continuat să-l susţină pe domnitor pe tot parcursul vieţii, presărat cu
urcuşuri şi coborâşuri. După abdicarea silită a domnitorului în urma loviturii de stat din 11 februarie
1866, Doamna Elena l-a însoţit în exil (în Austria, Franţa, Italia, Germania), hotărâtă să împartă
soarta cu soţul său, pe care „nu putea să-l lase să plece singur, bolnav şi întristat cum era”. Într-o
scrisoare adresată mamei sale, în iarna anului 1866-1867, Elena Cuza amintea despre starea tihnită
şi calmă în care se află ea cu întreaga familie: „De la plecarea mea din Principate, duc o viaţă foarte
calmă şi dacă nu ar fi dorinţa de a te vedea, nu m-aş întoarce în ţară, unde a-şi găsi, fără îndoială
aceleaşi cancan-uri şi aceleaşi mizerii. Frumoasă ţară, răi oameni !”49.
Doamna Elena revine pentru scurt timp în ţară, prilej de a-şi vedea mama la Soleşti, fraţii,
puţinii prieteni ce-i mai rămăsese, castelul Ruginoasa lăsat în paragină. La Paris, Alexandru
47
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era agitat de atacurile calomnioase din presa franceză. Nemaiputând să reziste acestei atmosfere
încordate, în septembrie 1867, familia Cuza, părăseşte capitala franceză şi se refugiază în apropierea
Vienei, la Ober Dübling, unde cumpărase o vilă. Doi ani mai târziu, o altă veste îndolie inima
Elenei, moartea mamei sale, Ecaterina Rosetti, cea care fusese îndrumătoarea şi confesoarea cea
mai apropiată.
În această perioadă, Alexandru Ioan Cuza adresează o scrisoare Principelui Carol (1867)
pentru revenirea în România în vederea rezolvării „unor interese particulare pe care precipitata sa
plecare din ţară le-a lăsat nerezolvate”. Şi preciza în continuare, statutul său şi al familiei:
„Redevenit simplu cetăţean în ţara mea, familia mea, existenţa pacinică şi rezervată care convine
deprinderilor şi poziţiunii mele”50.
Dorinţa sa nu a fost îndeplinită datorită unor fricţiuni interne, care nu permisese consolidarea
autorităţii prinţului străin, dar şi a unor zvonuri după care Alexandru Ioan Cuza dorea să revină pe
tron cu ajutor militar rusesc pus sub comanda lui Kotzebue. Că în ţară exista un puternic curent în
favoarea lui Cuza o demonstrează alegerea acestuia deputat (în lipsă) în colegiul al IV-lea, la
alegerile parţiale din judeţul Mehedinţi, la începutul anului 1870, şi alegerea ca senator la colegiul
al II-lea din partea severinenilor, în acelaşi an. Pe baza mandatului validat de Cameră, însuşi Carol I
l-a invitat pe Cuza în ţară, dar nedorind să provoace vreo aventură politică, legată de venirea sa,
acum fostul domnitor refuză, demonstrând încă o dată maturitatea politică : „Patriotismul meu,
Principe este deopotrivă cu a mea demnitate, el îmi interzice un demers care ar putea crea, este loc
de a se teme, serioase încurcături Alteţei voastre şi lealitatea mea mă osândeşte la surghiun. Nu pot
da scumpei mele ţări o dovadă mai reală a iubirii adânci ce am către ea şi Alteţei voastre o
mărturisire mai curată a simpatiilor mele pentru fericirea şi dăinuirea ei”51.
Starea sănătăţii lui Cuza înrăutăţindu-se, s-a luat hotărârea, la sugestia medicilor, deplasării
în Italia, la Florenţa. Doamna Cuza îşi împărţea îndatoririle între soţul său exilat, şi problemele
administraţiei domeniului Ruginoasa din ţară. Nici în această perioadă grea a exilului, spectrul
Mariei Obrenovici nu dispăruse. Ispititoarea „prietenă” apărea în calea fostului domnitor în cele mai
neaşteptate locuri, otrăvind şi bruma de înţelegere şi respect care se statornicise în familia Cuza.
Disperaţi, fraţii Elenei Cuza îi cereau, în repetate rânduri, divorţul de soţul infidel, deşi fiecare
dintre ei se bucurase de onoruri din partea domnitorului. Dimitrie Rosetti a deţinut interimatul
Ministerului de Culte şi Instrucţiune Publică, în perioada 23 mai-23 septembrie 1861, preşedinte de
consiliu fiind Anastase Panu, iar Theodor Rosetti, viitorul prim - ministru de la 1888, a ocupat sub
Cuza, postul de prefect de Vaslui, până la 11 septembrie 1864.
La început de mai 1873, Alexandru Ioan Cuza a plecat din Florenţa spre Germania, prilej cu
care a contractat o puternică răceală care, adăugată la bolile mai vechi de inimă şi astm, îi provocă
moartea bruscă, la 15 mai 1873, în Hotelul „Europa” din Heidelberg. Decesul a fost înregistrat la
Primăria oraşului Heidelberg de medicul curant al fostului domnitor, Gustav Dobelmann.
La cererea Elenei Cuza, oficialii Primăriei din Heidelberg au rectificat unele greşeli ce s-au
strecurat în certificatul de deces în legătură cu locul naşterii domnitorului şi anume în loc de
Bucureşti a fost trecut, corect, oraşul Bârlad52. Trupul neînsufleţit al domnitorului a fost adus în
ţară de Doamna Elena Cuza şi înhumat la Castelul Ruginoasa în faţa unei impresionante mulţimi şi
unor apropiaţi colaboratori: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Petre
Grădişteanu ş. a.
Telegrame de condoleanţe au fost trimise din partea ducelui Grammont, a regelui Victor
Emmanuel al Italiei, a principelui Carol al României şi a numeroase instituţii publice şi culturale,
oraşe, persoane particulare. În telegrama de răspuns la mesajul de condoleanţe a unei delegaţii de
bârlădeni ce participase la funeraliile de la Ruginoasa, Doamna Elena Cuza mulţumea, amintind
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că „sunt mai deosebit simţitoare pentru suvenirile oraşului Bârlad, patria neuitată a iubitului
meu soţ”53. În deceniile care au urmat posteritatea domnitorului Al. I. Cuza a fost menţinută prin
acordarea numelui său unor localităţi, instituţii social – culturale, bulevarde, străzi, ridicarea unor
busturi şi statui la Iaşi, Craiova, Mărăşeşti, Galaţi, Huşi, comuna Griviţa, lângă Bârlad, şi mai recent
la Bucureşti şi Bârlad. Cel dintâi monument al lui Cuza a fost dezvelit la 17 octombrie 1904, în
comuna Griviţa, judeţul Tutova, din iniţiativa lui Stroe Belloescu, cunoscut profesor şi ctitor de
lăcaşuri culturale şi religioase.
Avea dreptate Zoe Sturdza, când la 25 mai 1881, îi trimetea lui Baligot de Beyne,
următoarele aprecieri: „Principele Cuza va avea întotdeauna o pagină strălucitoare în istoria ţării
sale. Căci dacă omul a avut slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane, suveranul a fost
întotdeauna integru şi pătruns de cel mai mare patriotism”54.
Femeia care provocase atât zbucium Elenei Cuza, fosta sa rivală, Maria Obrenovici, a murit
trei ani mai târziu(1876), la Dresda, în vârstă de numai 41 de ani, corpul neînsufleţit fiind adus în
ţară şi înmormântată la Biserica Sf. Spiridon din Iaşi. Aşa dispărea coşmarul care îi marcase Elenei
tinereţea, căsnicia, sănătatea şi se adăuga pe lista „umbrelor”...
Stabilită la Ruginoasa, împreună cu cei doi fii adoptivi, după terminarea studiilor acestora la
Paris (1884), Doamna Elena s-a preocupat de refacerea palatului şi a bisericii. Solitudinea în care se
retrăsese i-a fost zdruncinată de două mari tragedii: sinuciderea lui Dimitrie Cuza (1888) şi moartea,
în urma unui infarct miocardic a lui Alexandru Cuza (cel de-al doilea fiu) în 1890, proaspăt
căsătorit cu Maria Moruzzi. Cei doi fii au fost îngropaţi la Ruginoasa alături de tatăl lor, la umbra
unei sălcii pletoase.
Conform clauzelor testamentare, Palatul Ruginoasa a intrat în posesia familiei Moruzzi. În
urma unei aventuri între zidurile palatului Ruginoasa, dintre fosta noră a Elenei Cuza şi tânărul
inginer Ion I. C. Brătianu (fiul lui I. C. Brătianu, devenit mai târziu preşedinte al Partidului Naţional
Liberal, prim - ministru, unul dintre făuritorii României Mari) s-a născut Gheorghe Brătianu,
viitorul mare istoric. „Soleştii, Scheea, Ruginoasa, toate locuri scumpe, le părăsise pe rând, cu
strângere de inimă, silită de oameni şi împrejurări, ca să rămână mereu pribeagă, mereu fără
cămin”55. Doamna Elena, în vârstă de 70 de ani, a fost nevoită să părăsească Ruginoasa pentru a se
stabili la Iaşi, ca infirmieră la Spitalul de copii „Caritas”. Apoi, din cauza bătrâneţii şi a bolii, s-a
retras la Piatra Neamţ, unde va locui până la moarte, singură, într-o modestă locuinţă, primind
rareori câte o rudă care-şi mai amintea de vremurile trecute...
Actele de binefacere au continuat şi în această perioadă a senectuţii, de la îmbrăcăminte şi
materiale pentru copiii săraci, până la donaţii în bani (10.000 lei pentru construirea unei băi publice
la Piatra Neamţ, 25.000 lei anual pentru Spitalul „Caritas” din Iaşi ş. a.). A dispus refacerea bisericii
din Ruginoasa (1907), a sprijinit iniţiativa ridicării unui bust al lui Alexandru Ioan Cuza la
Mărăşeşti. Întrucât nu se luase nici o iniţiativă de mutare a rămăşiţelor pământeşti ale domnitorului
Cuza în capitala Moldovei, Doamna Elena, cu toată vârsta înaintată, a hotărât să-şi dezgroape soţul
şi să-i depună osemintele în cripta din biserica Ruginoasa, abia refăcută (1907). „După ce se sfârşi
slujba religioasă, Doamna Elena spălă cu mâinile sale, în curtea bisericii, sub ochii ţăranilor, oasele
găsite, pentru a le pune în cripta bisericii”56.
Rămâne până la moarte o fiinţă modestă, discretă, plină de devoţiune faţă de cei defavorizaţi
de soartă, aşa cum o descrie Nicolae Iorga, care o vizitase la 24 ianuarie 1909, cu ocazia aniversării
a 50 de ani de la Unirea Principatelor în fruntea unei delegaţii a Ligii Culturale din Iaşi: „În acea
odăiţă neagră în care se desluşea în fundul unui fotoliu, dintr-o săracă rochie de doliu veşnic, sub un
cauc de călugăriţă acoperit cu un văl simplu de lână, o figură măruntă săpată fin în fildeş palid”57.
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După Semicentenarul Unirii, care-i umplu inima suferindă de bucurie şi lacrimi în ochi, la
14 februarie 1909 se îmbolnăvi. O gripă transformată în pneumonie o ţintui la pat, zguduită de o
tuse seacă şi o îndelungată agonie, ca şi viaţa pe care a dusese.
La 3 aprilie 1909, în vârstă de 84 de ani, se stingea din viaţă Elena Cuza, în locuinţa sa din
Piatra Neamţ, ca o flacără ce arsese numai pentru binele semenilor. Conform dorinţelor sale a fost
înhumată alături de mama sa, la moşia de la Soleşti şi nu la Ruginoasa, fără funeralii naţionale.
A. D. Xenopol adresa un emoţionant mesaj tuturor românilor de a veni la Soleşti să salute
„mormântul în care se va odihni acea care a fost Doamna Elena Cuza”. „Să arătăm - sublinia ilustrul
istoric care îi dedicase, în 1903, primul important studiu monografic domnitorului Alexandru Ioan
Cuza - azi rămăşiţelor acestei sfinte, că în piepturile româneşti nu s-a sleit sângele recunoştinţei. Să
însoţim cu toţii cu făclii de doliu pe aceea care Sfântă a fost Elena Cuza, sfântă prin înfrângerea
durerilor omeneşti, sfântă prin dragostea ei către săraci şi nevoiaşi, sfântă prin viaţa de pustnic pe
care a dus-o”58.

FIRST LADY ELENA CUZA
(1825-1909)
L’ouvrage présente des moments significatifs de la vie d’Elena Cuza. Après le mariage avec
Alexandru Ioan Cuza, celui qui a realisée l’union des Principautés Roumaines, elle s’est impliquée dans la
vie sociale et culturelle surtout de la Moldavie. Parmi ses œuvres caritables, on doit mentionner la fondation
d’un asile pour les orphelines, avec trois institutions scolaire: professionnelle, normale et de ménage. Elle
s’est occupée aussi de la modernisation du palais de Ruginoasa, acheté par son mari de la famille Sturdza en
1862 et devenu sa résidence d’été.
Les évenements heureux et malheureux des époux Cuza sont présentés en ordre chronologique:
le mariage (30 avril 1844 à Soleşti); la participation de Al. I. Cuza au mouvement révolutionnaire de Iassy
(27-28 mai 1848); l’exil à Francfort, Vienne et Paris; sa duble élection comme prince régnant par les
Assémblees Électives des deux Principautés (5 et 24 janvier 1859); la relation de Cuza avec Maria
Obrenovici; l’abdication forcée du prince régnant (11 fevrier 1866), suivie par l’exil en Autriche, France,
Italie, Allemagne; le décès d’Ecaterina Rosetti, mère d’Elena Cuza (1869); la mort d’Alexandru Ioan Cuza à
Heidelberg (1873). À noter que les fonctionnaires de la mairie de Heidelberg ont corrigée l’erreur du
certificat de décès concernant le lieu de naissance de Cuza, en remplacant Bucarest par Bârlad.
Jusqu’à sa disparition, le 3 avril 1909, Elena Cuza est restée la même personne modeste, discrète,
dévouée à ceux désavantagés par le destin et surtout à la memoire son epoux, qu’elle a soutenu de son mieux
dans l’accomplissement de ses idéaux.

de la întemeierea statului român) şi Scrisori şi alte acte privitoare la Unirea Principatelor, tipărite în
amintirea semicentenarului din 1909.
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