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sobrietăţii şi etichetei regelui Carol I, încercând 
treptat să îşi amenajeze interioarele după propriul 
său gust artistic. Alternativa la stilul grandilocvent 
şi oficial al regelui Carol I, se va concretiza, în 
ceea ce ea însăşi a numit, într-un articol din anul 
1935, “casele mele de vis“, deoarece toate visurile 
reginei se îndreptau - după cum mărturisea 
- „spre căsuţe de ţară, adăposturi uşoare, 
indiene, spre clădiri negândit de puţintele, cu 
acoperişuri de stuf şi împresurate de grădini, 
în care orice feluri de flori ar creşte din plin“. 
 
Castelele dragi sufletului ei, Pelişorul, Branul,  
minunata reşedinţă de vară de la Balcic, Copăceni 
şi de la Mamaia, căsuţa dintre brazii de la Sinaia, 
(Juniperus), sau colibele maori de la Cotroceni şi 
din grădina Pelişorului au fost locuri de refugiu, 
de romantice visări, cu parfum de epocă, dar 
şi dovezi ale ideilor originale ale Mariei, de 
amenajare interioară.    Neinteresată de potrivirea 
de ornamente la realitatea contextuală, Maria 
s-a preocupat în mod expres de efectul estetic, 
acesta fiind motivul pentru care ea nu a întrezărit 
nici o ciudăţenie în combinarea obiectelor 
aparţinând unor religii diferite şi ţări diferite, 
atâta vreme cât ele se potriveau în concepţia ei 
de armonie artistică generală. Gustul ei personal 
şi dragostea pentru obiectele de artă orientală, 
pentru exotism, pentru bizarerii făcea parte 
din sufletul său de artistă, din originalitatea sa. 
 
Maria evocă în “Povestea vieţii mele”, o plimbare 
prin magazinele oraşului german, München: 
…”am plecat să privim în galantarele prăvăliilor: 
cărţi, cadre, stampe, porţelanuri, cristal, jad, 
iar la magazinul rusesc icoane vechi, pietre din 
Ural, cutioare de argint şi tot felul de nimicuri 
ciudate... Ceva mai încolo un ispititor belşug de 
eşarfe, voaluri şi mătăsuri orientale, de culori 
încântătoare”/ Povestea vieţii mele, pag. 293, vol. II. 
 
Mai târziu, în anul 1935, regina Maria avea să 
mărturisească într-un articol intitulat „Casele 
mele de vis“, atracţia pentru izolare şi inedit, 

Povestea celei care avea să devină regina 
Maria a României (1875 – 1938), una dintre 

cele mai fascinante personalităţi ale epocii sale, 
impresionează şi astăzi.

    Maria era fiica cea mare a ducelui Alfred de 
Edinburgh (cel de-al doilea fiu al reginei 
Victoria a Marii Britanii şi al prinţului Alfred de 
Saxa Coburg-Gotha) şi a Marii Ducese Maria 
Alexandrovna (fiica ţarului Alexandru al II-lea 
şi a Mariei Alexandrovna). La 11 ani ajunge cu 
familia în Malta, într-un rai mediteranean, unde 
oamenii erau atât de zâmbitori, naturali, fireşti, 
în contrast cu firea sobră, distantă a britanicilor. 
Probabil că din această perioadă se dezvoltă 
în sufletul tinerei, un puternic sentiment de 
libertate în gândire şi un accentuat romantism. 
Maria, alintată Missy se va despărţi pe nesimţite 
de vârsta inocenţei şi va trece, graţios, spre 
adolescenţă. Se vorbea deja despre ea ca 
despre cea mai frumoasă prinţesă a Europei. 
 
Căsătoria sa cu principele moştenitor Ferdinand 
al României (1865-1927), din anul 1893, o 
alianţă strălucită, avea să ridice prestigiul 
tânărului stat român. Prin activitatea sa de 
soră medicală a Crucii Roşii, din perioadele 
Războaielor Balcanice şi de Întregire, precum 
şi prin cele de caritate şi mecenat, regina Maria 
a devenit un simbol pentru naţiunea română. 
 
Talentată şi spontană peste tot ceea ce însemna 
eticheta impusă de rangul ei nobiliar, Maria a fost 
numită în epocă “ regina artistă “ , fiind deopotrivă 
pictoriţă, fotograf, designer de interioare şi mai 
ales, scriitoare. În activitatea sa literară a abordat 
genul memorialistic, eseul, literatura pentru copii, 
a scris de asemenea articole pentru prestigioase 
reviste europene şi americane. Debutează în 
anul 1915, cu volumul de poveşti “Visătorul de 
vise”, culminând cu opera sa, de excepţională 
valoare documentară, “Povestea vieţii mele”. 
 
Fire nonconformistă, se opune de la bun început 
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prezentă încă din copilărie: „Visul vieţii fiecărei 
femei este să aibă o casă a ei.. Nu contează cât de 
mică, de modestă, dar ea ar vrea să fie numai a ei, 
cuibul ei, refugiul ei, locul ei de retragere. Chiar şi 
în copilărie, în imaginaţie, îmi construiam mereu 
casa mea. Am văzut-o în multe forme, pentru 
că am fost mereu o vizionară. Poze frumoase au 
umplut sufletul meu, dar am vrut, de asemenea, 
să creez. Nu mi-au ajuns doar viziunile; am 
vrut să construiesc, să realizez ceva.“ - Regina 
Maria - My Dream Houses - Society of Friends of 
Roumania Roumania Anniversary Number 1935. 

J u n i p e r u s
 
„Visele copilăriei m-au bântuit, aşa că am 
planificat o casă în copac! A fost construită 
pentru mine în pădurea de la Sinaia, care mulţi 
ani s-a numit Cuibul Principesei. În fapt, o colibă 
suspendată între brazi gigant. Acolo se putea 
ajunge doar dacă erai un bun alpinist, sau cu 
ajutorul unui pod mobil, ceea ce făcea casa 
aceea de necucerit. Acest copac-locuinţă avea 
două camere, o bucătărie micuţă şi balcoane pe 
ambele părţi. Am aranjat totul cu grijă iubitoare 
şi multe ore fericite ne-am petrecut în ea, între 
pământ şi cer. Cuibul a durat până după război, 
când s-a prăbuşit în timpul unei furtuni violente, 
dar eu părăsisem cuibul înainte de acea zi fatală“, 
scria Regina Maria. Se cunoaşte ipoteza că pentru 
realizarea proiectelor de decoraţie, Maria l-a 
mandatat pe arhitectul Mackey Hugh Baillie Scott, 
unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi 
ai mişcării britanice, Arts and Crafts. Maria 
l-a cunoscut pe Baillie Scott prin intermediul 
surorii sale, Victoria Melita, soţia marelui duce 
de Hessa, Ernst Ludwig, reprezentant al Şcolii 
de la Darmstadt. - Marian Constantin, pag. 
162, cap.Gradina versus cetate din Palate si 
colibe regale din Romania,ed. Compania, 2007 

 

C a s t e l u l  P e l i ş o r

Castelul Pelişor a fost construit între anii 1899-
1902, din dorinţa regelui Carol I, ca reşedinţă a 
pricipilor moştenitori, Ferdinand şi Maria, de 
către arhitectul ceh, Karel Liman, exprimând 
în mod fericit Art Nouveau-ul în România. 
 
Mobilierul şi decoraţiunile interioare, realizate în 
bună măsură de către arhitectul vienez, Bernhard 
Ludwig, indică un spaţiu rezidenţial  (hall, cabinete 
de lucru, capela de rugăciune, saloane,“camera 
de aur“), tributar inovaţiilor mişcărilor artistice 
de la începutul secolului al XX-lea. Interioarele, 
cochete şi luminoase sunt amenajate după ideile 
novatoare ale Mariei, împletind elementele Art 
Nouveau cu vechi motive celtice, ornamente 
bizantine şi sublinieri stilistice româneşti. 
 
Colecţiile cuprind pictură românească şi 
europeană din secolele XIX-XX, mobilier specific 
anilor 1900, realizat în concordanţă cu interioarele 
( dintre care se remarcă garnitura “dormitorului 
de aur” executată după proiectele Mariei), piese 
de ceramică şi faianţă, obiecte franceze din sticlă 
Artă 1900, orfevrărie de valoare etc. Prin unicitate 
şi simboluri decorative de o originalitate fără 
egal în ţara noastră, rămâne Camera de Aur, locul 
unde regina Maria îşi va găsi sfârşitul.
 
Întreaga atmosferă respiră gustul eclectic 
şi ideile novatoare ale uneia dintre ultimele 
romantice ale vremii, cum o numea pe regina 
Maria istoricul american, Hannah Pakula. 
 
De la ,,cuiburile aurite”, unde prinţesa 
moştenitoare, rănită de lumea reală, se putea 
refugia pentru a visa departe de cruda realitate, 
până la epurarea liniilor, la geometrismul 
Modern Style-ului sau la includerea în stilul 
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personal a elementelor de artă românească, 
expresie artistică a identificării Reginei cu 
durerile şi bucuriile neamului românesc- aceasta 
este replica pe care ,,Regina tuturor românilor” 
a dat-o, peste ani, regelui Carol I şi germanităţii 
sale nezdruncinate.

C o n a c u l  d e  l a 
C o p ă c e n i i  d e  S u s

Arhitectul Paul Gottereau a realizat planurile 
Conacului Filipescu de la Copăceni (judeţul 
Ilfov), proprietatea lui Gheorghe Emanuel 
Filipescu (1841-1913), fost mareşal al Palatului 
Regal. Prin testament, Filipescu a donat 
conacul prinţesei Maria, care - devenită regină a 
României - îl va transforma într-una din „casele 
sale de vis“, alături de Balcic, Bran şi Pelişor. 
 
În prezent, conacul a fost restaurat şi transformat, 
păstrând originală numai structura şi zidăria, 
poate şi grinzile de lemn de pe plafon.
 

C a s t e l u l  B r a n
 
Datorită reginei Maria, castelul Bran a devenit 
pentru prima oară locuibil. Acesta i-a fost dăruit 
de către cetăţenii oraşului Braşov, în anul 1920, 
prinos de recunoştinţă pentru faptele eroice 
dovedite în timpul Războiului de Întregire 
a neamului românesc. Castelul arăta ca „un 
amalgam de foişoare, turnuri şi parapete, cu ziduri 
albe neregulate şi masive, cu lemnărie cioplită şi 
balcoane greoaie”. „Totul trebuie să fie neobişnuit 
şi vechi în castelul Bran“, a decis regina Maria.  
 
În anul 1923, fotograful englez, de origine 
germană, Emil Otto Hoppé a făcut o călătorie în 
Balcani. Ajungând şi în România s-a bucurat de  

 

invitaţia reginei Maria, la castelul Bran. 
Jurnalul său de călătorie cuprinde un capitol 
intitulat “ A Castle of Dreams- In Gipsy Camp 
and Royal Palace- Wanderings in Rumania”, 
apărut la editura Charles Scribner’s Sons, din 
New York, în anul 1924, unde prezintă, extrem 
de expresiv, oamenii şi locurile întâlnite. 
 
Despre castelul de vis, Branul, acesta remarcă: 
„Când am ajuns la Bran, un văl uşor de ceaţă se 
ridica încet căţărându-se spre vârful dealului 
abrupt, unde era cocoţat, ca un cuib de 
rândunică, cel mai ireal şi fantastic castel de zâne 
pe care înţelepciunea omului l-a putut născoci. 
Arăta ca dintr-o poveste frumoasă de Andersen, 
devenită realitate……O superbă grădină, în stil 
englez se aşterne la poalele lui, de unde răzbate 
mirosul puternic al crinilor imperiali cu flori 
albe ca zăpada, o cascadă de plante agăţătoare, 
o multitudine de floricele de nu mă uita şi alte 
numeroase specii,  ca într-un atlas botanic. 
Regina, personalitate strălucitoare acoperită cu 
un văl suav, se plimba în această explozie de 
culori şi parfumuri, iar deasupra castelul părea 
că pluteşte în nori. Aceasta a fost o imagine de 
neuitat care m-a impresionat. Am numit palatul 
“castelul fericirii”, iar regina a consimţit, zâmbind. 
 
Regina Maria ne-a condus prin castel, urcând 
pe scări înguste, prin pasaje neaşteptate şi 
plimbându-ne de-a lungul unor balcoane prin 
încăperi de toate mărimile şi formele, unde 
perfecţiunea medievală şi obiectele moderne, 
fragile se întreceau în frumuseţe. În fiecare 
cameră existau multe cărţi, iar biblioteca propriu- 
zisă, respira poezie  prin cărţile de beletristică, 
călătorii şi amintiri. În fiecare colţişor erau vase 
din alamă sau din piatră sculptată, încărcate din 
belşug, cu flori, predominând crinii şi trandafirii 
care se iţeau din vasele de ceramică transilvană.
Pasiunea reginei pentru flori a atras dragostea 



10

SUS - Castelul Pelisor, Sinaia
JOS - Conacul de la Copaceni - Judetul I lfov
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Juniperus - Cuibul principesei de la Sinaia



ţăranilor din zonă, care la rândul lor, 
îndrăgeau mult florile.
 
Într-un turn circular, înalt, acolo unde 
corbii îşi găsesc cuibul, exista cea mai 
ciudată cămăruţă unde erai nevoit să te 
apleci pentru a intra. De la ferestrele ei, 
se vedeau doar norii, munţii şi pădurile, 
în tonuri de verde deschis până la cea 
mai închisă nuanţă de albastru. Regina 
a aranjat această încăpere romantică, cu 
pricepere şi dragoste pentru fiica sa cea 
mică, Ileana.“

M a m a i a
 
O „căsuţă de ţară“, mai mult o vilă decât 
un palat, a fost şi cea de la Mamaia, un 
loc pitoresc, donat de primăria oraşului 
Constanţa, descris astfel de către regina 
Maria în însemnările sale: „O mică 
locuinţă de vis, în care eu şi Ileana aveam 
tocmai bine loc, pentru că eu şi Ileana 
ne împărtăşim totdeauna din toate. Iar 
de jur împrejurul acestei mici şi stranii 
clădiri, am desenat o grădină pardosită 
cu locuri mai goale la mijloc în care am 
sădit strălucite petunii, o floare care 
ţine deopotrivă la soare şi vânt şi la 
uscăciune. Urmarea a fost o bucurie a 
ochilor. Casa părea căzută din cer pe un 
covor roşu aprins şi mireasma era aşa 
de tare, că străbătea până jos la ţărm 
şi era cu noi când ne scăldam în mare“. 
 

B a l c i c

Ultima ocazie în care Regina Maria 
si-a dovedit pasiunea pentru design 
a fost în anul 1925. Vizitând Balci-
cul – un oraş bulgăresc care aparţinea 
României, la sfârşitul Primului Război 
Mondial, aceasta a înfiinţat acolo o co-
lonie de artişti. Fermecată de peisa-
jul pestriţ şi exotic, „o aglomerare de 
căsuţe portocalii, galbene şi verzi, ru-
inele unei mori vechi cu un plop uriaş 
înclinat deasupra apei, o regiune de vis 
aflată în paragină”, regina a convins un 
vechi prieten să îi vândă o proprietate.  
 
“…am avut ca o simţire că locul acesta, 
ori mă aşteptase de totdeauna pe mine, 
ori că eu trăisem totdeauna în aşteptarea 
lui. Nu mi se pare că aş fi venit aici pen-
tru întâia oară.“ Ce chemare misterioasă 
a înălţat visul reginei pe o stâncă ce iese 
direct din mare într-un loc în care, la 
ceasuri de tihnă se mai aud râsetele zei-
lor? Un castel alb, cu minaret şi cu loc de 
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Regina Maria la Castelul Bran, 1925
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rugăciune creştină. O colină de pe care grădinile 
coboară în şase terase  spre mare, revărsând 
culori şi parfumuri în calea ei. Un colţ de Eden, 
la mii de kilometri de parcurile englezeşti. Un 
cuib de linişte pe care şi l-a dorit, cu limbă de 
moarte, loc de odihnă eternă pentru inima ei. Ca 
să poată păzi hotarul sudic al României Mari, cu 
contururile neschimbate.

Aici şi-a construit „o oază romantică, un cadru 
pentru o fantezie”, pe care a numit-o Tenha 
Juvah, Cuibul solitar, în turceşte. Turcesc a fost 
şi stilul în care regina si-a construit refugiul 
luxuriant, „cu ziduri albe groase şi camere puţine, 
în interior, structura brută, albă servea drept 
fundal plăcut divanelor turceşti, candelabrelor 
enorme şi covoraşelor din piele de urs”.

Expoziţia “Casele de vis ale reginei Maria-castelul 
Bran” este organizată în colaborare cu Muzeul 
Naţional Bran.
 
Arhitectul modificărilor spaţiilor de locuit de 
la castelul Bran  (după anul 1920), Karel Liman 
este autorul proiectului din ultima etapă de 
construcţie a Peleşului şi titularul ridicării 
castelului Pelişor (1899). Acest argument artistic 
face o legătură inseparabilă între cele două 
reşedinţe regale, atât de unite cu destinul reginei 
Maria.
 
Vor fi expuse pentru prima oară la Peleş, salonul 
de muzică al reginei de la Bran, din care semnalăm 
un instrument muzical de excepţie, un armoniu, 
realizat de atelierele J.Trayser & Co din Stuttgart. 
Atelierele germane, specializate în instrumente 
muzicale au primit numeroase premii şi medalii 
de aur pentru acest “pian” curios, asemănător 
cu orga, la expoziţiile industriale europene, din 
care amintim, München şi Paris, din anii 1865. 
Piesele de artă decorativă alese de regină să 
însufleţească încăperile castelului de la Bran, 
creaţiile proprii în domeniul designului de 
mobilier, preferinţa pentru motivele româneşti 

din domeniul artei textile şi ceramicii se vor 
reuni în sălile expoziţionale. Atmosfera feerică 
de odinioară a interioarelor din castelul Bran 
va fi întregită cu statuete sculptate în lemn 
policromat, cărţi din biblioteca regală, vase de 
ars mirodenii, candele, un valoros tetrapod, o 
colecţie de icoane pictate pe lemn, garnituri şi 
piese de mobilier, realizate în stil neoromânesc- 
un amestec interesant de elemente răsăritene 
bizantine, motive arhitecturale şi etnografice 
locale, precum şi de anumite modele de artă 
otomană, chiar motive întâlnite în arta celtică 
împletite cu tendinţele Art Nouveau.
 
Patrimoniul de excepţională valoare artistică şi 
memorialistică aflat în încăperile regale de la 
Bran, va fi completat cu piese de mobilier din 
brad ars, comandat odinioară pentru casa de ceai 
din grădina castelului, definindu-se astfel, “acel 
ceva fără nume”, incomparabil, care este  stilul 
reginei Maria.

Regina Maria la Castelul Bran, 1925



– prin glasul primarului  Karl Schnell – au făcut 
un gest de curtoazie faţă de noii suverani ai 
României Mari, dăruind castelul reginei Maria. 
Era, într-un fel, şi un mod de a câştiga bunăvoinţa 
familiei regale române, care-şi avea reşedinţa de 
vară nu departe de Bran, la Sinaia. Aceasta a fost 
şi şansa castelului Bran de a reveni la viaţă, căci 
fără restaurarea făcută –  din ordinul reginei – de 
arhitectul Karel Liman,  edificiul ar fi împărtăşit 
probabil soarta altor monumente medievale pe 
care indiferenţa oamenilor şi trecerea timpului 
le-au dus la ruină. 

Dintre toate reşedinţele regale din România, 
Castelul Bran este, de departe, cea mai 

veche construcţie, înconjurată şi azi de o aură 
misterioasă, amplificată şi prin legenda că – în 
Evul Mediu – aici ar fi locuit Dracula. Este singurul 
castel medieval pe care o parte a familiei regale 
române şi l-a ales ca reşedinţă de vară. A fost 
castelul preferat al reginei Maria şi al fiicei sale 
favorite, prinţesa Ileana, căreia mama ei i l-a lăsat 
drept moştenire în 1938.
 Istoria reşedinței regale de la Bran 
începe la 1 decembrie 1920, când braşovenii 
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Dr. Narcis Dorin Ion

CASA DE VIS A REGINEI 
MARIA DE LA BRAN

Regina Maria, Principesa mostenitoare Elena, Principesa Ileana, Principesa Ir ina a Greciei
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La 1 decembrie 1920 – consemna 
regina Maria în Însemnările sale zilnice 
– „municipalitatea din Braşov mi-a 
telegrafiat ca să-mi ofere frumosul castel 
de la Bran. Am acceptat cu plăcere. 
Acum Liman şi cu mine avem cu ce să ne 
distrăm”1. Corespondența purtată între 
Primăria oraşului Braşov şi reprezentanții 
Casei Regale este extrem de importantă 
pentru a înțelege resorturile donației 
făcute de comunitatea braşoveană. 
„Consiliul orăşenesc al Braşovului – îi 
scria dr. Schnell reginei Maria – a decis în 
unanimitate, cu prilejul zilei memorabile 
de azi 1 decembrie (1920), să dăruiască 
Maiestății Voastre castelul Branului, 
dimpreună cu grădina şi parcul, ca 
semn al omagiului său devotat şi al 
sentimentelor sale dinastice”2. 

Motivarea acestei decizii 
a Consiliului orăşenesc Braşov era 
următoarea: „Oraşul Braşov oferă ca dar 
Maiestății Sale Regina Maria, ca semn al 
omagiului său şi al sentimentelor sale 
dinastice, străvechiul castel al Branului, 
care a mai fost odată, înainte cu secole, 
în posesiunea domnitorului țării, 
dimpreună cu grădina castelului şi parcul 
care-i aparține, în extensiune de vreo 50 
de jugăre, în speranța că Maiestatea Sa 
Regina va binevoi a primi prea grațios 
această donațiune.

Consiliul orăşenesc al Braşovului 
decide mai departe ca – în cazul că 
Maiestatea Sa va hotărî, prea grațios, 
să primească donațiunea – să prezinte 
Maiestății Sale printr-o deputație a 
oraşului adresa de donațiune pregătită 
de un artist. Aprobarea mai înaltă a 
acestei deciziuni însă se va cere conform 
dispozițiilor legale; însă transcrierea 
castelului, dimpreună cu grădina şi 
parcul, în cărțile funduare, precum şi 
predarea de fapt în posesiunea Maiestății 
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Sale Reginei se va face îndată ce Maiestatea Sa va binevoi a ordona aceasta”3.
Textul hotărârii adoptate de Consiliul orăşenesc al Braşovului la 1 decembrie 

1920 – prezentat reginei într-o formă artistică realizată de pictorul Friedrich Miess – 
exprimă  sentimentele locuitorilor de la poalele Tâmpei faţă de regina Maria a României 
Mari, motivându-le în acelaşi timp şi gestul.  

„Azi, Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov – se preciza în Actul de donaţie – ca 
corporaţiune înzestrată cu agendele reprezentanţei orăşeneşti, am decis unanim în 
şedinţa festivă de azi să dăruim Maiestăţii Sale Reginei Maria a României Mari străvechiul 
castel al Branului, atât de bogat în amintiri istorice – castrum in lapide Tydrici de odinioară 
– ca semnul profundei veneraţii şi al sentimentelor neclintite dinastice ale oraşului 
nostru. 

Donaţiunea voieşte să fie înainte de toate şi o expresie a veneraţiei sincere ce o 
simte şi populaţia oraşului nostru faţă de marea regină care uscă lacrămile văduvelor şi 
orfanilor, îmbărbătează pe cei desnădăjduiţi, întinde ajutor şi mângâiere celor ce zac în 
suferinţă şi împrăştie binecuvântare pretutindenea unde îşi îndreaptă paşii şi prin toate 
acestea cucereşte cu un avânt irezistibil inimile populaţiei ţării întregi. 

Acest act de donaţiune s-a dresat ca document al deciziunei noastre unanime.
Din şedinţa din 1 Decembrie 1920 a Consiliului orăşenesc al oraşului Braşov”4.
În şedința festivă a Consiliului orăşenesc au fost prezenți, alături de primarul 

dr. Karl Schnell, următorii consilieri: F. Fabricius, L. Kamner, Fr. Lurtz, E. Socaciu, dr. G. 
Branovatzky, J. Nekolny, prim-notarul G. Hertel şi grefierii dr. G. Philippi şi G. Gunesch5.

Imediat, a doua zi, 2 decembrie 1920, Nicolae Mişu, ministrul Casei Regale, i-a 
transmis o telegramă primarului Braşovului, dr. Karl Schnell, în care exprima „consiliului 
orăşenesc al Braşovului înaltele sale mulțumiri pentru donațiunea castelului Branului, 
dimpreună cu grădina şi parcul, car donațiune o primeşte cu mare mulțumire, fiind 
adânc mişcată de sentimentele pline de devotament dinastic şi loialitate către Tron ale 
consiliului orăşenesc”6.

A urmat o întreagă corespondență – între primarul oraşului Braşov, Karl Schnell, 
prefectul județului Braşov, Victor Mateescu, şi ministrul Casei Regale, Nicolae Mişu – 
pentru a se stabili modalitatea de intabulare a donației şi primirea, într-un cadru 
oficial, a delegației oraşului Braşov pentru a prezenta actul de donație reginei Maria. 
La 13 ianuarie 1921, primarul Schnell a cerut prefectului județului Braşov să „binevoiți 
a interveni de urgență ca donațiunea oraşului către Maiestatea Sa Regina să obțină, 
în sensul legii, aprobarea autorităților superioare”7. În aceeaşi zi, primarul a solicitat 
Serviciului de Contencios al oraşului Braşov „să încerce, dacă nu se poate, fără a aştepta 
o aprobare mai înaltă care va sosi mai târziu, să se obție intabularea în cartea funduară 
la autoritatea Cărții Funduare”8. 

Precaut şi dorind ca donația să devină un act de proprietate valid, ministrul 
Nicolae Mişu i-a scris primarului Braşovului, la 7 februarie 1921, întrebându-l „dacă această 
donațiune are nevoie de o întărire oficială din partea Guvernului şi dacă acele două case 
din apropierea castelului fac parte din donațiune, şi dacă nu, de cine depind”9. Răspunsul 
Primăriei Braşov, din 18 februarie 1921, a fost unul lămuritor: „decisiunea consiliului 
orăşenesc, în calitatea sa de reprezentanță orăşenească, referitor la donațiune a fost deja 
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înaintată – în sensul dispozițiunilor legale 
în vigoare – spre aprobare Ministerului 
de Interne (secretariatul general, Cluj), 
prin Prefectura Județului Braşov”10. Cât 
despre cele două clădiri de lângă castel, 
acestea aparțineau firmei Frederic Czel şi 
fiii din Braşov11.

A doua problemă a fost stabilirea 
componenței delegației oficiale care să 
prezinte reginei Maria actul de donație, 
precum şi fixarea datei evenimentului. 
Inițial, ministrul Nicolae Mişu a anunțat 
Primăria Braşov, printr-o telegramă din 
16 februarie 1921, că „Majestatea Sa 
Regina binevoieşte a primi deputația 
oraşului pentru remiterea (actului) de 
donațiune a castelului Bran şi a fixat ziua 
de sâmbătă, 19 februarie”12. La 3 martie 
1921, prefectul județului Braşov, Victor 
Mateescu, i-a transmis primarului Schnell 
„deciziunea finală în chestia dăruirei 
castelului din Bran M.S. Regina Maria”, 
rugându-l „a lua dispozițiunile ca, de 
urgență, să se formuleze actul definitiv 
de donațiune” şi „a lua înțelegere cu 
noi pentru data şi compunerea acestei 
delegațiuni”13. 

Componența delegației Primăriei 
care urma să prezinte la Palatul Cotroceni 
actul oficial de donație a castelului Bran 
a fost stabilită în şedința din 21 martie 
1921 a Consiliului orăşenesc Braşov. Din 
delegație urmau a face parte primarul 
Karl Schnell, în calitate de lider, iar ca 
membrii erau desemnați protopopul dr. V. 
Saftu şi preşedintele comitetului cercual, 
dr. Wilhelm Depner, ca reprezentanți 
ai populației, iar din partea consiliului 
orăşenesc erau desemnați consilierul 
E. Socaciu şi prim-notarul G. Hertel14. A 
doua zi, 22 martie 1921, primarul Schnell 
i-a adresat prefectului Victor Mateescu 
rugămintea de a se „angaja la conducerea 
deputațiunei”, sugerându-i ca ceremonia 
de predare a actului de donație să aiba 
loc după Paşti „având în vedere că se 
apropie Săptămâna Patimilor”15. 

Date fiind sărbătorile pascale, 
ceremonia de predare a actului de 
donație s-a amânat până în vară, delegația 
fiind primită la Palatul Cotroceni în ziua 
de vineri, 17 iunie 1921, orele 14.3016. 
Momentul este astfel rememorat de 
către suverană: „Și într-o zi… pentru că 
acestea sunt cuvintele de început ale 
evenimentelor mari şi mici … într-o zi 
… o deputație a oraşului Braşov, căruia 
Branul se pare că îi aparținea, a venit 
la mine şi – cu cuvinte asemănătoare 
cuvintelor folosite de-a lungul anilor 
când cadouri erau oferite persoanelor 

20
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Castelul revine la viaţă

După ce a intrat în posesia reginei 
Maria, între 1920-1938 castelul a suferit o serie 
de transformări arhitecturale, în dorinţa de a 
se face din el o modernă reşedinţă de vară. 
Lucrările au fost conduse de arhitectul şef al 
Casei Regale, cehul Karel Zdenko Liman, care a 
lucrat şi la castelele Peleş şi Pelişor. La scurt timp 
de la primirea donației, în ziua de 6 ianuarie 1921, 
regina Maria a avut la Palatul Cotroceni „o lungă 
întrevedere cu Liman despre grădini şi despre 
Bran, pentru care a făcut deja mai multe planuri 
de îmbunătățiri. Dar, vai, în prezent prețul 
pentru orice este extrem de mare”21. Primele 
planuri pentru restaurarea şi reamenajarea 
castelului Bran i-au fost prezentate reginei 
Maria de către arhitectul Liman, în ziua de 26 
februarie 192122. 

Arhitectul Karel Liman s-a dovedit a fi 
nu numai inspirat în planurile de reamenajare a 
castelului Bran, dar a împărtăşit cu regina Maria 
acelaşi entuziasm creator care a transformat 
vechea cetate într-o reşedință regală unică. La 9 
iunie 1921, regina Maria împreună cu arhitectul 
Liman ajung la Bran, unde pun câteva covoare 
în camere, aşează câteva piese de mobilier 
şi merg să vadă „toate îmbunătățirile ce vor 
începe în acest an. Am notat cu atenție totul. 
Bunul prieten (Liman – n. n.) se bucură de asta 
la fel de mult ca şi mine şi este gata să fie de 
accord cu orice originalitate, fără proteste 
sau imposibilități”23. Conştientă de rolul lui 
Liman în realizarea visului de la Bran, regina 
Maria recunoaşte că „n-aş fi reuşit niciodată 
să aranjez Branul, cum am făcut-o, dacă n-ar fi 
fost el  (Liman – n.n.). El ştie să profite de fiecare 
colțişor şi continuă să amelioreze micul loc 
fără a-i strica câtuşi de puțin stilul”24. În opinia 
reginei, Liman „întotdeauna a visat că într-o 
zi i se va da pentru reparații un vechi castel; 
acum, această veche construcție a devenit 
pasiunea sa. S-a stabilit acolo ca o cucuvea într-
un zid vechi şi devota toată dragostea, toate 

de rang regal – Branul mi-a fost oferit mie! 
Bran sau Brana, castelul micuț, solitarul, asprul, 
țâfnosul castel mi-a fost oferit mie. Abia mi-
am putut crede urechilor, dar ei au adus cu ei 
tot felul de documente, cu sigilii şi semnături 
şi fraze solemne în acordanță cu legea. Eu, de 
asemenea, a trebuit să-mi semnez numele; totul 
a fost realizat cu mare ceremonie, multe urări 
de bine şi binecuvântări şi cuvinte amabile. 
După aceea deputăția a plecat, lasându-mă cu 
acel solemn, semnat, sigilat document – şi Bran 
era al meu, era al meu!…”17.

Peste ani, regina îşi amintea cu 
nostalgie, în februarie 1930,  momentul în 
care Branul –  „mica cetate uitată dincolo de 
zăvoarele munţilor”18 – a intrat în viaţa sa. „Sunt 
mulţi ani de-atunci, într-o excursie peste graniţă 
îl văzusem stând într-o singurătate nebună 
pe stânca pe care e înălţat şi-mi fluturase prin 
minte ce încântare ar fi fost să stăpânesc o 
asemenea fortăreaţă şi s-o prefac într-un cămin. 
Ce basm ar fi însemnat să chem la viaţă un mic 
castel medieval, o adevărată poveste de zâne. 
Şi lucrul de necrezut s-a întâmplat: după doi 
ani de la răsboiu, autorităţile oraşului Braşov au 
venit la mine într-o delegaţie solemnă şi mi-au 
oferit castelul de la Bran, ca dar deplin, ca să fie 
întreg al meu”19.

Preluarea castelului de către regina 
Maria s-a făcut în prezența întregii comunități 
din Bran, evenimentul fiind o adevărată 
sărbătoare. „A fost un moment glorios când am 
mers să iau în posesie micuța mea fortăreață 
– îşi amintea suverana – şi toți locuitorii de 
la o mulțime de mile depărtare s-au bucurat 
împreună cu mine, pentru că venirea mea era 
un eveniment binecuvântat în viețile lor pline 
de griji şi lipsite de culoare. Acum singuraticul 
castel fără de suflet va fi trezit la viață, va privi 
în jos din înălțimea lui, va deveni dintr-o dată 
un punct de gravitație, un protector străjuind 
asupra avuțiilor şi neajunsurilor lor. Au venit 
în grupuri să-mi ureze bun venit, toți în cele 
mai bune costume de duminică, să-mi ureze 

noroc, sănătate bună, viață lungă; au venit să-şi 
exprime satisfacția căci castelul a devenit al meu, 
dar bineînțeles au venit de asemenea cu plângeri 
şi nevoi şi petiții, pentru că o persoană nu este 
regină şi mama a unui popor numai pentru a 
primi felicitări şi expresii de mulțumire”20.

cunoştințele sale transformării prețiosului meu 
locaş într-o adevărată comoară. Dar nu suntem 
grăbiți să finalizăm lucrarea, suntem ca nişte 
copii cu o jucărie prea iubită de care niciodată nu 
ne plictisim; în fiecare zi îmbunătățim ceva, fără 
a permite ca aspectul original să se schimbe”25.

 Pe măsură ce lucrările de reamenajare 
avansau, colaborarea dintre regină şi arhitect a 
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devenit perfectă, Liman intuind cel mai adesea 
gândurile şi planurile suveranei. „Liman – scria 
regina, la 7 octombrie 1921 – întinereşte de 
plăcerea amenajării acestui locşor vechi. L-am 
făcut să înțeleagă exact stilul rustic al locului. 
Vreau să-l păstreze şi la fiecare mişcare el 
reuşeşte acum să accentueze acest stil”26.  În 
plus, la fiecare vizită pe şantier, regina Maria 
era plăcut surprinsă de ideile şi realizările 
arhitectului Liman. De pildă, la 7 octombrie 1921, 
când arhitectul Liman a descoperit scara secretă 
care făcea legătura între salonul galben (de la 
primul etaj) şi sala de muzică de la al treilea cat 
al castelului, regina consemnează că acesta „era 
bucuros şi emoționat ca un magician care simte 
că e aproape de descoperirea aurului”27. 

 În anul 1922, arhitectul Liman a finalizat 
amenajarea parțială a curții interioare a castelului 
Bran, motiv de mulțumire pentru suverană, care 
scria că „forma curții continuă să devină din 
ce în ce mai plăcută, fiecare colțişor poate fi 
utilizat în modul cel mai aparte al lui Liman, al 
cărui mare talent este să facă din cămăruțele 
mici, întortocheate şi nostime, cu băi, locuri 
imprevizibile. El niciodată nu neglijează un 
detaliu şi-şi pune tot sufletul în ceea ce face”28. 
La 4 octombrie 1922, Liman „a finisat mai multe 
detalii în curte, a lărgit parțial galeria din lemn de 
deasupra, astfel încât acum arată ca o cameră, iar 
o parte pe care a făcut-o drept suport pentru o 
porțiune din ea a transformat-o într-un adorabil 
mic altar, în care a plasat o foarte veche statuie, 
în lemn, a Fecioarei cu pruncul”29.

Pentru sumele de bani necesare 
cumpărării materialelor folosite la renovarea 
castelului Bran, la 27 iulie 1925 administratorul 
Domeniilor Coroanei, Barbu Ştirbey, îl înştiinţa 
pe arhitectul Karel Liman că a deschis la Banca 
Generală a Ţării Româneşti din Braşov un credit 
de 500.000 lei. „Veţi binevoi a ridica sumele 
necesare treptat, contra chitanţelor dvs., în dublu 
exemplar – transmitea Barbu Ştirbey; iar conturile 
şi chitanţele de cheltuieli binevoiţi a [le] trimite, 
ca şi până acum, Administraţiei Casei Regale”30. 

Până în 1941, pentru lucrările executate la castel 
se vor cheltui peste 100.000.000 lei31.

 Au fost adăugate două turnuri pentru 
scări şi băi, meterezele şi gurile de tragere 
au devenit ferestre, sobele şi vetrele au fost 
transformate în cămine moderne. „Branul – îşi 
amintea regina – însemna un nou câmp de lucru, 
chemarea la viaţă a  unui nou vis de frumuseţe. 
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Ajutată de un bătrân arhitect de încredere, tot aşa 
de însufleţit ca şi mine, am început să dau viaţă 
zidurilor moarte, să dau suflet vechei cetăţi care nu 
trăise niciodată într-adevăr. Am trezit-o din lunga 
toropeală, am făcut dintr-un lucru orb un cămin 
cu ochi mulţi privind peste lume. Adormită, 
depărtată, neajunsă cum era, nu s-a lăsat mai 
puţin să fie schimbată într-o locuinţă tihnită 
şi plăcută”32. Târziu, regina consemna „cu câtă 
voioşie şi interes m-am apucat de transformarea 
Branului într-un locaş locuibil, instalând anumite 
conforturi, lăsând înăuntru mai multă lumină, 
reapărând galeriile şubrede, creând încăperi noi 
în colțuri odioase, făcând folositor imensul pod 
din scândură, folosind spațiile nefolosite, săpând 
micuțe pasaje şi scări secrete, transformând 
bizarele turnuri în camere locuibile, dar având 
cea mai mare grijă să conserve aspectul auster, 
primitiv al locului”33.

Castelul Bran a fost – alături de palatul de 
la Balcic – reşedinţa cea mai dragă reginei Maria, 
care, cu fantezia-i cunoscută, a transformat solida 
şi, aparent, neprimitoarea cetate într-o modernă 
şi confortabilă locuinţă de vară. Prima dorință a 
reginei a fost să modernizeze castelul, pentru a 
putea fi locuit confortabil. „La Bran – nota regina 
în 2 aprilie 1921 – vom construi mai întâi micul 
turn pentru băi şi vom sparge în zid o fereastră, 
în camera mare de sus. Vom obține, astfel, un 
mare balcon acoperit în față, unde putem lua 
ceaiul sau să stăm să citim”34. Ideea este reluată 
în timpul unei vizite la castelul Bran, la 18 mai 
1921, suverana fiind însoțită de arhitectul Liman, 
de aghiotantul Gaetan Denize şi câteva doamne 
de onoare. „Prima îmbunătățire pe care vreau să 
o fac este să adaug un mic turn în care vor fi baia, 
garderoba etc., de la toate cele trei etaje. Apoi 
vom pune şemineuri ori sobe artistice, dar care 
să nu fie doar de decor. Apoi în camera enormă, 
de sus de tot, vom deschide pe una din părți o 
fereastră largă şi o mică galerie în față, ca să dea 
lumină”35.

Domeniul predilect al reginei a fost 
decorarea interioarelor, saloanele de la Pelişor şi 

de la Cotroceni purtând şi ele amprenta stilului 
impus de suverană. Nici Branul nu a scăpat unor 
asemenea transformări, deşi arhitectura rigidă a 
castelului nu a permis prea multe modificări ale 
interioarelor. „Îmi place pur şi simplu să aranjez 
camerele – este una dintre cele mai mari plăceri 
ale mele. Mă gândesc la armonia locului şi simt 
unde ar trebui să fie pus fiecare obiect. În sfârşit 
– conchidea regina – am găsit un decor care 
mi se potriveşte perfect, ceea ce mă încântă. 
Liman este, de asemenea, tot numai agitație şi 
plăcere”36.  Bucuria amenajării interioarelor este 
consemnată des în jurnalul suveranei: „Camerele 
au forme încântătoare, a le aranja constituie o 
provocare, cu pereții lor groşi, văruiți în alb, unele 
plafoane fiind boltite, altele din grinzi grele”37. 
În timpul vizitei din 6 iunie 1921, regina scrie 
entuziasmată că „forma camerelor, înălțimea 
lor, grosimea pereților şi o anumită simplitate 
a liniei arhitecturale şi a detaliilor constituie un 
încântător cadru ce poate fi prelucrat”38.

 După zece ani de lucrări la castel, în 
pofida dificultății demersului de restaurare şi 
reamenajare, augusta proprietară consemna cu 
satisfacție grija de a păstra nealterată arhitectura 
medievală a castelului : „N-am făcut nimic care 
să-i ia înfăţişarea feudală, n-am prefăcut iuţeala 
scărilor, n-am înălţat acoperişul pridvoarelor, 
nici n-am îndreptat odăile strâmbe. Uşile au 
rămas aşa de joase încât, intrând, eşti silit să-ţi 
pleci capul, pereţii sunt groşi de mai mulţi coţi, 
grinzile grele încing tavanele care nu sunt boltite 
şi atâtea niveluri te întâmpină în castel încât 
anevoie ştii la ce cat te afli”39. „Aspectul aspru, 
rustic al Branului a fost conservat – mărturisea 
regina. Numeroasele-i scări sunt încă abrupte 
şi strâmbe, încăperile în forme neregulate 
construite în acord cu stânca de dedesubt, 
aproape fiecare la un nivel diferit. Trebuie să 
fii atent să nu te împiedici de praguri, să nu-ți 
loveşti capul de pragul de sus al uşilor joase; de 
fapt, tot timpul trebuie să te uiți împrejur pentru 
că mereu iei o cotitură neprevăzută şi niciodată 
nu ştii când întâlneşti o treaptă, un tavan jos, o 
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grindă aparentă. Unele persoane din generația 
mea au clătinat capul, puțini aprobând gustul 
meu pentru un atât de nepractic habitat; «la 
vârsta ta!», au spus cu oarecare răutate”40. 

În urma tuturor acestor transformări, 
Branul devenise „un mic muzeu plin de comori 
rare aduse din toate ţările”, după cum scria chiar 
suverana. Cât despre decorarea şi mobilarea 
interioarelor, regina Maria mărturisea, în vara 
anului 1924, că „tot ceea ce am pus în el este 
neobişnuit, nu foarte riguros, ca şi locul însuşi. 
Sunt puține lucrări de artă cu adevărat valoroase, 
dar totul este neobişnuit, la locul potrivit, părând 
că acolo sunt dintotdeauna şi n-ar putea fi în altă 
parte. Mobila, tablourile, vasele, oalele, cănile şi 
vazele, covoarele, micile perdele de la ferestre, 
vasele de alamă şi cupru, icoanele simple ale 
vechilor sfinți bizantini, ungherele, (…) firidele 
reprezintă întru totul Branul. Branul mult iubit”41. 
Pentru augusta proprietară „dragul mult iubit 
Bran” avea „atmosfera sa proprie”, care era una 
benefică. „Este altfel decât suntem obişnuiți 
să vedem – nota suverana la 19 iulie 1924. Este 
o bizarerie, dar una pozitivă, pe care nu poți să 
nu o iubeşti. Este ceva aparte, dar nu poate fi 
clasificat decât ca fiind frumos”42.

Pentru a putea fi locuit de familia 
regală, castelul Bran a fost dotat cu toate 
utilităţile necesare unei adevărate reşedinţe 
regale. Apa era asigurată de fântâna săpată în 
curtea interioară a castelului, la o adâncime de 
57 m. În 25 decembrie 1928, firma Siebag din 
Mediaş a fost însărcinată cu „instalarea apei la 
castelul Bran”, după cum scria arhitectul Liman. 
Contractul – în valoare de 627.000 lei – prevedea  
ca societatea să depună 40% din suma de 
comandă43. Pentru ca Societatea Siebag să poată 
începe lucrările, la 29 decembrie 1928, Banca 
Generală a Ţării Româneşti a virat – din contul 
reginei Maria în contul  firmei deschis la Banca 
Albina din  Mediaş – suma de 150.000 lei, drept 
acont pentru lucrările de instalaţie de la castelul 
Bran44.  

În anul 1927 în castel a fost instalată 

rețeaua de electricitate, pentru iluminarea 
artificială45. Abia peste cinci ani, în luna mai 1932, 
regina Maria a ordonat construirea unei uzine 
electrice cu turbină, la care au fost racordate 
şi comunele Bran, Şimon şi Moeciu, „comune 
sărace, pur româneşti şi care într-un viitor 
apropiat n-ar fi putut avea acest avantaj”, după 
cum se aprecia într-o scrisoare de mulţumire 
adresată de locuitorii celor trei comune reginei 
Maria46. Turbina – fabricată de firma Voith – avea  
o capacitate de 80 CP şi  a fost pusă în funcţiune 
pe 29 august 1932. A mai fost construită şi o 
centrală hidroelectrică de 85 CP pe râul Turcu, 
în decembrie 1932, pentru iluminarea castelului 
şi a împrejurimilor47.  Uzina electrică avea 
un generator Siemens, un generator A.E.G. 
(Algemeine Elektricitaet Gesellschaft) două 
turbine marca Frith48. Comunicarea cu exteriorul 
era facilitată de existenţa a trei posturi telefonice 
în castel. Cum castelul avea subsol, parter şi 
patru etaje, el a fost prevăzut şi cu un ascensor, la 
fel ca şi Peleşul49. Liftul – marca „Stigler” – a fost 
amenajat în iulie 1937, de către firma „Fraţii Pörn” 
din Bucureşti,  pentru a uşura deplasarea reginei 
din parc în castel50. Pentru aceasta, a fost folosită 
vechea fântână, adâncă de 57 m, accesul la lift 
făcându-se printr-un tunel din parcul castelului.

Pentru o mai uşoară comunicare cu Casa 
de ceai a fost instalat un funicular, cu ajutorul 
căruia era transportată de la bucătăria castelului 
mâncarea pe  care regina o servea cu oaspeţii 
săi, în cadrul tradiţionalului five-o’clock tea. 
Casa era prevăzută cu instalaţie de apă rece şi 
caldă, lumină electrică şi canalizare, fiind special 
amenajată pentru minirecepţii într-un cadru 
natural51. 

Şi la Bran, ca şi în cazul altor palate 
şi castele, fantezia reginei Maria în domeniul 
arhitecturii s-a manifestat din plin. Astfel, au 
fost construite o casă de vânătoare (cu salon şi 
cameră de baie), o bisericuţă din lemn, o casă 
de lemn (cu 7 camere) şi … două bordeie (unul 
pentru regină, altul pentru prinţesa Ileana)52. În 
seria  transformărilor patronate de regina Maria 
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la Bran se înscrie şi construirea unor 
dependinţe în jurul castelului: Casa de 
ceai, construită din bârne de lemn (144 
m²), Casa de musafiri, zidită din piatră 
brută (78 m²), Casa copiilor prinţesei Ileana 
(43 m²), Casa personală nouă (176 m²), 
locuinţa personalului (378 m²), grajduri 
pentru cai şi şase garaje (în care se aflau 
şase automobile,  o camionetă „Fargo” şi 
o maşină „Plymouth”)53. Casa de oaspeți a 
fost finalizată în anul 1927, după planurile 
arhitectului Liman, care „a completat-o cu 
mici sobe adorabile, din faianță saxonă”54. 

În anul 1925, arhitectul Liman 
„a construit cel mai încântător cottage 
Hänsel şi Grätel, cu nişte brazi în spate, 
chiar la poalele colinei castelului, şi se 
amuză ca un bătrân magician, dorind să-l 
facă să arate ca într-o poveste minunată”55. 
Această „colibă a vrăjitoarelor” a fost 
decorată „absolut minunat” în interior: 
„o vatră splendidă, cu tot felul de intrări 
şi ieşiri. Mici dulapuri ciudate, scaune cu 
trei picioare, mese țărăneşti cu adevărat 
vechi şi lăzi. El este, într-adevăr, inventiv şi 
se bucură de tot ca şi cum ar juca singur 
un mic joc. Agățase chiar şi o veche colivie 
de păsări şi un minunat mic porumbar”56. 
Inaugurarea colibei are loc în 9 noiembrie 
1925, Liman lăsându-i reginei Maria 
bucuria de a deschide uşa. „Acolo – scrie 
regina – era o căsuță complet aranjată, 
focul ardea şi, lângă el, un sul de lână 
pe o extraordinară depănătoare de lână 
țărănească şi o foarte, foarte bătrână 
femeie-vrăjitoare, vreo țărancă bătrână 
cotoroanță pe care el a dus-o în colibă ca 
să-şi aranjeze perfect tabloul lui vivant”57.

În parc regina a construit, în vara 
anului 1924, un mic … bordei, situat „între 
doi aluni mari”. „Intenționez – scria regina, 
la 2 august 1924 – să pun pământ pe 
acoperişul lui şi o să cresc irişi pe el, ca în 
povestirile mele. Acesta va fi un alt colțişor 
de încântare în iubita mea grădină, fiecare 
nou motiv dându-mi şansa de a face o 
nouă grupare a florilor şi culorilor”58. În 
acest bordei din parc regina servea adesea 
ceaiul, până când a fost construită Casa de 
ceai. Un al doilea bordei a fost amenajat 
pentru principesa Ileana. Ca piese de 
mobilier, bordeiul reginei Maria conţinea 
două mese, un fotoliu, un scaun, două 
taburete rotunde, două icoane, trei oale, 
două covoare româneşti, două fotolii de 
lemn, în timp ce bordeiul prinţesei Ileana 
era dotat cu un pat de lemn, cu rogojină, 
două mese, două etajere, două bănci 
de lemn, patru scaune, două cuiere, un 
sfeşnic, trei icoane, patru vase de pământ 
(din care trei … sparte!), un covor pictat cu 

sfinţi şi … două traiste vechi româneşti59.
Cea mai importantă construcție 

din parcul castelului a fost Casa de ceai a 
reginei Maria, amplasată lângă lacul mare 
din parc şi construită la cererea suveranei, 
cu destinația de loc de servire a ceaiului. 
Clădirea a fost concepută iniţial într-o 
formă rustică simplă, prin transformarea 
unei construcţii existente, după planurile 
arhitectului Karel Liman. Inițial, în iulie 
1921, intenția reginei Maria a fost de a 
transforma un „vechi hambar”  în „cameră 
de ceai”, cu o mică grădină țărănească în 
jurul lui, după cum i se destăinuia Marthei 
Bibescu în timpul unei vizite la Bran60. 

Lucrările de construire a Casei de 
ceai au început în anul 1923 şi au durat până 
în 1929, în prima etapă arhitectul Liman 
optând pentru amenajarea unui spaţiu 
de recepţie amplu, prin supraînălţarea 
principalei încăperi a clădirii într-un stil 
cu influenţe flamande şi accentuarea în 
interior a structurii din lemn decupată 
pe fondul zidăriei, folosindu-se tehnica 
fachwerk. Casa de ceai a fost construită 
din lemn ecarisat, căptuşit în interior 
cu zidărie de cărămidă. Șarpanta a fost 
realizată din lemn iar învelitoarea din ţiglă. 
La restauarea din anii 1980-1990, s-a optat 
pentru realizarea unei învelitori din şiţă, 
dar documentele de epocă (inventarele 
din 1938 şi 1948) şi imaginea din anul 1934 
(realizată de Wilhelm Tobien şi publicată 
în National Geographic) dovedesc clar 
că în epoca reginei Maria şi a principesei 
Ileana clădirea a fost acoperită cu ţiglă.  
 Pentru a se crea atmosfera 
romantică dorită de regina Maria, 
arhitectul Liman a realizat în sufrageria 
Casei de ceai un frumos cămin-şemineu 
din zidărie şi teracotă veche, săsească, cu 
cupolă, care dă acestui spaţiu de recepţie o 
notă de eleganţă în plus. Lângă şemineu a 
fost montată o bancă din brad pe picioare 
de zidărie, cu spătarul din teracotă.
 După anul 1934, clădirea a fost 
extinsă, prin amenajarea unei noi încăperi, 
pe latura de nord-est a construcţiei, 
spaţiu amplu ce comunică direct cu 
parcul castelului prin amenajarea unei 
terase placată cu piatră.  Tot în această 
perioadă au fost realizate şi instalaţiile de 
apa şi canalizare, precum şi branşamentul 
de instalaţie electrică, clădirea fiind 
alimentată cu energie electrică furnizată 
de microcentrala Siemens-Schukert de pe 
râul Turcu. 

După noile transformări, Casa 
de ceai avea o suprafaţă de 180 mp şi 
cuprindea următoarele încăperi: două 
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saloane mari (o sufragerie şi un salon de recepţii), 
o bucătărie, două grupuri sanitare şi un vestibul. 
În inventarul clădirilor şi bunurilor din comuna 
Bran, aparţinând principesei Ileana a României, 
realizat la 27 februarie 1948, Casa de ceai a fost 
evaluată la 1.323.000 lei. În această Casă de ceai 
regina Maria şi invitaţii săi serveau, după obiceiul 
englezesc, ceaiul de la ora 5, gustările fiind 

pregătite la bucătăria din castel şi transportate la 
Casa de ceai cu ajutorul unui funicular montplats 
lung de 300 m (evaluat în 1948 la 500.000 lei), ce 
comunica direct cu bucătăria Casei de ceai. 



Scara interioara a castelului
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DE

EPOCA

Castelul a fost locuit doar de unii membri 
ai familiei regale, cărora li  s-au amenajat 

apartamente separate. Între ei se detaşează regina 
Maria, care ocupa un apartament la primul etaj 
al castelului compus din hall (cuprinzând două 
dulapuri din lemn sculptat, un iconostas de lemn, 
trei  tronuri sculptate, o masă ovală, o oglindă 
cu ramă de lemn, şase sfeşnice, patru candele, 
şaisprezece vase din alamă, zinc şi pământ, şase 
icoane,  184 de cărţi), cameră de toaletă (cu un pat 
din lemn sculptat, un dulap, o toaletă de lemn cu 
oglindă la mijloc, două fotolii, două sfeşnice de 
fier, opt vase de alamă, un tablou de Oteteleşanu, 
intitulat Poartă de biserică, un covor românesc, 13 
cărţi), salonul Galben (cuprinzând o somieră cu 
saltea de lână, o masă mare octogonală, un paravan 
de lemn sculptat, un tron înalt sculptat, trei fotolii 
cu husă de creton, două scaune de lemn sculptat, 
nouă sfeşnice, o cădelniţă de argint, o oglindă 
rotundă cu ramă şi suport de argint, unsprezece 
icoane, o statuetă de metal reprezentând-o pe 
Maica Domnului, autor E. Premiet, cu postament 
de marmură roşie, patru covoare româneşti, 13 
cărţi), salonul mare (cu un dulap aurit, sculptat, o 
canapea cu husă şi trei perne de creton, o masă 
italienească, o masă octogonală, două tronuri mici 
sculptate, trei etajere, şase sfeşnice, un candelabru 
de fier, în formă de cerc, cu douăsprezece becuri, 
o oglindă cu ramă de lemn aurită, o casetă din 
argint, vase de alamă, zinc, argint, lemn şi pământ, 
treisprezece icoane, 19 cărţi), dormitor (mobilat cu 
o somieră cu saltea de lână, un iconostas de lemn 
sculptat, mai multe mese din lemn sculptat, două 
fotolii din lemn, trei scaune, opt sfeşnice din alamă 
şi argint, patru candele de argint, patru pahare de 
argint, vase de aramă, zinc, sticlă, pământ, metal, 
piatră şi lemn, patru cruci din lemn şi metal, 
şaisprezece icoane reprezentând-o pe Maica 
Domnului, o statuetă din lemn reprezentând un 
călugăr benedictin, 20 de cărţi),  baie, antreu, a 
doua cameră de toaletă61.  

Primele amenajări la ceea ce va deveni 
apartamentul reginei Maria au fost făcute în vara 
anului 1921, la 6 iunie suverana consemnând că 
„a fost extraordinar, ne-am agitat şi am aranjat 
mai mult sau mai puțin cele două camere ale 
mele. O să fac din ele o minunăție, deşi, fără 
îndoială, mai sunt încă multe de făcut, şemineuri, 
repararea duşumelelor, refacerea uşilor uzate, 
vopsirea grinzilor îngălbenite, văruirea din nou a 
pereților. Marile mele fotolii englezeşti sunt exact 
ceea ce trebuie. Nu poate exista nimic mai divin 
de confortabil. (…) După câteva modificări, cele 
două camere de zi arătau mai intime şi placate la 
vedere, ca să nu spun mai artistic”62. La 25 iunie 
1921 s-a finalizat amenajarea budoarului reginei 
(salonul galben – cum a fost cunoscut în perioada 
interbelică), care era „o comoară de culoare, cu 
gust şi simplitate, încât ființa mea se destinde 
când stau în el”63. În memoriile sale, regina Maria 
descrie cu satisfacție nedisimulată această nouă 
amenajare interioară de la castelul Bran, detaliile 
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oferite stând mărturie asupra bunului gust al 
suveranei: „Am realizat o armonie perfectă 
în acea odăiță, dar, de altfel, trebuia să fiu cu 
adevărat  lipsită de gust ca să nu reuşesc să obțin 
ceva adorabil dintr-o asemenea cămăruță, având 
cadrul existent”64. 

Amenajările la apartamentul reginei 
au continuat în următorii ani, regina găsind 
întotdeauna „ceva de făcut şi, în general, mă 
obosesc foarte mult, alergând în sus şi în jos, 
pe micile mele scărițe abrupte, aranjând, 
îmbunătățind, inspectând, planificând, până 
când, ruptă de oboseală, mă cufund în unul din 
confortabilele mele fotolii, ca să mă odihnesc”65. 
Deşi regina s-a implicat profund în amenajările 
interioarelor castelului Bran, concluzia sa era una 

subiectivă: „Cele trei încăperi preferate ale mele 
sunt: mica cameră boltită cu perdele de creton 
galben şi covoare galbene, dormitorul, şi el boltit 
şi plin de obiecte aparte, în cea mai mare parte 
vechi, şi apoi lunga sală de muzică cu adorabila 
ei logie în față”66. De altfel, în această sală de 
muzică (amenajată parțial şi ca bibliotecă) regina 
Maria, însoțită de Elisa Brătianu şi doamna de 
onoare Irina Procopiu, l-au avut ca oaspete – în 
26 iulie 1923 – pe George Enescu, care „a cântat 
divin la vioară, până la ora ceaiului”.

Regina şi-a adus aproape de ea cei doi 
copii favoriţi, Ileana şi Nicolae. Castelul a fost în 
timpul reginei Maria nu numai reşedinţă de vară, 
ci şi loc de petrecere, aici organizându-se recepţii 
şi ospeţe cu adevărat regale. De pildă, în august 

Holul spre dormitorul reginei



1934, la un asemenea dineu s-au consumat: un 
iepure, şapte porumbei, cincisprezece pui, o 
sută douăzeci de ouă, zece kg nisetru, şapte 
kg pepeni67. Vinurile se păstrau fie în „pivniţa” 
castelului, fie în gheţărie.

Principele Nicolae – căruia în 1930 
regina intenţiona să-i lase moştenire  Branul68 
–  va avea un apartament amenajat la etajul al 
IV-lea al castelului,  format din: dormitor (cu un 
pat din lemn sculptat, un scrin din lemn, două 
statuete din bronz şi piatră, un tablou de Sile 
Ionescu), salon (cu o somieră, două dulapuri din 
lemn, un birou, cinci fotolii de lemn, un scrin-
etajeră din lemn, două sfeşnice, două puşti 
turceşti înscrustate cu sidef, un tablou intitulat 
Vatră, de H. Molzer, douăzeci şi patru de tablouri 

reprezentând vederi româneşti, 56 de cărţi) şi 
baie. Alte încăperi amenajate în castel în acea 
perioadă erau: odaia „principesa Maşka” (care 
avea un pat de lemn cu baldachin, două dulapuri, 
un birou, un scrin de lemn, două fotolii, trei 
sfeşnice, piese de ceramică, o icoană, un tablou 
intitulat Interior de biserică, pictat de Grant, 47 
de cărţi), odaia de musafiri (având un pat de 
lemn, o toaletă, o etajeră, un dulap, o masă, un 
scrin, două fotolii, trei sfeşnice), odaia săsească 
(cuprinzând un pat săsesc pictat, un dulap, un 
cuier, un sfeşnic, un covor românesc, două mese, 
patru etajere, 212 cărţi). Alături de sufrageria 
amenajată la parterul castelului69, camera cea 
mai importantă a castelului era salonul de 
muzică (mobilat, conform inventarelor de epocă, 
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cu un pian mare marca Bösendorfer, 
un Harmonium, două canapele, două 
noptiere, patru fotolii, cinci sfeşnice, zeci 
de vase din pământ, alamă, argint, opt 
tablouri semnate de Fr. Rouband, Iosef 
Brandt, Wunsch, Stöckler sau Kaulbach, 
covoare olteneşti şi basarabene, 837 de 
cărţi70), care avea alături o cameră de 
toaletă, o baie şi două terase. Pentru a 
putea admira Branul şi împrejurimile lui 
din înaltul castelului, în anul 1931 regina 
a ordonat meşterului Joszef Schnell 
să amenajeze un balcon din piatră 
de Câmpulung, la care se accede din 
salonul de muzică de la etajul al III-lea al 
castelului71. Priveliştea este într-adevăr 
unică şi încântătoare. 

Principesa Ileana – care a iubit 
atât de mult această reşedinţă şi care a 
devenit şi proprietara ei, după 1938 – va 
avea un apartament (amenajat în 1922) 
compus din salon (cu o masă sculptată, 
un scrin, două fotolii, cinci icoane, un 
covor basarabean, 15 cărţi),   cameră de 
toaletă, dormitor (având în componenţă 
un pat de lemn sculptat, cu somieră şi 
saltea de lână, un dulap de lemn sculptat, 
un scrin de lemn sculptat, două sfeşnice, 
patru candele, şapte icoane, un covor 
românesc) şi mai multe dependinţe72. 

După revenirea pe Tron, în 1930, 
regele Carol al II-lea – pasionat vânător – 
şi-a amenajat şi el în castel un apartament 
compus din dormitor (cu un pat italian 
din lemn sculptat, un dulăpior, o masă 
scultată de atelier italian, un scrin pictat, 
două fotolii italiene sculptate, o bancă 
sculptată cu capete de lei, o garnitură 
de toaletă din cristal, şapte tablouri), 
salon (având două scrinuri, două mese, 
o somieră, o canapea, patru mese, două 
fotolii, două scaune din lemn sculptat, 
cinci sfeşnice din fier, alamă şi argint, trei 
tablouri semnate Bartels şi Satmary, două 

Camera de muzica
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statuete şi patru covoare olteneşti), o odaie tiroleză 
(cu un tron de lemn încrustat, o etajeră, un fotoliu, un 
scaun o candelă de zinc, un sfeşnic din fier, o oglindă cu 
ramă de lemn)  şi o camera de musafiri „Doria” (numită 
aşa deoarece aici se afla un pat cu baldachin, un scrin 
veneţian, trei tronuri italiene sculptate, patru fotolii, 
trei sfeşnice, două icoane, o statuetă reprezentând un 
episcop), pe care îl ocupa doar când venea la vânătoare 
în zonă73.

Multe dintre piesele de mobilier şi obiectele de 
artă decorativă cu care au fost amenajate interioarele 
castelului Bran proveneau de la celelalte reşedințe 
regale, între care se detaşează castelul Peleş. La 7 iunie 
1921, pe o vreme ploioasă şi friguroasă, regina Maria – 
însoțită de fiica sa Mignon (Marioara) şi nora sa Elena 
(Sitta) – a făcut „o incursiune în castelul Peleş, pe care 
aş numi-o «o expediție de şterpelire», adică ne-am dus 
să luăm tot felul de fleacuri pentru celelalte case ale 
noastre. Era nevoie de câteva mese pentru Foişor, mie 
îmi trebuiau nişte dulapuri şi vase pentru prețiosul meu 
Bran. Liman nu a făcut obiecții, recunoscând că  anumite 
părți ale Peleşului erau o adevărată rumpelkammer 
(debara – n.n.) de unde puteau fi luate lucruri fără a 
face pagubă”74. A doua „expediție” la Peleş are loc 
în 29 aprilie 1922, regina Maria notând cu satisfacție 
momentul în Jurnal: „Numesc toate aceste incursiuni 
în castel trenurile mele de raubzüge (jaf) întrucât, în 
general, spre marea bucurie a copiilor, iau câte ceva, în 
special, pentru Bran! Găsesc lucruri minunate ascunse, 
care nu au nici un rost în Peleş şi-şi primesc locul cuvenit 
în locşorul meu. Am descoperit astăzi, cu mare emoție, 
două foarte vechi picturi din perioada iconografică, 
zăcând în beznă, întrucât nu le observasem niciodată. 
Le-am luat imediat, una pentru Bran şi una pentru 
sufrageria noastră de aici, unde se potriveşte ca şi cum 
ar fi fost anume făcută pentru ea!”75.

Și Palatul Cotroceni a devenit sursă de 
aprovizionare cu mobilier şi obiecte de artă pentru 
reşedințele regale din Bran şi Copăceni, la 13 iunie 1921 
regina Maria petrecând o zi liniştită la Cotroceni, unde 
„am bântuit prin casă şi am pus lucrurile în ordine, 
împărțind obiectele de rezervă pe care le adunasem 
între Bran şi Copăceni, care trebuie de asemenea 
aranjat, măcar în parte, în acest an”76.
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Puterea credinţei

După cum s-a putut observa din 
prezentarea interioarelor castelului Bran, 
aproape în fiecare cameră amenajată după 
gustul reginei Maria se puteau întâlni mai multe 
icoane, sfeşnice, candele, cărţi religioase, toate 
aceste stând mărturie a puternicei credinţe de 
care era animată suverana şi pe care a căutat să o 
insufle şi copiilor ei. 

Capela amenajată în castelul Bran – 
pictată de Artur Verona în anii 1926 - 192777 şi 
împodobită cu un altar de lemn aurit sculptat, 
un iconostas, un candelabru, trei strane, trei 
sfeşnice, două cruci şi două icoane78 – a fost, 
alături de bisericuţa din lemn de lângă Casa 
de vânătoare, locul în care regina s-a recules în 
momentele de restrişte sufletească. Al doilea 
lăcaş de cult de pe domeniul regal din Bran 
a fost o bisericuţă de lemn datând din 1731. 
Bisericuța  fusese donată, în septembrie 1928, 
de locuitorii satului Lueriu de pe Valea Mureşului 
„bunei noastre Regine-văduve pentru ca să o 
aşeze lângă castelul din Bran”79. Bisericuţa a fost 
demontată în anul 1954 şi strămutată la reşedinţa 
patriarhală din Jercălăi-Urlaţi, judeţul Prahova. În 
1938, bisericuţa avea în inventar şaptesprezece 
cărţi bisericeşti, patru candele de argint, două 
icoane din lemn reprezentând-o pe Maica 
Domnului, patru sfeşnice de lemn, sculptate şi 
pictate, un policandru de lemn sculptat şi pictat, 
o cruce pictată şi aurită, trei sfeşnice argintate, 
o cădelniţă argintată, douăsprezece piese de 
argint pentru sfânta masă din altar etc80. 

Parcul şi lebedele de la Bran

Regina Maria a transformat nu numai 
castelul, ci şi parcul Domeniului Bran, care a 
fost amenajat după planurile şi gusturile sale. 
Amenajările peisagistice de la Bran au fost 
dictate de preferința reginei pentru natură, fapt 
mărturisit în memoriile sale: „Vreau verdeață, 

singurătate, aer proaspăt, flori, un mediu plăcut 
şi să fiu aproape de prețiosul meu Bran”81. 

Primul consultant în amenajarea grădinii 
de la Bran a fost bătrânul grădinar Haum, 
horticultorul lui Barbu Știrbey, cu care regina 
Maria vizitează – la 6 iunie 1921 – domeniul de 
la Bran, inspectând „terenul unde vreau să-mi 
fac grădina de flori şi o parte din pădurea de pe 
deal”82. Mai târziu, regina Maria va apela pentru 
amenajarea parcului castelului Bran la serviciile 
arhitectului peisagist Fritz Rebhuhn (Rephuhn), 
creatorul Grădinii Cişmigiu şi al parcului Palatului 
Cotroceni, considerat de suverană a fi „aproape 
un geniu în domeniul grădinăritului”, care „face 
un paradis din ceva care arată de neimaginat”83. 
La 28 octombrie 1921, regina pleacă la Bran 
cu principesa Ileana, arhitectul Rebhuhn şi 
un alt grădinar „ca să ne ocupăm de câteva 
chestiuni precise legate de grădina din jurul 
castelului”84. Neînțelegerile dintre arhitecții 
Liman şi Rebhuhn asupra realizării parcului de 
la Bran sunt consemnate cu tristețe de regină: 
„Din păcate, Rebhuhn şi Liman nu par a se 
înțelege prea grozav, ceea ce nu e bine deloc. 
Trebuie să spun că e vina bătrânului Liman, care 
este cu adevărat un bătrân dificil şi cârcotaş. 
Dar ce talent!”85. Finalmente, ultimul cuvânt în 
domeniul amenajării peisagistice a fost lăsat lui 
Rebhuhn, care a ordonat lărgirea firului de apă 
care străbătea grădina „astfel încât să formeze un 
mic râuleț, pe lângă care intenționăm să plantăm 
toate speciile de plante de apă”86.

În vara anului 1922, grădina de la 
Bran începuse să prindă contur, chiar dacă – 
scria regina la 20 iunie – „pentru moment, ea 
arată, fireşte, prea nouă, aşa cum se întâmplă 
întotdeauna cu grădinile recente, dar ea promite 
mult când totul va fi rezolvat. Vom planta, treptat, 
flori şi plante perene pretutindeni”87. Două zile 
mai târziu, în 22 iunie 1922, suverana inspectează 
parcul, fiind însoțită de peisagistul Fritz Rebhuhn 
şi de grădinarul de la Bran, pentru a planifica 
„îmbunătățirile ulterioare şi să analizăm ce s-a 
făcut deja”88.
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Florile au fost marea pasiune a reginei 
Maria, care îşi amintea despre castelul Bran 
că „mica lui curte e un vraf de flori, muşcate şi 
călţunaşi [ce] spânzură de fiecare fereastră. La 
poale, grădini pline de flori au dat din pământ, 
flori în aşa mulţime încât sunt în stare să umplu 
cu ele întreg castelul; răsar pretutindeni în oale 
uriaşe de lut sau în căldăruşe şi căni de metal şi 
parcă le place să împestriţeze zidurile albe cu 
boiurile lor înflăcărate; nu e casă să-i fie mai dragi 
florile decât micul şi bătrânul castel al Branului. 
Noaptea, când toate luminile sunt aprinse, el stă 
pe cer ca o umbră de basm găurită de sute de 
flăcări”89.

  Cum la toate reşedinţele regale existau 
sere moderne prevăzute  chiar cu calorifere, 
pentru a fi încălzite iarna, şi  la Bran au fost 
amenajate în iulie 1922 o astfel de seră şi o mică 
grădină de trandafiri, după planurile arhitectului 
Karel Liman şi construite de firma Klof & Co. din 
Codlea90.  „M-am hotărât – scria regina – să-mi 
folosesc o parte din banii mei de cheltuială să 
construiesc o mică seră, ca totul să meargă mai 
repede şi să poată Konrad să aibă ce lucra iarna. 
Mi s-a dat o mică bucată de pământ împrejmuită, 
care este exact ceea ce îmi trebuie, şi atât eu cât 
şi Konrad suntem nerăbdători să o construim 
imediat, ca să nu fie prea târziu” 91. 

Primele răsaduri îi sunt oferite reginei 
de către „un domn în vârstă din Braşov, cu care 
Konrad, grădinarul meu, a lucrat înainte”. Acesta 
– scrie regina la 28 august – „a renunțat la grădina 
proprie şi îmi oferă toate florile sale, toate 
plantele vivace, ceea ce este minunat, întrucât de 
la război a devenit foarte greu să găseşti ceva şi 
eu sunt înnebunită să am, la Bran, flori în cantități 
uriaşe”92. În toamna aceluiaşi an, grădinarul 
Konrad „plantase un întreg rond de irişi, din cei 
ce-mi fuseseră dați de domnul din Braşov, în al 
cărui serviciu fusese Konrad mai înainte”93. În 
vara anului 1923 irişii „erau în plină floare şi creau 
o imagine frumoasă, deşi sunt soiul care-mi plac 
cel mai puțin, pentru că sunt extrem de delicați, 
cu toate că au o frumoasă culoare, roşu-violet, 
dar un soi ale cărui flori se scutură cu uşurință. 

Am de gând să plantez mult mai mulți irişi, dar 
nu ştiu, pentru moment, de unde să-i iau”94. 
Suverana era mulțumită de evoluția amenajării 
parcului: „Toată partea de grădină a fost în regulă. 
O mulțime de bujori înfloriți. Desigur că în mare 
întârziere în comparație cu cei de la Bucureşti, şi 
trandafirii sunt încă mici anul acesta, pentru că 
au fost altoiți în timpul toamnei şi al iernii şi au 
fost plantați la scurt timp. Cu puțină răbdare, va 
deveni o grădină minunată. Este doar la început 
şi plantele trebuie să încolțească răsaduri, dacă 
vrei să reuşească”95. În anul 1924, de ziua de 
naştere a reginei, Barbu Știrbey îi oferă în dar 
răsaduri de irişi „de toate culorile şi soiurile”, 
care în mai 1925 răsăriseră splendid în parcul de 
la Bran. Gestul se repetă în toamna anului 1925, 
când regina plantează „trei mii de irişi, din care 
2.000 sunt cadoul lui Barbu pentru ziua mea 
de naştere. Le pun pe marginea tuturor micilor 
mele alei pietruite, grupându-le în mănunchiuri 
mici în jurul lacului meu până la maluri, ca să fac 
o masă de culoare, mai ales albastru şi violet, cu 
ocazionale porțiuni de galben, alb şi maro. Mai 
sunt şi acei irişi aproape roşii, Maiestatea Sa şi 
Regina de Mai care sunt deosebit de frumoşi şi pe 
care i-am concentrat, în special, în jurul lacului, în 
grupuri mari”96.

La 11 august 1922, însoțită de grădinarul 
Konrad de la Bran, regina Maria face o vizită „în 
marele sat săsesc Codlea sau Scidon, care este 
specializat în grădinărit, şi am vizitat mai multe 
grădini. Sunt şapte. Ei cultivă mai ales trandafiri, 
crizanteme şi garoafe, ultimele două pentru 
iarnă. Grădinarul meu a învățat acolo şi a fost 
nespus de mândru să îmi arate locul”97. Tot de la 
Codlea erau aduse răsadurile de flori (trandafiri, 
dalii, crizanteme), dar s-a apelat şi la comenzi în 
străinătate (la Erfurt şi Reading – Anglia) pentru 
unele specii rare98. În 1934 au fost achiziționate 
diverse semințe de flori din Marea Britanie (de 
la Sutton & Sons pentru Bran şi Balcic, în valoare 
de 21.251 lei; de la J.W. Unwin Ltd, în valoare de 
185 lei; de la Sandf, Mildenhall – dalii pentru 
Bran în valoare de 1.505 lei) sau în Statele Unite 
ale Americii (Diener, California – semințe şi cepi 
pentru Bran şi Balcic, în valoare de 6.993 lei sau 
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Bărcăuanu, New York – rădăcini de azalee în 
valoare de 3.046 lei)99. Domeniul reginei de la 
Copăceni, lângă Bucureşti, constituia şi el o sursă 
importantă de flori pentru grădina de la Bran, aici 
fiind plantați în toamna anului 1924 nu mai puțin 
de 1.000 de bulbi de crin, din cei 3.100 primiți 
de la soții Morris100. În primăvara anului 1927, 
Elisabeta Știrbey – care, în 1926, fusese vizitată 
de regină la conacul din Dărmăneşti, Bacău – îi 
trimite suveranei „o colecție frumoasă de crini 
oranj, pe care doream foarte mult să-i am, deşi 
este puțin cam târziu pentru a fi plantați în acest 
sezon”101.

Pepiniera de flori cea mai apropiată era 
la Braşov, unde – la 20 noiembrie 1923 – cei doi 
grădinari „au fost foarte generoşi când Ileana s-a 
dus cu maşina să aducă irişii. Nici unul dintre ei 
n-a vrut să primească ceva şi nu numai că mi-au 
dat toți irişii pe care-i comandasem, dar au mai 
adăugat şi alte plante. Unul mi-a trimis în dar o 
sută de crini care m-au încântat şi i-am plantat 
împreună cu nemțişorii mei”102. În toamna anului 
1923, regina Maria replantează plantele „după 
sfaturile inteligente ale Elisei Brătianu”, alături 
fiind „Konrad al meu, cu figura impenetrabilă, 
cu ajutorul a două sau trei țărănci de ispravă”103. 
Lucrările din ziua de 20 noiembrie 1923 sunt 
atent consemnate de regină: „Am concentrat 
magnificele mele nalbe în grupuri mari, utilizând 
ondulațiile naturale ale pământului, la fel 
procedând şi cu irişii, trandafirii etc. Cred că totul 
va arăta foarte bine, fireşte însă că va mai trece 
un an sau doi până când fiecare plantă va creşte 
atingând perfecțiunea”104. 

O jumătate de an mai târziu, în iulie 
1924, grădina începe să prindă contur, deşi 
grădinarul Konrad „a lucrat după cum l-a dus 
capul, încercând să se inspire de la mine şi a 
reuşit întrucâtva”105. Rezultatul a fost mulțumitor 
şi dragostea reginei pentru frumos „pe deplin 
satisfăcută”, aceasta descoperind în parcul 
castelului „un colț minunat în lizierele mele, un 
grup de adorabile lupine albastre şi albe pe un 
fundal de nalbe albe, roz şi mov închis, care au 
ajuns la maturitate şi care au la bază pansele 

violete. (…) Mai era o potecă unde panselele au 
crescut în exces printre extraordinarele lobelia 
albastre minunate, flancate de nişte gălbenele 
care arată mulțumitor”106. Pentru a identifica 
mai uşor locul unde trebuiau plantate diferitele 
specii de flori, în 20 iulie 1924 regina Maria şi 
grădinarul Konrad au montat în răsadurile de 
flori plăcuțe cu numele fiecărei specii, astfel 
încât „toamna, când vine vremea plantatului, el 
să ştie locurile unde să planteze”. „În acest fel – 
nota, cu satisfacție regina – eu îmi pot încerca 
talentul, care se dezvoltă în mine, şi să-l învăț pe 
«omul cu fața împietrită»”107. 

Captivată din ce în ce mai mult de 
pasiunea grădinăritului, după cum mărturiseşte 
deseori în jurnal, regina Maria a fost ajutată în 
amenajările peisagistice de la  Bran de către o 
altă împătimită a horticulturii, Elisa Brătianu, 
care „m-a învățat multe şi eu intenționez să 
îmbin cunoştințele pe care le are ea cu gustul şi 
simțul meu pentru culoare. Trebuie să te bazezi 
pe reguli fundamentale, dar să-ți pui şi amprenta 
ta pe ceea ce faci”108. Aplicând aceste principii 
ştiințifice şi, mai ales, inepuizabila sa fantezie 
creatoare de frumos, regina Maria a plantat în 
parcul de la Bran cele mai interesante combinații 
de soiuri de flori, cu convingerea că „acesta va 
rămâne ca o mărturie a activității mele pentru 
cei care, poate, într-o zi, vor găsi un colțişor 
frumos şi aparte, care va arăta ca şi cum ar fi fost 
întotdeauna aşa”109. Regina Maria era motivată în 
amenajarea peisagistică de la Bran şi de faptul 
că  „aceasta este prima grădină pe care o fac eu 
însămi şi vreau ca să fie un succes, chiar dacă este 
neconvențională”. Munca la grădina castelului 
Bran a fost un bun exercițiu peisagistic pentru 
ceea ce va deveni, începând din 1926, parcul 
unic – ca frumusețe şi diversitate – amenajat de 
aceeaşi împătimită regină la Balcic. În vara anului 
1924 regina stabileşte un plan de dezvoltare a 
grădinilor de la Bran, pe care le descrie foarte 
plastic, pictural aproape, în Însemnările sale: 
„A ieşit soarele şi s-a revărsat pe violetele 
mele albastre, roz, oranj şi galbene, făcându-
le să strălucească spre totala mea satisfacție. 
Mai combin, de asemenea, o bordură cenuşie. 
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Frunzele garoafelor, chiar atunci când 
sunt lungi, fac un încântător verde-închis 
ca bază, pe care voi grupa în cantități 
neregulate: lavandă, nişte ciulini cenuşii, 
ciulini albaştri şi, ocazional, anghinare, 
folosită sub formă de ciulini şi lăsată să 
înflorească. Din loc în loc, o tentă de 
năsturei de culoare închisă şi dalii cu 
frunze de culoare închisă, ca să pună 
în valoare cenuşiul. Acea mică notă 
impetuoasă are o oarecare legătură cu o 
nevoie instinctivă pe care o am ca pictor. 
În grădina de acum, voi grupa cele mai 
bune dalii, nalbe, levănțică, busuioc şi 
alte flori pitice. Am avut un incredibil 
bazin de piatră, rotund, adus aici de la 
Copăceni, care va constitui o trăsătură 
specială a acelei grădini, care se va 
întinde până la vechiul hambar pe care 
intenționăm să-l amenajăm ca încăpere 
de luat ceaiul”110. Cu un alt prilej, în 27 
august 1926, regina notează în jurnal 
pasiunea cu care lucrează la grădină şi 
încântarea permanentă de a combina 
toate speciile de flori „încercând să 
depăşesc dificultățile, plină întotdeauna 
de speranța că-mi voi atinge cândva, 
mai mult sau mai puțin, idealul”111. 
Mărturisirea de credință a suveranei 
iubitoare şi creatoare de frumos era 
următoarea: „Când un colțişor reuşeşte 
perfect şi un real colorit se ridică în fața 
mea într-o deplină armonie, fără nici un 
defect în vreun loc, atunci simt nevoia 
să înalț o rugăciune de mulțumire lui 
Dumnezeu”112.

Florile preferate ale reginei 
Maria au fost daliile, la Bran fiind 
amenajată o grădină imensă pentru 
cultivarea a mii de dalii. „Noua grădină 
lungă este o masă de dalii – nota regina 
în jurnalul său, la 27 mai 1925. Nu-mi 
imaginasem niciodată că s-ar putea 
produce mii din acestea, într-un timp 
atât de scurt”113. Cu un alt prilej, regina 
nota că daliile de la Bran arătau ca „nişte 
regi semeți. Sunt atât de frumoase, atât 
de reuşite, atât de încântătoare, încât 
i-am spus «Feței Împietrite» să scape de 
toate soiurile mai proaste, astfel încât să 
nu plantăm decât pe cele care sunt pe 
deplin cele mai bune. Hotărât, le merge 
bine jos, în grădină, pentru că n-am 
văzut niciodată dalii mai minunate. Ele 
provin din rădăcinile de la doamna Van 
Raalte şi sunt superbe”114. Soiurile de dalii 
au fost amestecate de grădinari „după 
fantezia albinelor şi fluturilor”, rezultatul 
fiind spectaculos. Într-o minunată zi 
de 23 septembrie 1925 – „adevărata 
splendoare a toamnei româneşti” – 

38
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(deci mult mai mic decât al lui Petre Conrad), 
sporul era însă de 5.000 lei, astfel încât în luna 
august 1934 grădinarul şef al Parcului regal de la 
Bran a primit un salariu de 6.000 lei127. La început, 
regina l-a apreciat mult pe grădinarul Conrad, el 
fiind „chiar genul de om de care am nevoie, un 
muncitor pasionat şi plin de dorința de a arăta ce 
poate şi, totodată, dornic să-mi pună în practică 
ideile şi să-mi facă plăcere”128. Colaborarea cu 
grădinarul de la Bran a dat rezultate bune, la 
18 iunie 1923 regina Maria scriind în memoriile 
sale: „Lizierele mele de plante arată promițător 
anul acesta, Conrad însuşindu-şi treptat vederile 
mele, deşi el încă face greşeli sau, ocazional, 
îmi îndeplineşte capriciile într-un mod care mă 
face să zâmbesc. Văd însă întotdeauna eforturile 
impresionante de a-mi urmări exigențele variate, 
deşi prin felul în care le realizează se vede 
că viziunea lui era diferită de a mea şi că el se 
adaptează orbeşte la dorințele mele, cu zelul 
unui câine care se supune fără să înțeleagă. 
Oricum, el este foarte doritor să cultive orice 
doresc eu în cantitățile dorite de mine, pentru 
că mie nu-mi plac florile în cantități mici, eu le 
vreau în cantități mari, întotdeauna un număr 
imens dintr-un sortiment, aşa încât să aibă efect 
în mase enorme de culoare”129. 

Treptat, disputele dintre grădinarul 
Conrad şi arhitectul Liman sau peisagistul 
Rebhuhn au început să o irite pe suverană, care 
nota, la 7 iulie 1924, că „singura soluție este să fie 
pus sub ordinele lui Liman şi chiar în legătură cu 
Rebhuhn. Locul este prea mic pentru doi stăpâni 
şi întrucât Liman este spiritual conducător, cred 
cu toată convingerea că lucrurile vor merge mai 
bine dacă grădinarul depinde de el”130. Deoarece 
regina nu putea sta mai mult timp la Bran ca să 
supravegheze lucrările din parc şi „să-l țin bine 
în mână pe «Față Împietrită»”, când se întorcea 
la reşedința atât de dragă îl găsea pe Conrad „a 
fi fost criminal în unele lucruri”. „Viziunea lui este 
limitată – scria regina profund nemulțumită de 
evoluția grădinii; dacă o floare înfloreşte este 
suficient, dar faptul că ar trebui să fie un anumit 

regina Maria îşi începe dimineața „printre daliile 
de pe care mai picură încă roua, clasificându-le 
după culoare, astfel încât anul viitor să le grupez 
definitiv”115. Fiecare categorie de dalii a primit 
nume diferite, după culori: „Gwalia, Regina 
Maria la toate ciudatele roz-galbene, mov-albe; 
Regele Ferdinand, la toate cele roşu-aprins şi cele 
portocalii; Alba Iulia la toate cele albe; Beatrice la 
toate cele rubinii; Ducky, toate cele mov-deschis; 
Roxo, toate cele pestrițe etc”116. Cea mai frumoasă 
dintre toate daliile a fost botezată de regină cu 
numele „Brana”, fiind „o floare superbă, imensă, 
de culoare purpurie”, în timp ce dalia care purta 
numele reginei Maria era „o floare splendidă, 
care începe cu galben spre centru şi se extinde 
într-un fel de roz-portocaliu, vârfurile petalelor 
ajungând la un fel de mov-palid”117. Celelalte 
dalii au primit numele copiilor şi colaboratorilor 
reginei: Ileana, Elisabeta, Mignon, Carol, Nicolae, 
Sitta, Symki, Adèle, Conrad, Maşka, Maruca 
(Cantacuzino, dalie „mare, oranj deschis şi 
cu dungi de aceeaşi culoare”118). Când, la 21 
septembrie 1925, regina i-a arătat peisagistului 
Fritz Rebhuhn minunatele dalii din parcul de la 
Bran, acesta „a fost extaziat”119. 

Nici trandafirii nu au fost neglijați, lângă 
râul Turcu fiind amenajată o adevărată „plantație 
de trandafiri, care cândva va deveni o grădină”120. 
O „alee cu pergolă de trandafiri în jur” a fost 
amenajată în vara anului 1925 „de-a lungul 
gardului viu de brazi”121. Ziua de 27 iunie 1927 
a fost una de mare bucurie pentru regină, care 
constată cu plăcere că „trandafirii American Pillars 
au crescut splendid şi arcadele mele sunt acum 
aproape acoperite de ei”122. În toamna anului 
1925, regina şi peisagistul Rebhuhn au plantat 
în parc „prețiosul gard viu cu merişor turcesc”123. 
În jurul lacului, la sugestia Elisei Brătianu, regina 
a plantat „tufe de boule-de-neige sălbatici, care 
fac frumoase pete de culoare toamna”124. Într-o 
minunată zi de 27 octombrie 1924, regina Maria şi 
Elisa Brătianu au plantat „un întreg câmp de crini, 
netezind unele denivelări care nu erau necesare, 
schimbând dimensiunile, nivelând unele borduri 

şi refăcând altele cu porțiuni înguste de iarbă”125. 
Grădinarul  şef  al castelului a fost, la 

început, Petre Conrad (Konrad), pe care regina 
îl numea „Față Împietrită” şi care primea un 
salariu lunar de 3.691 lei, ulterior acesta fiind 
înlocuit cu Constantin Pamula, care a  fost  şef al 
Parcului regal Bran până în 1938126. Deşi salariul 
lui Constantin Pamula era doar de 1.000 lei/lunar 

grad de înflorire este absolut neimportant pentru 
el. Nu cunoaşte vreo diferență între o înflorire 
bună şi una rea. Pune doar lucrurile în pământ, 
la întâmplare, şi nu se gândeşte câtuşi de puțin 
dacă pământul este bun sau rău pentru ele. Aşa 
numita mea grădină țărănească este adorabilă 
pentru că el a plantat aici totul alandala şi a ieşit 
o frumoasă masă de culoare, dar este doar o 
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problemă de noroc”131. La 5 octombrie 
1927 regina nota cu amărăciune că 
grădinarul Conrad „a devenit indolent, 
n-are nici un fel de ambiție în ceea ce 
face. Viața lui este acum plină doar de 
lâncezeală. De exemplu, am încercat în 
zadar să-l fac să-mi mențină în ordine 
curtea mică a castelului meu, dar el o 
lasă la voia întâmplării, astfel că arată 
întotdeauna neîngrijită. Categoric 
trebuie să-l schimb, dar pe bătrânul 
Tegernsee, pe care speram să-l aduc aici, 
nu-l pot convinge să vină”132. În cele din 
urmă, pentru că nu era „foarte inteligent”, 
nici „deosebit de harnic” şi nici „nu avea 
gust deloc”, grădinarul Conrad va fi 
înlocuit cu Constantin Pamula.

În Bugetul general al cheltuielilor 
pe anul 1927, pentru parcul şi sera 
castelului de la Bran  a fost prevăzută 
suma de 185.000 lei, reprezentând 
salariul pe un an al grădinarului şef Petre 
Konrad (48.000 lei; interesant e că salariul 
era de 950 de lei iar sporurile de 3.050 
lei lunar!), salariile lucrătorilor cu ziua   
(104 000 lei),  achiziţionarea de seminţe, 
ghivece şi scule (15.000 lei), lucrări în 
parc şi neprevăzute133. În anul 1925 s-au 
cumpărat pentru parcul de la Bran scule, 
ghivece, seminţe şi plante în valoare 
de 1.262 lei134. În anul 1934, pentru 
administrarea parcului şi castelului de 
la Bran s-au făcut următoarele cheltuieli: 
270.000 lei pentru grădini (întreg bugetul 
alocat), 342.000 lei pentru întreținere (din 
360.000 lei prevăzuți în buget, făcându-
se o economie de 17.4437 lei) şi 384.467 
lei pentru lucrări noi (din cei 400.000 
lei prevăzuți în buget, realizându-se o 
economie de 15.533 lei)135.

Între 1 martie şi 30 aprilie 
1924 s-au efectuat următoarele lucrări 
la parcul regal din Bran: curăţirea 
drumurilor, a serei şi a răsadniţelor de 
zăpadă; acoperirea şi descoperirea zilnică 
a răsadniţelor de bălegar; multiplicarea, 
semănarea, curăţirea şi udatul plantelor; 
aducerea în grădină a douăzeci de care 
de pământ negru pentru flori; plantarea 
diferitelor varietăţi de flori în seră; 
întreţinrerea caloriferului serei136. Numai 
prin efectuarea constantă a tuturor 
acestor operaţiuni se puteau obţine 
rezultate spectaculoase, vara parcul 
transformându-se într-o adevărată 
grădină botanică. Deşi regina Maria 
cultiva florile din pură pasiune, urmaşii 
săi au decis să vândă o parte din flori şi 
răsaduri.

Toate florile – nu numai de 
la Bran, ci şi din grădinile celorlalte 
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de grupat florile şi tufele lângă lac”, intenția 
suveranei şi a arhitectului Liman fiind „să captăm 
apa într-un mic canal drept şi să facem o altă 
grădină care să pornească din prima, în partea 
mai înaltă a pajiştei, cea care va da spre lac”143. 
Toamna a fost început amenajarea celui de-al 
doilea lac (heleşteu) în parcul de la Bran. În vara 
anului următor, 1926, arhitectul Liman a terminat 
„cel de-al doilea eleşteu lângă coliba vrăjtoarei, 
a pavat drumul care duce la el, a făcut zidul de 
piatră de deasupra primului lac. Totul este de un 
farmec ce nu se poate exprima în cuvinte”144.  În 
luna mai 1929, după desfiinţarea fermei Făgăraş, 
s-a intervenit la Regia Exploatărilor agricole şi 
zootehnice din Bucureşti pentru a se trimite 
1.000 de păstrăvi (de 10-15 cm lungime) cu care 
a fost populat lacul din parcul castelului Bran, o 
parte fiind puşi într-un acvariu din castel145. 

Regina Maria s-a gândit să populeze lacul 
nu numai cu păstrăvi, ci şi  cu … lebede. În acest 
sens, augusta proprietară a castelului a ordonat 
colonelului August Spiess, directorul Vânătorilor 
Regale, să organizeze – între 29 august şi 3 
septembrie 1932 – o expediţie pe lacul Sinoe, 
pentru a prinde lebede. El a primit 3.113 lei cu 
care i-a „convins” pe paznicii de la Cetatea Veche 
şi i-a plătit pe cei doi grăniceri care au ajutat la 
prinderea graţioaselor păsări146. Lebedele au 
creau mari probleme reginei, ducând chiar la un 
conflict cu locuitorii Branului. Deoarece o lebădă 
a fost mâncată de câini, oamenii de la castel au 
împuşcat cânii de rasă ai particularilor din zonă, 
care s-au adresat direct reginei, protestând147. 

În parc, regina Maria a amplasat şi 
diferite monumente, între care crucile medievale 
din piatră s-au păstrat până astăzi. Primele cruci 
au fost identificate de regină la Mănăstirea 
Pantelimon, în 1922, şi a făcut tot posibilul să le 
procure pentru parcul de la Bran148. Faptul s-a 
împlinit în 4 octombrie acelaşi an, când „a sosit 
crucea veche de piatră, pe care o obținusem de 
la Pantelimon, şi am indicat să fie ridicată pe o 
mică colină în partea castelului care este cu fața 
spre şosea, ca să stea acolo ca un fel de străjuitor 

palate regale – erau vândute prin intermediul 
unei florării şi a unui magazin de desfacere din 
Bucureşti, aflate în blocurile „Malaxa” şi „Mica” 
din Calea Victoriei. Regina s-a ocupat nu numai 
de flori, ci şi de pomi şi de animale. În 1922 au 
fost aduşi – de la Direcţia Grădinilor Regale din 
Cotroceni – în parcul Bran patruzeci de meri, 
douăzeci de peri, cincizeci de vişini, douăzeci şi 
cinci de pruni, şaptezeci de coacăzi137. 

O altă idee a reginei Maria a fost aceea de 
a amenaja un lac în parcul de la Bran „la poalele 
castelului, acolo unde pajiştea este întodeauna 
umedă, astfel încât castelul să se reflecte în 
apă”, gândul fiind împărtăşit Elisei Brătianu în 
timpul unei vizite în parc, la 26 iulie 1923138. În 20 
octombrie 1924, arhitectul Liman împreună cu 
generalul Rasoviceanu au trasat „forma lacului 
pe care vrem să-l săpăm pe pajiştea umedă de 
la poalele castelului”139, lucrarea realizându-se 
cu ajutorul soldaților. Peste numai şase zile, Elisa 
Brătianu vizitează castelul şi grădina de la Bran, 
aducându-i reginei semințe de garoafe roşii-
rubinii şi coria, precum şi semințe de nemțişori 
şi cârciumărese. Rafinata aristocrată şi nepoată a 
domnitorului Barbu Știrbey avusese un rol major 
în conturarea a două mari parcuri peisagistice, la 
vila Albatros din Buzău (proprietate a primului 
său soț, Alexandru Marghiloman) şi la conacul 
Florica din Ștefăneşti-Argeş (domeniul de baştină 
al celui de-al doilea soț, Ionel Brătianu), astfel că 
avea o mare experiență în domeniul horticulturii 
şi arhitecturii peisagere. În discuția cu regina, 
Elisa Brătianu „şi-a spus părerea, a aprobat sau 
dezaprobat şi ne-a dat sfaturi bune”, între care 
acela de a modifica „puțin forma şi mărimea 
lacului, ducându-l mai departe spre deal, ca să 
poată avea eleştee întunecoase”140. „Am fost 
întru totul de acord cu ea – consemna regina 
în jurnal. De asemenea, unele porțiuni trebuie 
făcute la trei metri adâncime”. 

Un an mai târziu, la 27 mai 1925, regina 
consemna că „lacul prinde formă, însă soldații care 
săpau n-au fost prea satisfăcători. Ei sunt înceți, 
delăsători şi nu sufficient de supravegheați de 

superiorii lor. Cât este de lent, începe totuşi să se 
vadă o mică speranță că într-o zi se va finaliza”141. 
În iulie 1925 deşi lucrările la amenajarea lacului 
se finalizaseră, lacul era „deficitar ca suprafață, 
dar completarea lui nu va fi foarte îndepărtată 
şi când se va termina îmi va oferi un nou teren 
pentru gruparea florilor”142.  Amenajarea lacului a 
constituit pentru regina Maria un prilej „distractiv 

al vechii şi micii cetăți. Este o cruce foarte mare şi 
veche şi sunt foarte bucuroasă că o am”149.

Lângă Casa de ceai, regina Maria a 
amplasat un „imens puț de piatră”, adus în 1922 
din parcul  palatului  Cotroceni. „Voi planta irişi în 
jurul lui şi voi săpa pentru apă – scria regina. Va 
fi pe partea magaziei de lemne, pe care am de 
gând să o transform în ceainărie”150.
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Domeniul se extinde

În timpul reginei Maria, castelul Bran 
a cunoscut perioada sa de glorie ca reşedinţă 
regală. Domeniul Bran a fost extins de regină, 
prin primirea, cumpărarea sau trecerea în 
proprietatea sa a fâneţelor din jurul castelului. 

Prima donație primită de regina Maria 
a fost terenul numit „Livada Gâştelor”, pe care 
Consiliul orăşenesc Braşov l-a oferit suveranei 
la 27 iunie 1921 „ca semn al devotamentului şi 
iubirii sale omagiale şi cu scopul de a complecta 
donațiunea castelului Bran”151. Terenul a fost 
intabulat cu „titlul de drept donațiune în favorul 
Majestăței Sale Maria, Regina României” în 5 
decembrie 1929, în urma deciziei nr. 1841/1929 
a Judecătoriei Mixte de ocol Zărneşti în cartea 
funduară a localității Poarta, nr. 8, cu numărul 
topografic 2845152. 

A doua donație pe care regina Maria a 
primit-o ca proprietară a castelului Bran a venit 
din partea oraşului Braşov, care – la 17 octombrie 
1921 – a dăruit „livada de pomi fructiferi şi căsuța 
părăginită de pe cealaltă parte a râului – o mică 
parte care se alătură câmpiei care îmi fusese deja 
dăruită şi care era delimitată de un zid de piatră, 
vechi şi foarte pitoresc”153. Imediat, gândul reginei 
a fost să restaureze această căsuță: „Mai târziu, 
când lucrările necesare vor fi terminate, Liman 
şi cu mine avem de gând să reparăm căsuța în 
ruine, care va deveni un colțişor plăcut pe care 
să-l pot împrumuta prietenilor sau cunoştințelor 
sărace care ar dori să-şi petreacă vara în acest 
mediu frumos şi sănătos. Am inspectat această 
nouă posesiune şi am fost foarte satisfăcuți 
de ea. Micul râu o separă de şosea, mica livadă 
din față e superbă, cu meri bătrâni, iar râul are 
pe margine sălcii stufoase uitate de vreme, iar 
munții se profilează, departe, cu piscurile lor 
albe ce strălucesc în soare – o imagine idilică. 
Văd deja mica familie a lui Denize instalată acolo. 
(…) Visuri! Pentru moment, căsuța este o ruină – 
dar visurile sunt atât de curate, scăldate în soare, 
însorite de susurul apei care curge….”154.

În aceeaşi lună,  regina Maria a 
primit o a treia donație de teren, din partea 
reprezentanților parohiilor brănene, care – la 28 
octombrie 1921 – au oferit suveranei „o parte din 
terenul din fața castelului, care era proprietate 
bisericească, şi, de asemenea, o casă mare care 
a aparținut administrației. O minunată casă mare 
care s-a dovedit deosebit de folositoare pentru 
oamenii mei şi, de asemenea, pentru a aranja în 
ea mici apartamente pe care să le pot împrumuta 
familiilor mai sărace din jurul meu, care nu-şi pot 
permite să închirieze o casă de vacanță ca să 
schimbe aerul în timpul verii. Acum, această casă 
îmi aparține mie în întregime şi pot dispune de 
ea fără să cer aprobarea nimănui”155.

În primăvara anului 1922 regina Maria 
şi-a manifestat dorința către Primăria Braşov de 
a lua „în posesiune stânca înclinată spre Livada 
Gâştelor, împreună cu părțile înconjurătoare 
din dealul Măgura”156. Din păcate, donația 
nu s-a putut realiza deoarece Comisia anuală 
districtuală a Plasei Bran a decis în mod nelegal  
– în şedința din 24 mai 1922 –„exproprierea 
întregei noastre păduri de protecție de la 
Măgura, împreună cu livezile”. Într-o scrisoare 
către arhitectul Liman, din 29 mai 1922, Primăria 
oraşului Braşov preciza că „am fi fost, de la sine 
înțeles, cu plăcere dispuşi să satisfacem dorința 
M.S. Reginei şi să donăm în proprietate nu numai 
stânca dorită ci şi întreaga pădure de la Măgura”. 
Pentru a se putea realiza donația, reprezentantul 
Primăriei, Gunesch, îi recomanda lui Karel Liman 
„să exercitați, poate prin intermediul M. Sale o 
influență directă asupra guvernului, pentru ca 
deciziunea de mai sus a comisiei districtuale 
agrare să fie anulată, după care am fi dispuşi cu 
plăcere să facem donația dorită a posesiunii de 
la Măgura”157. 

Problema donației s-a rezolvat abia 
peste un deceniu, când – la 26 septembrie 1933 
– Casa Autonomă a Pădurilor Statului a oferit 
reginei Maria în uzufruct parcelele nr. 1, 2 E şi D 
din pădurea Măgura Bran. Pădurea a fost luată în 
primire pentru Casa Reginei de către inginerul 
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silvic J. Albrich, la 6 februarie 1934, iar prin 
decizia din 14 iunie 1934 a Judecătoriei Zărneşti 
se recunoştea dreptul de proprietate al reginei 
asupra pădurii Măgura, peste numai cinci zile 
aceasta fiind intabulată pe numele suveranei158.

Ziua de 22 iunie 1922 aduce reginei Maria 
vizita la Bran a unei delegații „a autorităților şi a 
țăranilor ca să-mi ofere, cu acte în regulă, clădirea 
cea mare de la capătul primei părți a satului”159. 
Delegația a fost condusă de generalul Traian 
Moşoiu şi de prefectul județului Braşov, doctorul 
Radovici, care au fost invitați la prânz de către 
suverană, masa fiind luată în aer liber, pe stânca 
de lângă castel, unde arhitectul Liman construise 
„o enormă masă solidă, cu scaune minunate care 
se potrivesc cu ea”160. 

Tot aici, sub copacii de pe stâncă, regina 
Maria îi va oferi un prânz regelui Ferdinand în 
prima sa vizită la Bran, la începutul lunii iulie 
1922. Din păcate, regele nu era deloc pasionat de 
castelul Bran, deşi regina îl rugase „să controleze 
tot ceea ce facem, dar el nu are un interes real şi 
spontan pentru construcții, nu are în el spiritul 
lucrurilor. N-a făcut decât să se uite la scările 
abrupte şi să mormăie, să bombăne şi să râdă şi 
n-a fost deloc politicos. L-am certat şi după aceea 
a devenit mai amabil, dar mi-am dat seama că am 
stricat orzul pe gâște şi că el niciodată nu se va 
bucura cu adevărat de acest loc”161.

 La 14 februarie 1930, regina Maria a 
cumpărat de la Ana Diener proprietatea acesteia 
din satul Poarta, constând în „213 stânjeni pătrați 
loc de grădină şi o casă de lemn aşezată pe un 
loc având întinderea de 13 stânjeni pătrați, adică 
tot terenul pe care este aşezată casa şi în jurul ei 
şi toată grădina ce posed în deplină proprietate 
a mea”162. Prețul de vânzare a fost de 200.000 
lei din care 50.000 au fost plătiți la 14 februarie 
1930 iar restul de 150.000 în momentul semnării 
actului, în fața notarului dr. Ioan Moşoiu din 
Braşov163. Terenul a fost intabulat de Judecătoria 
Zărneşti, Secţiunea Cărţilor Funduare, nr. 2843 şi 
2844, cu cartea funduară nr. 614 din 8 mai 1930164.  
În anii 1925, 1931, 1934 şi 1936 au fost intabulate 

pe numele reginei Maria mai multe imobile şi 
terenuri din Bran şi din satele învecinate Poarta 
şi Predeal (azi Predeluț), decizii aprobate prin 
jurnal al Consiliului de Miniştri165. 

În anul 1936 Primăria oraşului Braşov 
face altă donație importantă către regina Maria. 
În şedința din 9 septembrie 1936, Comisia 
Interimară a Municipiului Braşov, condusă de 
dr. T. Prişcu, decide că „mai donează Majestății 
Sale Reginei Maria, ca semn al devotamentului 
şi al iubirei sale omagiale, dreptul de proprietate 
şi asupra solului parcelelor din jurul Castelului 
Bran, înregistrate în prot. c. f. Poarta nr. 169 
sub nr. Top. 2831-2839, 2851-2852, 2868-2869 şi 
roagă pe Majestatea Sa să binevoiască a primi şi 
această donațiune”166. A doua zi, la 10 septembrie 
1936, prin Jurnalul nr. 1912, Consiliul de Miniştri 
a aprobat decizia Comisiei interimare a oraşului 
Braşov167. La 2 octombrie 1936, Direcțiunea 
Administrațiunei Locale din Ministerul de Interne 
aproba donația Primăriei Braşov, zece zile mai 
târziu, la 12 octombrie 1936, generalul adjutant 
Eugen Zwiedeneck transmițând Primăriei 
Municipiului Braşov că „Majestatea Sa Regina 
a binevoit a accepta donațiunea Municipiului 
Braşov, formată din parcelele cu num. top. 2831-
2839, 2851-2852, 2868-2869 din jurul castelului 
Bran”168. 

În 15 februarie 1937, Judecătoria rurală 
Zărneşti a dispus ca „să se intabuleze dreptul de 
proprietate în favoarea Majestății Sale Regina 
Maria a României cu titlul de donațiune”169. 
Bucuria reginei a fost împărtăşită reprezentaților 
Primăriei Braşov printr-o scrisoare din 29 martie 
1937 a maestrului Curții Regale, general adjutant 
Eugen Zwiedeneck: „Majestatea Sa a înțeles şi 
a primit cu vie satisfacțiune frumusețea noului 
gest de adevărată nobleță din partea Domniei 
Voastre şi Onor Comisiunei Primăriei Braşov, 
simțindu-se pe deplin măgulită sufleteşte că 
în iubitul şi favoritul Majestății Sale Braşov se 
găsesc suflete pline de dragoste pentru scumpa 
noastră Dinastie”170.

Suprafaţa totală a Domeniului Bran – 
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evaluată după moartea reginei – era de 233 iugăre, la care se adăugau 
183 de iugăre de pădure (fag şi brad), 93 iugăre de păşune şi 2 iugăre 
de fâneaţă171.

Cât timp a stat la Bran, regina Maria a făcut tot ce-a putut 
pentru a ajuta satele învecinate şi locuitorii lor. Mulţi săteni lucrau 
cu ziua pe Domeniu, în grădinile parcului sau la diverse lucrări la 
castel, prestaţie pentru care erau retribuiţi. După ce în castel a fost 
introdusă centrala electrică, trei sate din jur (Bran, Şimon şi Moeciu) au 
fost racordate la reţeaua nou înfiinţată, la Şcoala de meserii din Bran 
iluminatul fiind gratuit. 

Amurgul „ultimei romantice”

După ce a stăpânit timp de aproape optsprezece ani castelul 
Bran, la 18 iulie 1938 regina Maria a încetat din viaţă, încheindu-
se în acest fel o epocă glorioasă din istoria monarhiei româneşti. 
„Consternarea a fost generală – îşi amintea Constantin Argetoianu – 
căci regina Maria a fost iubită de toată lumea: era frumoasă şi simpatică. 
În anii din urmă s-a mai adăugat faţă de dânsa şi un sentiment de milă: 
ştiam cu toţii că, afară de Ileana, copii ei nu se purtau bine cu dânsa. 
(…) Regina Maria moare relativ tânără, la 62 de ani – exact la vârsta 
regelui Ferdinand – dar nu se poate zice că n-a trăit. A cunoscut toate 
îmbătările vieţii, ca regină şi ca femeie, şi a cunoscut mari mulţumiri 
sufleteşti şi pe cea mai mare dintre toate, pe aceea de a rămâne în 
istorie ca o icoană luminoasă pentru un întreg popor”172.

  Deşi sosise doar cu o zi înainte în ţară, regina şi-a manifestat 
dorinţa  de a merge la Bran şi Balcic, reşedinţele ei favorite. „Ne spune 
cât de fericită este de a se fi întors  acasă şi cum vrea, după o odihnă 
aici (la Pelişor – n.n.) să se ducă la Bran şi Balcic”, nota, în jurnalul său, 
regele Carol al II-lea173. Din păcate, ultima ei dorinţă nu a mai putut fi 
îndeplinită.

Regina a redactat un testament şi o scrisoare  adresată „ţării 
mele şi poporului meu”. Textul Scrisorii adresate ţării se constituie într-
un emoţionant testament moral – mărturie supremă a iubirii pe care 
regina a nutrit-o faţă de poporul pe care i-a fost dat să-l conducă. Şi 
tot în acest document, regina Maria îşi declară pentru ultima dată 
pasiunea cu care a clădit cele două reşedinţe favorite – Balcicul şi 
Branul –, manifestându-şi dorinţa ca inima să-i fie „adusă şi aşezată în 
Stella Maris, biserica ce am clădit-o la marginea mării”. 

Prin testamentul redactat la palatul din Balcic, în 29 iunie 
1933, regina Maria a lăsat ca moştenire castelul Bran şi câteva case 
de la Balcic prinţesei Ileana. Redăm in extenso fragmentul din 
testament privitor la castelul Bran: „Las fiicei mele Ileana, Arhiducesă 
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de Austria, Principesă a României, peste partea ei 
rezervatară, toată cotitatea disponibilă şi hotărăsc 
să aibă în partea ei de moştenire Castelul Bran 
cu tot ce se găsesce în el şi cu toate terenurile 
şi construcțiunile ce sunt proprietatea mea la 
Bran, fără nici o rezervă şi cu singura sarcină de a 
lăsa în folosința societăței Y.W.C.A. (Asociațiunea 
Fetelor Creştine), pe cât timp această societate 
va fi patronată de un membru al Casei Regale 
din România, casa mea mare din satul Bran, cu 
destinația de a servi pentru coloniile de vară ale 
numitei societăți. 

Dorința mea este ca Ileana să-l folosească 
în deplină fericire,  păstrându-l cât timp îi va fi cu 
putință. Mor cu credința că nu se va găsi nimeni 
în România care să o împiedice de a veni în țara 
în care s-a născut, de care o leagă o dragoste şi 
pentru care a muncit cu toată inima”174.

Prinţesa – care locuia cu soţul ei, Anton 
de Habsburg, în castelul din Sonnberg (Austria) 
– va ajunge prea târziu în ţară pentru a-şi mai 
găsi în viaţă mama. Anunţată în chiar ziua de 18 
iulie 1938 de iminentul sfârşit al reginei Maria, 
prinţesa Ileana va porni împreună cu soţul 
său „într-o călătorie de nouăsprezece ore prin 
Austria, Ungaria şi România”. „Dimineaţa, foarte 
devreme – îşi amintea domniţa Ileana – am ajuns 
la frontiera românească şi am întrebat grănicerii 
dacă aveau veşti noi de al Palat, dar ei au spus 
că nu aveau nici o veste. Când ne-am întors în 
Austria, zece zile mai târziu, mi-au cerut iertare. 
– Dar nu puteam îndura să fim noi cei care să 
vă anunţe moartea Reginei, Domniţa Ileana! – 
mi-au spus”175. Va participa, totuşi, la slujba de 
înmormântare de la Curtea de Argeş. „Pentru 
mine – îşi va aminti ea – a fost mama mea, a fost 

Actul de donatie a Castelului Bran catre regina Maria, emis de Primaria Brasovului 
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Regina mea şi a fost cea mai bună prietenă pe 
care am avut-o”176.

După moartea reginei, pe 3 august 1938, 
arhitecţii D. Antonescu şi Eugen Dimitriu au 
întocmit actul de evaluare a Domeniului regal 
Bran. Castelul a fost evaluat la 4.967.500 lei, 
pământul la 5.800.000 lei iar celelalte clădiri ale 
complexului la 9.264.500 lei. În total Domeniul 
Bran valora 20.032.000 lei177. Peste o săptămână, 
la 11 august 1938, s-a făcut partajul oficial, 
castelul fiind trecut în proprietatea prinţesei 
Ileana178, care va reveni definitiv în ţară, abia după 
abdicarea regelui Carol al II-lea, în septembrie 
1940. Peste ani, prinţesa îşi va aminti cu nostalgie 
de acest gest al mamei sale: „Mi-a lăsat, printre 
alte simboluri vizibile ale dragostei, delicateţei 
şi înţelegerii care sunt atât de rare chiar şi între 
mamă şi fiică, minunatul castel Bran, pe care l-am 
iubit atât de mult amândouă, diadema cu safire 
şi diamante, care mi-a dat posibilitatea să încep 
viaţa cea nouă pentru copiii mei, şi o pelerină de 
hermină, care stă întinsă pe patul meu în nopţile 

friguroase”179.
Pe lângă castelul Bran, prinţesa Ileana 

a mai primit şi o casă în Bucureşti, situată pe 
Bulevardul Palatul Cotroceni, precum şi conturi 
la diferite bănci în ţară şi străinătate şi acţiuni la 
unele bănci, societăţi, fabrici şi uzine180. Ca urmare 
a partajului averii reginei Maria, act autentificat 
de Victor Iamandi, ministrul Justiţiei, între 
moştenitori a intervenit următoarea convenţie: 
„Toate chestiunile prezente sau care eventual s-ar 
ivi, de orice ordin şi de orice natură, fie cu titlu 
creditor, fie cu titlu debitor, ca sume de încasat 
sau orice titlu, datorii de plătit, chestiuni litigioase 
sau procese în curs relative la imobilele rămase de 
pe urma încetării din viaţă a M.S. Regina Maria a 
României, rămân afectate imobilelor respective, 
privind exclusiv pe fiecare Înalt Moştenitor 
în parte”181. În aceste condiţii, s-a stabilit că 
„toate chestiunile relative la castelul Bran şi la 
imobilul din Bucureşti, Bul. Palatul Cotroceni, 
privesc exclusiv pe A.S.I. Arhiducesa Ileana”182.  
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Principesa Ileana pe scara principala a castelului

principelui Nicolae, se va construi o terasă. În turnul 
rotund, la nivelul al III-lea, apartamentul principesei 
Ileana va cuprinde: o cameră de toaletă, un salon, 
un coridor în casa scării, dormitorul cu balcon. Din 
coridor, pe o scară de lemn se cobora la etajul al II-
lea, la baie şi la toaletă. În turnul de răsărit, la etajul 
al III-lea, vor fi amenajate: anticamera salonului de 
muzică, dormitorul de musafiri stil săsesc, odăiţa-
birou stil săsesc, o toaletă, salonul de muzică cu 
biblioteca reginei, loggia numită şi sufrageria 
de vară. De aici, spre turnul de sud, se ajungea în 
apartamentul aranjat pentru musafiri compus 
dintr-un birou, un dormitor şi o baie, ocupat iniţial 
de colonelul Eugen Zwiedinek, pentru care va fi 
amenajat un apartament în casa suitei. În donjon, 
la nivelurile al IV-lea şi al V-lea, vor fi aranjate două 
camere pentru personalul de serviciu – camera 
Lupin şi camera lacheilor. La parterul turnului 
de sud, după scara de piatră de la intrare, va fi 
amenajat primul hol urmat de un mic vestibul cu 
deschidere spre curtea interioară. De aici, coborând 
câteva trepte, se ajungea la parterul turnului de 
est, în sufrageria regală. Vor mai fi amenajate în 
castel: odaia doamnei Elena Kopkow, sufrageria 
personalului şi lingeria în turnul rotund, bucătăria 
şi capela ortodoxă la parterul aceluiaşi turn, camera 
de argintărie, care va fi locuită iniţial de arhitectul 
Karel Liman, două odăi pentru cameriste, odaia 
fetelor în casă4.
            Preocupările reginei privind designul de 
interior şi pasiunea pentru colecţionarea obiectelor 
de artă, alături de dragostea oricărei femei pentru 
căminul ei, vor transforma interiorul rece şi 
neprimitor al vechii cetăţi într-o „locuinţă tihnită şi 
plăcută”5.
        Amenajarea interioarelor din castel începe 
în primăvara anului 1921, cu cele două camere de 
zi ale apartamentului reginei Maria, care vor deveni 
salonul galben şi salonul mare. Înainte de 18 mai 
1921, regina Maria a trimis pentru cele două camere 
„un camion mare cu o întreagă colecţie de mobilă de 
tot felul și câteva vaze vechi chinezești cu albastru și 
alb”6. Camerele aveau forme încântătoare, cu pereţi 
groşi, văruiţi în alb, cu plafoanele boltite sau din 

Ca urmare a donaţiei de la 1 decembrie 1920 a 
autorităţilor oraşului Braşov, castelul din Bran 

devine proprietatea reginei Maria. Sub coordonarea 
arhitectului şef al Casei Regale, Karel Zdenco 
Liman, care a condus Administraţia Castelului Bran 
în perioada 1921-3 august 19291, edificiul urma să 
se transforme într-o frumoasă reşedinţă de vară, cu 
apartamente pentru familia regală, pentru oaspeţi 
şi pentru personalul de serviciu, cu o sufragerie 
regală, salon de muzică şi bibliotecă, precum şi cu 
dependinţe. Datorită amplasamentului pe stâncă, 
castelul Bran reprezenta pentru regina Maria un 
mult iubit cuib de vulturi bătut de vânt, devenind 
„cea mai aparte, deosebită și neconvenţională 
locuinţă pe care orice poet sau regină, cu imaginaţie, 
și-ar putea-o visa”2.
            În castel vor fi amenajate apartamente 
doar pentru o parte dintre membrii familiei regale: 
regina Maria, regele Ferdinand I şi cei doi copii 
favoriţi – principesa Ileana şi principele Nicolae 
(Nicky). După revenirea pe Tron a regelui Carol al II-
lea, în 1930, apartamentul de la etajul al II-lea, fost 
al regelui Ferdinand I, va fi ocupat de regele Carol al 
II-lea, doar când urma să vină la vânătoare în zonă3. 
Regina Maria va avea un apartament la etajul I al 
aripii de răsărit, cu următoarea structură: antreul, 
dormitorul suveranei, camera de toaletă cu baia, 
toaleta veche, salonul galben şi salonul mare. La 
etajul al II-lea, tot în aripa de răsărit, apartamentul 
regelui Ferdinand I va fi format dintr-un antreu, 
dormitorul mic, locuit uneori de fosta bonă engleză 
a principelui Mircea, bătrâna Miss Woodfield 
(Nini), dormitorul mare, salonul regelui, un antreu 
mic, camera tiroleză lambrisată şi baia. Din micul 
antreu, urcând câteva trepte spre turnul de sud, se 
ajungea în camera de musafiri Doria şi camera de 
toaletă amenajată în micul turn adăugat de Karel 
Liman. Principele Nicolae va primi un apartament 
la etajul al IV-lea, în partea de răsărit a castelului, 
care va cuprinde: dormitorul principelui, salonul şi 
baia. Tot la acelaşi nivel, vor fi amenajate o cameră 
pentru musafiri, prevăzută cu o mică loggie, odaia 
principesei Maşka, un hol, un coridor spre curtea 
interioară şi o toaletă, iar spre sud, lângă salonul 
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grinzi grele, aranjarea lor constituind o provocare 
pentru suverană7. Darul de a împodobi odăi sau 
colţişoare i-a dat suveranei „unele din cele mai vii 
mulţumiri și bucurii” din viaţa sa8. În legătură cu 
aranjarea camerei mari din apartamentul de la 
etajul I, în 18 mai 1921, regina scria: „A fost o plăcere 
să văd așezată enorma mea sofa englezească în 
faţa viitorului șemineu, un fotoliu mare alături de 
o măsuţă neagră sculptată și, pe măsuţă, o farfurie 
chinezească în albastru și alb. Într-un alt colţ, un scrin 
vechi, de asemenea cu o farfurie albastră. În mijloc, un 
vas din alamă. În alt colţ un birouaș sculptat pe care 
trona un enorm vas vechi din cupru, o masă mare și 
grea în spatele sofalei – totul începe, deja, să arate 
omenește”9. În ceea ce priveşte camera mare de la 
etajul al III-lea, tot în aceeaşi zi regina considera că 
aceasta „va deveni un fel de cameră de zi, funcţionând 
și ca bibliotecă, și pentru muzică și lectură. Va avea o 
masă imensă la care fiecare persoană poate face ce 
dorește, după propriul gust”10. Dorea să aducă în 
salonul de muzică un pian şi să construiască un 
şemineu mare. Tot atunci, camera prinţului Nicolae 
aflată la etajul al IV-lea, sub acoperiş, probabil 
viitorul salon, era „o cameră enorm de lungă și de 
lată”11.
        Dormitorul reginei a fost aranjat în camera 
boltită din turnul de sud, unde se ajungea din 
hol, urcând câteva trepte. În 6 iunie 1921, regina 
aranjează aici patul, urmând să se decidă asupra 
mobilierului astfel încât să păstreze detaliile 
aproape exagerat de simple, iar fiecare obiect să fie 
impecabil ales12. 

                  De câte ori venea la Bran, regina îşi inspecta 
castelul, fiind neobosită, urcând şi coborând pe 
scări, cercetând cu interes fiecare colţişor. De 
multe ori mergea cu Liman să vadă împreună 
toate îmbunătăţirile care erau necesare. În 25 iunie 
1921 suverana era încântată de încăperea ce va 
deveni camera galbenă, pe care o mai numeşte 
şi budoar, unde considera că a realizat o armonie 
perfectă: „Dar ceea ce numesc buduarul meu este o 
comoară de culoare, cu gust și simplitate, încât fiinţa 
mea se destinde când stau în el. Am pus un mare 
divan care poate fi folosit ca pat și este acoperit cu 

un creton delicios galben, imprimat, cu grupuri de 
lalele de culoare violet și indigo închis, o armonie 
de culori deosebit de reușite. Vechi icoane pe pereţi 
și nișe, pereţii, bineînţeles, albi și piese vechi negre 
și maro de mobilă sculptată cu pricepere, cu multe 
vase de aramă, lustruite, câteva vaze vechi chinezești, 
albastre și albe, câteva obiecte vechi de argint pe 
mese și vechiul Truhen (cufăr – n.n.) – pe podeaua ce 
va fi vopsită indigo, două covoare românești galbene 
cu margini albastru închis, strălucitor – asortându-se 
cu cretonul meu. Ușile vor fi din lemn maron-închis 
încrustat. Ușile nu sunt încă gata și nici draperiile 
nu sunt prinse. Ele vor fi din mătase groasă galbenă, 
pentru a se asorta cu cretonul. Pe de-o parte, deasupra 
divanului meu sunt trei candele de argint ce atârnă 
din tavan la diferite înălţimi, lângă icoane. Mai este 
un minunat suport de fier pentru lumânări, aranjat 
pentru mai multe lumânări, de care am atârnat o 
serie de vase vechi din argint pentru flori”13. Tot în 
aceeaşi zi, la etajul al II-lea, regina Maria a aranjat 
doar camera regelui, celelalte fiind incomplete14. 
              În dormitorul reginei, în 12 iulie 1921, era 
montată deja una dintre ferestrele din marmură 
traforată, pe care suverana o adusese de la o 
veche biserică bizantină din Grecia, iar în salonul 
galben, cel de al treilea covor galben cu ornamente 
populare, dăruit reginei de Barbu Știrbei, se 
potrivea perfect15. 
              Deja în 22 septembrie 1921, castelul Bran era 
„plin de lucruri frumoase și în același timp practice, 
sticlărie, porţelanuri, pânzeturi etc.”16. Regina îşi 
propunea să mai adune treptat cele necesare, astfel 
încât să nu fie obligată să transporte nimic când 
venea aici, ci să aibă totul complet17. De la castelul 
Peleş vor fi trimise la Bran mobilier, oglinzi, tablouri, 
obiecte din metal, din porţelan sau faianţă, textile 
etc.18. Alte lucruri pentru Bran urmau să fie aduse 
de la Palatul Regal de pe Calea Victoriei, cum ar fi 
cele patru tablouri lucrate pe pânză, reprezentând 
epoca împărătesei Maria Tereza19, ori să fie 
moştenite de regina Maria, de exemplu obiectele 
obţinute din moştenirea de la Coburg20, altele 
urmau să fie cumpărate sau primite în dar. În 17 
octombrie 1921, regina Maria primeşte la castelul 
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Bran o colecţie de mobilă veche săsească pictată, 
pe care o cumpărase în vara aceluiaşi an dintr-un 
sat de lângă Sibiu21. De multe ori, suverana trecea 
pe la magazinul de antichităţi Alexandru Röesner 
din Braşov de unde achiziţiona diverse obiecte, 
cum ar fi: o cataramă săsească rotundă22, două 
sfeşnice de argint stil Empire, două icoane vechi 
pentru bordeiul său de la Bran23, icoane vechi 
transilvănene24. În 4 octombrie 1921 regina nota: 
„Am deja acolo obiecte foarte frumoase și tot ceea ce 
adaug are o valoare deosebită, întrucât cadrul este 
minunat. Lucrurile de mare eleganţă nu se potrivesc 
stilului”25. De la colonelul canadian Joe Boyle, regina 
primeşte o masă veche, masivă, pe care o plasează 
în 27 aprilie 1922 în prima sa cameră26, probabil în 
salonul mare, iar în 17 august 1922, suverana face 
o vizită la olăria doamnei Nora Steriadi, acceptând 
o vază imensă pentru Bran27. Nora Steriadi făcea 
parte din grupul artiştilor militanţi pentru păstrarea 
artelor decorative tradiţionale, ocupându-se 
iniţial de broderiile artistice şi dedicându-se apoi 
ceramicii, cu intenţia să realizeze ceramică de 
inspiraţie populară, tratată într-un spirit modern. 
La magazinele de antichităţi din Atena, în 22 mai 
1922, regina Maria găseşte câteva icoane vechi, de 
felul celor pe care le achiziţiona pentru Bran28. De la 
Veneţia suverana va cumpăra pahare pentru Bran29, 

de la Triest „câteva mobile clasice”30, iar de la Paris, 
de la un bătrân evreu spaniol, scaunele din piele şi 
tabloul gotic care înfăţişează un episcop, pe care 
regina urma să le aşeze în primul hol de la intrare, 
aflat la parterul turnului de sud31.
                 Primind la castel două mese italieneşti, în 19 
noiembrie 1921, regina Maria le-a aşezat în camera 
mare de muzică, împreună cu două divane imense, 
pe care le-a acoperit cu creton roşu-portocaliu cu 
model chinezesc, şi un fotoliu mare, iar pe enorma 
masă de lemn grea, neagră, suverana a aşezat în 
mijloc o faţă de masă aspră, portocalie şi o vază din 
sticlă veneţiană, împodobită cu gălbenele32. Deşi 
camera era, încă, aproape goală, regina aprecia 
că arăta „absolut încântător, cu tavanul ei scund din 
bârne, cu lungimea ei considerabilă şi vatra uriaşă”, 
urmând să fie „o cameră splendidă, extrem de intimă 

şi de originală”33.
                  Arhitectul Karel Liman terminase în 
iulie 1922, în turnul rotund, lângă mansardă, un 
apartament mic, adorabil, pe care regina a dorit 
să-l ofere prinţesei Ileana34. Tovarăşa preferată 
a suveranei, principesa Ileana împărtăşea mai 
mult ca oricine dragostea reginei Maria pentru 
reşedinţa de la Bran. Urmând exemplul mamei 
sale, mica prinţesă, având înclinaţii artistice, se 
arăta interesată să-şi împodobească apartamentul 
de la castelul Bran. În 10 august 1922, camera 
principesei Ileana era „mai mult sau mai puţin 
gata”, prilej cu care aceasta începe să-şi transporte 
obiectele preferate35. Acolo avea „cel mai strâmb 
colţişor, suficient ca să-i aprindă cea mai prozaică 
imaginaţie”36, nota suverana în Însemnările zilnice. 
În aceeaşi zi, regina Maria găseşte în salonul de 
muzică pianul mare Bösendorfer cu coadă lungă 
şi loggia din faţa camerei acoperită, devenind un 
loc „ideal pentru a lua ceaiul”37, iar seara, înainte 
de culcare, suverana îi citeşte principesei Ileana în 
camera nouă şi frumoasă din turnul rotund38. 
                 Lucrările continuă şi la etajul principelui 
Nicolae, regina Maria considerând în 28 august 1922 
că micul apartament din vârf al lui Nicky era „pur şi 
simplu, încântător”39. La etajul al III-lea, camera din 
turnul de sud, care porneşte de la loggia din faţa 
camerei de muzică, era terminată în 11 septembrie 
1922, constituind „un mic apartament în sine, nespus 
de încântător şi deosebit”40. Căminul din dormitorul 
reginei Maria, pe care suverana îl considera „cel 
mai adorabil șemineu mic și de bun-gust cu un foc ce 
ardea și încălzea întreaga încăpere”41, era finalizat în 
17 septembrie 1922, iar în 31 octombrie 1922 era 
gata şi şemineul din cămăruţa galbenă42.
                 În 1923, din cauza preţului ridicat al 
materialelor şi al muncitorilor, lucrările la castel 
înaintează destul de greu. Totuşi, în 28 mai 1923, 
erau terminate rafturile din stejar pentru cărţi, 
pentru partea de bibliotecă din camera de muzică, 
de foarte bun gust şi frumos lucrate, încăperea 
devenind puţin mai mică, aşa încât pianul nu mai 
putea să rămână în locul unde îl pusese regina43. 
În 5 septembrie 1923, în apartamentul regelui 
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Salonul mare din apartamentul reginei
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Ferdinand I, era aranjată deja mica anticameră, viitoarea cameră tiroleză, cu lambriurile de 
lemn pe care regina Maria le primise în dar de la ministrul ceh Wewerca44.
                 La etajul prinţului Nicolae, până în 19 noiembrie 1923, Karel Liman „a finisat camerele, 
a făcut mobilier rustic, a inventat dulapuri în locuri neobişnuite, a montat chiuvete etc., cu 
adevărat minunat şi totul într-un mod aparte, neaşteptat şi surprinzător, ca într-un basm”45. 
               În 7 iulie 1924, sufrageria regală era „în întregime scoasă la lumină” şi arăta „ca o 
splendidă cameră mare” pe care regina Maria şi arhitectul Karel Liman doreau să o boltească 
şi să o facă „toată albă, ca să fie cât mai luminoasă”46. În 29 august 1924, sufrageria era 
terminată, cu excepţia pardoselii de cărămidă47, prilej cu care regina Maria a aranjat după 
gusturile sale artistice, pe faţa de masă oranj cu broderie, un covor de dalii de diferite culori, 
pentru dejunul oferit oaspeţilor englezi, tovarăşi de excursie ai lordului Beatty, eroul bătăliei 
navale de la Skagerrak48, însoţiţi de regele Ferdinand49.                
                În 4 mai 1925, apartamentul prinţesei Ileana era deja „finisat minunat, în stilul Bran, 
al lui Liman, aparte şi foarte special”, iar încântătoarea cameră din faţă a reginei, de lângă 
salonul galben, probabil camera veche de toaletă, era şi ea terminată50.  În vara anului 1925, 
Liman a transformat cele două antreuri ale apartamentului reginei într-unul singur şi a 
aranjat perfect holul „cu piese vechi de mobilier, vase de ceramică și covoare”51. 
                 De multe ori regina Maria avea şi oaspeţi care se bucurau de atmosfera deosebită 
a locului. Regina invita la castelul Bran foarte puţine persoane din generaţia sa, care veneau 
să îl vadă doar când îl locuia suverana. De obicei îşi lua copiii, prietenii lor sau prietenii mai 
tineri care nu vedeau decât virtuţile unui astfel de habitat mai neobişnuit. De fiecare dată 
când amenaja o casă, regina Maria se gândea la viitor, întotdeauna la copiii săi. Copăcenii 
erau pentru principesa Elisabeta, Branul pentru principele Nicolae, iar apoi Balcicul 
pentru prinţesa Ileana52. Din grupul invitaţilor tineri, făceau parte şi nepoţii reginei Maria: 
principesele Maria (Maşka) şi Kira, fiicele Victoriei-Melita şi ale lui Kiril, mare duce al Rusiei, 
prinţul Gottfried de Hohenlohe-Langenburg (Friedel), fiul Alexandrei şi al prinţului Ernst al 
II-lea de Hohenlohe-Langenburg, cu soţia sa, prinţesa Margarita a Greciei şi Danemarcei. Pe 
cele două fiice ale Victoriei-Melita, regina Maria le iubea în mod deosebit. Pentru suverană, 
principesa Maşka era o fată adorabilă şi uneori plină de viaţă53, cu „un puternic caracter 
rus-oriental” şi înclinaţii pentru comoditate şi confort54. În iulie 1924, aceasta primeşte „o 
adorabilă cămăruţă” la etajul al IV-lea al castelului, care-i plăcea foarte mult şi pe care se agita 
să o aranjeze55. Nepotul Friedel, şi el unul dintre preferaţii reginei, a locuit în apartamentul 
principelui Nicolae, în 21 şi 22 iulie 192456.
                  Deşi avea un apartament amenajat la etajul al II-lea, regele Ferdinand I nu a 
manifestat niciodată vreun interes real faţă de acest loc57, venind doar în scurte vizite la Bran, 
cu prilejul unor invitaţii făcute de regina Maria, cum ar fi vizita prilejuită de festinul oferit de 
suverană în sala de muzică, în 7 noiembrie 1922, când, alături de regele Ferdinand I, participă 
şi principele Nicolae, principesele Elisabeta, Marioara şi Ileana, Karel Liman şi arhitectul 
peisagist Fritz Rephuhn58.
                  Printre companiile cele mai dragi reginei se numărau pianista Cella Delavrancea 
şi Elisa Brătianu care o ajuta foarte mult la amenajarea grădinilor. În camera galbenă, 
regina Maria lua uneori micul dejun, lucru care se întâmplă şi în 12 septembrie 1922, când 
o are invitată pe Cella Delavrancea59. Încăperea avea şi rol de dormitor. De exemplu, în 26 
octombrie 1924, regina împreună cu principesa Maşka se culcă în camera galbenă, iar 
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dormitorul suveranei este oferit Elisei Brătianu, 
care nu se simţea prea bine cu sănătatea60. Uneori 
în dormitorul său, suverana lua ceaiul, cina sau 
scria61.  Adora să se trezească în această încăpere. 
Iată ce nota în 20 noiembrie 1923: „Am dormit de 
minune în micul dormitor adorabil pe care-l iubesc, 
cu plafonul lui boltit și scund, cu ferestrele sale cu 
nișe adânci, cu frumosul covor chinezesc albastru, 
cu fantasticele icoane vechi, cu piesele de broderie, 
cu mobilierul rustic și obiectele deosebite, sculptate 
în lemn, cu interesantele sale exemplare de vase 
vechi de pământ și argintărie, cu cele două ferestre 
perforate în marmură din Grecia, cu șemineul de 
o formă aparte, care încălzește atât de bine, și cu 
frumosul meu călugăr din lemn pe piedestalul lui 
vechi de piatră, de pe capitelul unei coloane, care 
străjuiește totul. Nu ar putea exista o cămăruţă mai 
armonioasă și mai neobișnuită. Patul meu este 
spaţios și confortabil, scund, pur și simplu o imensă 
somieră cu saltea pusă pe podea. În partea din faţă 
a patului am pus o tăblie frumoasă cu încrustaţii, pe 
care o am de la Muzeul Britanic, o piesă de sculptură 
indiană. În timpul zilei, o minunată cuvertură veche 
italiană, brodată toată în culori palide, pe un fond 
maro și auriu, acoperă patul care devine o canapea 
plină cu perne de catifea în tonuri palide, care se 
armonizează perfect cu restul. Pe peretele de la capul 
patului este o mică nișă, unde se află o icoană veche 
a Fecioarei (un mic triptic) și o colecţie de cărţi mici. 
Această cameră minunată este lată și ajungi la ea 
urcând mai multe scări și trecând printr-un antreu 
dublu. Vântul șuieră cu putere în jurul ei și are o vedere 
amplă spre văi și munţi, iar jos asupra satului și râului. 
Îmi place să mă trezesc dându-mi seama că mă aflu 
în această dragă cămăruţă”62.  
               Pentru regină camerele din castel erau 
„odăi românești” decorate în plus cu acel ceva fără 
nume, care a devenit stilul reginei Maria63, un stil 
original de decorare obţinut  prin combinare de 
alte stiluri. Cu privire la stilul artistic regina Maria, 
Lucian Boia, în lucrarea România, ţară de frontieră 
a Europei, consideră că suverana „a combinat 
în România o formă specifică de Art Nouveau, 
îmbinând într-o manieră foarte personală, elemente 

decorative celtice, bizantine și românești, scăldate 
în auriu, ca în bisericile rusești”64. Referitor la stilul 
neoromânesc, adoptat de Casa Regală a României, 
şi care a influenţat-o pe suverană şi în amenajarea 
castelului Bran, regina Maria mărturisea în 
memoriile sale: „Cu trecerea anilor începusem să 
pricep și să preţuiesc arta și arhitectura ţării mele și 
ajunsesem iniţiatoarea de căpetenie a unei mișcări 
ce avea drept scop reînvierea unui stil naţional care 
să înlocuiască necontenita imitaţie a tot ce venea 
din Apus”65. Pe lângă elementele originale de 
arhitectură ale castelului Bran, care fac trimitere 
la civilizaţia germanilor transilvăneni – pereţi cu 
ziduri groase, tavane boltite sau cu grinzi din lemn, 
urme de picturi murale, cum ar fi silueta drapată 
din salonul mare – apare ambianţa românească, 
prezentă în castel mai ales prin căminele proiectate 
de Karel Liman, de inspiraţie ţărănească, construite 
din zidărie văruită cu alb, prevăzute cu vatră, coş 
şi, uneori, cu laviţe. Regina Maria era încântată de 
unicitatea vetrelor montate de Karel Liman la Bran 
„diferit în fiecare încăpere”, creând „un efect pitoresc, 
greu de imaginat”66. 
                   Orientarea spre tradiţiile româneşti 
o sugerează şi iconostasul mic, o piesă de artă 
brâncovenească de forma unui pupitru cu 
baldachin, împodobit cu icoane, amenajat în 
dormitorul suveranei, precum şi decorul cu 
vulturul bicefal, emblemă cantacuzină, inspirat de 
ornamentaţia pieselor văzute de regina Maria în 
ctitoriile brâncoveneşti, care se regăseşte pe cele 
două uşi sculptate ale salonului mare, precum şi 
pe o garnitură de mobilier (jilţul din dormitorul 
suveranei, etajera din salonul mare şi paravanul 
din salonul galben). De asemenea, în salonul mare, 
regina Maria avea şi un jilţ decorat cu antrelacuri 
inspirate de ornamentica mobilierului bisericesc 
moldovenesc din secolul al XVI-lea67. De la o veche 
biserică românească, provenea şi capitelul de piatră 
sculptat în stil baroc68, folosit în dormitorul reginei 
ca soclu pentru statuia călugărului benedictin.  
                   Arta populară românească şi străină, 
precum şi arta cultă europeană, alături de arta 
orientală au reprezentat deopotrivă surse de 
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inspiraţie în selectarea pieselor pentru odăile din 
castel. În noile spaţii restaurate ale castelului Bran, 
regina Maria aprecia că a colecţionat „o stranie 
amestecătură de lucruri vechi mai mult sau mai 
puţin rustice: vechi, neobișnuite sculpturi, antice 
figuri din lemn, piatră sau metal; [...] stranii icoane 
vechi pictate pe fundaluri aurii, delicios patinate de 
timp, covoare și carpete vechi, vase din piatră, bronz, 
cupru, obiecte ţărănești de pământ aduse de pe 
diferite meleaguri; neobișnuite cufere și bufete vechi, 
mese grele din stejar, bănci și scaune; dar existau de 
asemenea imense fotolii, canapele și divane moi, 
care dacă nuanţa şi materialul lor sunt potrivit alese, 
se armonizează agreabil cu restul, amestecându-se 
perfect cu companioanele lor mai austere”69. Marian 
Constantin, în lucrarea Palate și colibe regale din 
România, consideră că aranjamentul interioarelor 
din castelul Bran „miza tocmai pe vecinătatea 
excentrică, în care graniţa dintre cult și vernacular, 
vechi și nou, Occident și Orient era abolită”70.               
                  Ceramica populară săsească din secolele 
al XVIII-lea şi al XIX-lea, de la Drăuşeni, Sibiu, 
Satu Nou ori Saschiz, vasele ruseşti sculptate 
în lemn cu motive zoomorfe şi vegetale, roţile 
de tors, mobilierul rustic pictat, dar mai ales 
textilele ţărăneşti erau componente preferate în 
interioarele amenajate de suverană în castel. Pe 
jos, regina Maria a ales să aşeze frumoase covoare 
româneşti, mai ales basarabene şi olteneşti. 
Excepţie făceau covorul rusesc din salonul de 
muzică şi covorul albastru chinezesc din dormitorul 
reginei. În salonul de muzică se remarcă preferinţa 
suveranei pentru aşezarea obiectelor cu caracter 
decorativ în frize colorate: canceele transilvane 
de pe poliţa şemineului, alternate de spaţii albe. 
Pentru decorarea interioarelor din castel, alături de 
obiectele din ceramică lucrate de meşteri populari, 
regina a ales şi vase care proveneau de la Dochia, 
fabrica de ceramică a Domeniilor Coroanei Regale 
din Periş, iniţiată cu scopul de a reînvia ornamentele 
din tradiţia populară românească. În salonul mare, 
în camera galbenă şi în dormitorul suveranei 
erau preferate măsuţele joase, negre, crestate 
cu ornamente populare româneşti, executate de 

STANGA - Biroul regelui Ferdinand 
DREAPTA SUS - Dormitorul regelui Ferdinand

DREAPTA JOS - Salonul principesei I leana
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meşterii Spiridon Popa şi Ion Chiţu în 
atelierul de tâmplărie din clădirile Vămii 
Bran, după proiectul arhitectului Karel 
Liman71. Piese de mobilier rustic, pictate 
cu ornamente de influenţă renascentistă, 
barocă sau rococo, într-o interpretare 
populară, realizate de meşteri saşi, austrieci 
sau germani din secolele al XVIII-lea şi al 
XIX-lea, erau aranjate în antreul dublu de la 
etajul I, în anticamera salonului de muzică, 
în dormitorul şi odaia-birou stil săsesc de 
la etajul al III-lea, precum şi la nivelul al II-
lea în antreul regelui, în dormitorul mic, în 
salonul suveranului, unde era aşezat un 
pat austriac cu baldachin, pictat cu scene 
religioase în anul 1782, şi pe coridorul 
deschis. Din repertoriul decorativ săsesc, 
la etajul al II-lea, pe o serie de uşi, apar 
ornamente rustice pictate, inspirate de 
ornamentica unor piese lucrate în secolul 
al XIX-lea şi achiziţionate de regina Maria. 
În salonul regelui Ferdinand I, decorul 
celor două uşi pictate cu motive săseşti 
se armonizează cu motivele geometrice şi 
florale de pe grinzile tavanului, decorate la 
capete cu blazoane, printre care se numără 
stema Transilvaniei, stemele oraşelor 
Sighişoara, Sibiu şi Braşov. 
                  Potrivit reginei Maria, căminele 
realizate de Liman erau în concordanţă cu 
dimensiunile şi stilul fiecărei încăperi72. În 
afară de vetrele albe româneşti, Karel Liman 
construieşte în odăile din castel o serie de 
sobe şi şeminee pe care le decorează cu 
cahle săseşti din secolul al XIX-lea, pictate 
cu motive albastre pe un fond alb-gălbui. 
În contrast cu sobele şi şemineele rustice, 
în dormitorul regelui Ferdinand I, Liman 
montează o sobă din plăci de faianţă 
pictată în camaieu albastru, cu peisaje 
despărţite de reprezentări grafice ale 
virtuţilor, realizată în 1762 într-un atelier 
central-european. 
                  În camerele amenajate de 
suverană, odihna avea rolul primordial. 
În salonul mare al reginei, în camera 
galbenă, în salonul de muzică şi salonul 
regelui Ferdinand I, erau preferate fotolii 
şi canapele englezeşti tapiţate, acoperite 
cu creton decorat cu motive florale sau 
zoomorfe (lalele, trandafiri, frunze şi 
păsări), potrivit modei lansate de mişcarea 
britanică Arts and Crafts73. Din creton erau 
confecţionate cele mai multe cuverturi 
de pat, feţe de pernă, unele draperii sau 
perdele din odăile castelului. Deosebite 
erau cele două cuverturi brodate din 
dormitorul suveranei, una aşezată pe pat, 
decorată cu un motiv italian de sorginte 
renascentistă, şi cealaltă aşezată pe masă 
şi fiind decorată cu vrejuri, volute şi motive 

SUS - Holul de la intrarea in castel
JOS - Camera de oaspeti Doria
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Hristos şi Închinarea Magilor, prezintă similitudini 
privind expresiile personajelor şi modul de tratare 
a siluetelor, a drapajelor, precum şi a fundalului cu 
elemente de zidărie şi arcade, cu lucrările religioase 
sculptate de meşterul şvab Niclaus Weckmann cel 
Bătrân la începutul secolului al XVI-lea76. Este posibil 
ca cele două panouri cu scene religioase să provină 
de la un vechi altar german, iar restul elementelor 
în stil baroc cu coloane în torsadă, capete de 
personaje şi de animale înscrise în scoici, alături 
de personaje în costume renascentiste, purtând 
cornul abundenţei sau un stindard, să fie realizate la 
sfârşitul secolului al XVII-lea sau începutul secolului 
al XVIII-lea, într-un atelier italian. Unele elemente 
decorative ale patului cu baldachin, blazonul de 
pe frontonul patului şi personajele în costume de 
epocă, se regăsesc sculptate pe uşa dinspre salonul 
regelui. Cealaltă uşă a dormitorului a fost decorată 
cu ornamente sculptate inspirate de ornamentica 
băncii cu ladă şi spătar înalt, sculptată într-un atelier 
italian, în prima jumătate a secolul al XIX-lea, cu 
motive de influenţă gotică (motivul pergamentului 
plisat) şi renascentistă (mascaroni, solzi, vrejuri cu 
frunze, medalioane cu cavaleri, telamoni, un blazon 
cu scut, cască şi doi lei), piesă pe care regina Maria o 
obţinuse probabil din moştenirea de la Coburg. În 
sufrageria de vară, amenajată în loggia boltită de la 
etajul al III-lea, alături de piesele de mobilier săsesc 
pictat (un bufet, o ladă şi o etajeră) erau aşezate 
în jurul mesei, scaune sculptate cu ornamente 
asemănătoare cu cele ale băncii din dormitorul 
regelui, având picioarele strunjite şi consolidate cu 
o legătură încrucişată, în stil neobaroc. La etajul al II-
lea, în camera de musafiri, regina Maria a amenajat 
patul Doria, care era prevăzut cu patru coloane 
sculptate şi un baldachin din lemn îmbrăcat cu 
draperii brodate, având pe fundal brodată bătălia 
de la Lepanto din 1571, condusă de Juan de Austria 
şi amiralul Giovanni Andrea Doria. După 1938, 
patul a fost transferat la Sinaia, piesa aparţinând 
în prezent patrimoniului cultural al Muzeului 
Naţional Peleş. În camerele din castelul Bran erau 
amenajate şi mici spaţii pentru lucru. De exemplu, 
în dormitorul său, unde obişnuia să scrie, într-

florale (garoafe, lalele, crini, bujori, irişi şi trandafiri) 
în stil Art Nouveau cu influenţe neorococo. 
                 Arta orientală, care a avut un rol important 
în construirea tematică a stilului Art Nouveau, 
a reprezentat o altă sursă de inspiraţie pentru 
amenajarea interioarelor din castel. În dormitorul 
său, regina s-a înconjurat de o serie de obiecte de 
artă orientală: vase persane realizate din ceramică 
smălţuită cu motive florale sau geometrice pictate 
cu negru pe un fond albastru-verzui, un arzător de 
mirodenii cu perforaţii dantelate din alamă aurită, 
o tăblie indiană sculptată, un mic vas chinezesc din 
secolul al XVIII-lea, decorat în tehnica cloisonné, un 
şal oriental ornamentat cu botehuri, alături de un 
covor chinezesc. Vasele persane erau preferate şi în 
salonul mare al reginei, dar şi în camera galbenă. 
Deosebite erau şi măsuţele de forma unei piramide 
hexagonale inspirată după mobilierul oriental, 
sculptate cu motive florale.
                O frumoasă garnitură de mobilier de 
la începutul secolului al XVIII-lea, formată dintr-
un bufet şi două servante, decora sufrageria 
regală, alături de scaunele renascentiste italiene 
aşezate în jurul mesei, un scaun baroc englez cu 
şezuta tapiţată cu piele policromată, un bufet 
neorenascentist englez şi o pendulă sculptată 
cu ornamente neogotice. Bufetul garniturii de 
sufragerie, sculptat în meplat cu antrelacuri, 
vrejuri şi ornamente zoomorfe fantastice, în stil 
renascentist târziu, a servit ca model pentru dulapul 
aurit din salonul mare al reginei Maria. Piesa a 
fost realizată la sfârşitul anilor 1890 de viitoarea 
regină, sub influenţa şcolii de la Darmstadt, 
patronată de Ernst Ludwig, mare duce de Hessa, 
soţul Victoriei-Melita. Lângă Darmstadt, aceştia 
deţineau o frumoasă reşedinţă de vară, castelul 
Wolfsgarten, unde numeroşii invitaţi, membri 
ai Caselor domnitoare din Europa, participau la 
obişnuitele petreceri organizate de gazde, iar când 
„ploua, toată lumea picta, făcea sculptură în lemn ori 
pirogravură în stilul Art Nouveau”74. Impresionată de 
forma deosebită, dar şi de ornamentica bufetului 
sculptat, regina Maria realizează un dulap pentru 
haine, cu o singură uşă, care poartă acelaşi desen, 

dar de această dată aurit. Pe interiorul uşii, alege să 
pirograveze simboluri preferate: crini în stilul artei 
1900 şi crucea gamată. 
                În dormitorul regelui Ferdinand I, regina Maria 
a ales să aşeze impresionantul pat cu baldachin şi 
prie-Dieu-ul, pe care i le dăruise actriţa Marioara 
Voiculescu75. Cele două scene religioase sculptate 
pe tăblia de căpătâi a patului: Nașterea lui Iisus 

una dintre nişele decorate cu traforuri bizantine, 
regina Maria avea poziţionat un birou decorat cu 
antrelacuri şi motive vegetale, alături de un scaun 
Savonarola din secolul al XIX-lea, de inspiraţie 
renascentistă cu reminiscenţe medievale, iar în 
salonul de muzică, în colţul dinspre bibliotecă, era 
aşezată o masă octogonală cu ornamente profilate 
şi decupate, lângă un fotoliu cu protuberanţe 
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laterale pentru sprijinit capul, datat 1914. În camera 
de muzică, în apropierea şemineului cu băncuţe, 
loc potrivit pentru poveşti, se mai găseau o măsuţă 
sculptată, prevăzută sub tăblie cu ornamente 
din fier forjat, amintind de mesele renascentiste 
spaniole, o frumoasă jardinieră metalică adaptată 
ca ladă de lemne şi o etajeră încrustată cu rozete 
din os şi sidef, unde regina îşi etalase o parte dintre 
cărţile sale. Atmosfera medievală era sugerată de 
statueta sculptată de Josef Moest (1873-1914), 
prezentând un cavaler şi un frumos personaj 
feminin cu siluete neogotice. Uneori, în salonul 
de muzică, regina Maria alegea să ia ceaiul, mai 
ales atunci când avea oaspeţi. De exemplu, în 20 
octombrie 1924, regele Ferdinand, prinţul Friedel, 
Stoilov, generalul regimentului reginei, cu soţia, şi 
principesa Maşka au fost invitaţi la masa de prânz 
în loggie şi apoi la ceai în camera de muzică77. În 
colecţia Muzeului Naţional Bran se păstrează un 
serviciu de ceai al reginei Maria, cu piese din faianţă 
pictată cu motive zoomorfe sau pagode înscrise în 
peisaje, purtând marca spaniolă Talavera. În salonul 
de muzică, care avea o acustică deosebită, regina 
Maria obişnuia să organizeze şi concerte susţinute 
de marele compozitor George Enescu78, pianista 
Cella Delavrancea79 sau de prietena reginei Maria, 
Roxana Weingartner80, soţia compozitorului şi 
dirijorului Felix Weingartner. Dintre instrumentele 
muzicale menţionate în inventarele de epocă, se 
regăseşte astăzi, în colecţia Muzeului Naţional 
Bran, doar armoniul Trayser, fabricat la Stuttgart, 
pianul Bösendorfer realizat la Viena, fiind transferat 
în anul 1960 la Secretariatul General al Consiliului 
de Miniştri81. 
               Faţă de sălile în care mobilierul era eterogen, au 
fost amenajate în castel şi spaţii în care majoritatea 
mobilierului era din lemn de brad sculptat în „stil 
Bran” executat după proiectul lui Karel Liman 
(apartamentul prinţesei Ileana, cel al principelui 
Nicolae, camera principesei Maşka, camera de 
oaspeţi de la etajul al IV-lea, apartamentul de 
musafiri cu intrare din loggia de lângă sala de 
muzică, camera de toaletă de lângă camera Doria, 
cele două camere de toaletă de la etajul I). Piesele 

băiţuite, sculptate cu ornamente vegetale sau 
zoomorfe, cu o notă de rustic, se armonizau cu uşile 
sau elementele arhitecturale din lemn, intrând în 
contrast cu albul pereţilor. Dintre piesele lucrate în 
această manieră, care se mai regăsesc în colecţia 
Muzeului Naţional Bran, menţionăm: două scaune 
cu şezuta rotundă şi spătarul înalt, trapezoidal, 
decorat la partea superioară cu un melc stilizat, 
o mică bibliotecă sculptată cu motive vegetale 
stilizate doar pe unul dintre panourile laterale, o 
masă cu picioarele sub formă de panouri decorate 
cu câte o colonetă în torsadă. 
               Se poate vorbi şi de un „stil Bran” vestimentar 
al reginei Maria, suverana preferând să se îmbrace, 
atunci când venea la castel, în rochii lungi albe 
sau asortate cu văluri pe care le înfăşura pe cap. 
De asemenea, reginei Maria îi plăcea să poarte 
costume populare româneşti, mărturie stând în 
primul rând numeroasele fotografii de epocă.
              Cu toate că în familia reginei Maria existau 
trei religii – religia anglicană a suveranei, religia 
romano-catolică a regelui Ferdinand I şi religia 
creştin-ortodoxă a copiilor săi, crescuţi în România 
– între membri familiei regale domnea o armonie 
religioasă perfectă82. Pentru suverană, încă din 
copilărie, atmosfera plină de mister a bisericilor 
ortodoxe a avut o importanţă deosebită. Însoţind-o 
pe mama sa, Maria-Alexandrovna, mare ducesă 
a Rusiei, în paraclisul ortodox, amenajat în orice 
casă ar fi locuit, viitoarea regină era cucernic uimită 
de taina acestui rit străin83. Cântările minunate, 
creatoare de emoţii divine, strălucirea discretă 
a icoanelor, candelele atârnate, tămâia dulce 
mirositoare ce se înălţa la ceruri, lumina mistică 
a lumânărilor, în care se zăreau chipuri de preoţi 
săvârşind ritualurile caracteristice, i-au umplut 
copilăria de idolatră adorare84. Alături de mama 
sa, care se închina cu evlavie în micul paraclis 
ortodox, mica prinţesă se simţea mai aproape de 
Sfânta Sfintelor85. În camerele amenajate de regina 
Maria în castelul Bran, se identifică o atmosferă 
religioasă ecumenică, suverana înconjurându-se 
de o multitudine de obiecte de cult şi lucrări de 
artă religioasă: icoane aurite, candele, cădelniţe, 
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cruci, sfeşnice, statuete, basoreliefuri, tablouri cu 
teme religioase. În dormitorul său, în salonul mare, 
în antreul dublu, dar şi în camera galbenă, într-o 
primă variantă, înainte de construirea şemineului, 
regina Maria a amenajat mici iconostase ortodoxe 
ca locuri de rugăciune, iar în dormitorul regelui 
Ferdinand I şi în camera Doria, a aşezat prie-Dieu-
uri, piese de mobilier preferate în religia creştină 
apuseană. Scriitorul englez Sarchevell Sitwell, în 
lucrarea Călătorie în România, scrisă după vizita din 
1937, menţionează că în nenumăratele încăperi ale 
castelului Bran „se găseau multe icoane și covoare de 
mare calitate, iar efectul obţinut era acel stil bizantin 
adaptat ce i se atribuie reginei”86. Dormitorul reginei 
Maria era camera cu cele mai multe icoane87, 
iar gardianul tăcut al încăperii şi companionul 
ceasurilor de solitudine ale suveranei era statueta 
călugărului benedictin, sculptată în lemn, pe care 
regina Maria o primise de la mama sa88, fiind ţinută 
un timp în castelul de la Sinaia într-o încăpere cu 
gresie albastră, lângă o fântână de marmură din 
care ţâşnea apă de munte89. În micul vestibul din 
faţa sufrageriei regale, a fost fixat în perete un 
altorelief din piatră de sorginte gotică Madona 
cu Pruncul, ca sfinţi patroni ocrotitori ai vechiului 
lăcaş. În primul hol de la parterul turnului de sud, 
regina a aşezat statueta sculptată în lemn Ana 
întreită, o reprezentare gotică din secolul al XV-lea a 
Sfintei Ana, Fecioarei Maria şi Iisus Hristos-copil, iar 
coridorul deschis de la etajul al II-lea a fost decorat 
cu două statuete gotice din lemn policromat: 
Sfântul Iacobus Maior şi Madona cu Pruncul. 
O frumoasă statuetă Pietà de factură barocă, 
poleită şi policromată, cu proporţii anatomice 
stângace, probabil opera unui meşter provincial 
german din secolul al XVIII-lea, era aşezată de 
suverană în casa scării principale, iar la intrarea în 
apartamentul regelui Ferdinand I, era amenajat 
un mic aghiasmatar de piatră în perete, în faţa 
unui basorelief policromat Madona cu Pruncul și 
Sfântul Ioan Botezătorul-copil, amintind de lucrările 
renascentiste italiene, preferate de biserica Romei.
                    Deşi era protestantă, regina Maria şi-a 
amenajat în castel, ca loc de rugăciune, şi o mică 

capelă ortodoxă. În 5 septembrie 1925, sculptorul 
Alexandru Severin, care se afla la Bran în urma 
solicitării suveranei de a picta vedute, îi sugerează 
reginei Maria să amenajeze o mică capelă în castel90. 
Locul ales de augusta proprietară, la propunerea 
arhitectului Karel Liman, a fost camera circulară de 
la parterul turnului rotund, în aşa-numita cameră 
de mic dejun, care era izolată, dincolo de grădina 
din curte, şi care urma să fie boltită şi cu ziduri 
groase, ca un mic donjon91. Considerând că „ţine de 
îndatoririle unei regine să-i folosească pe artiştii noştri, 
ca numele lor să rămână”92, suverana îi încredinţează 
pictarea capelei lui Arthur Verona, care în 12 iulie 
1926 îi prezintă la Sinaia, schiţele pentru capela de 
la Bran. Regina Maria era mulţumită, considerând 
planurile frumoase, capela urmând să devină „o 
mică comoară, giuvaerul întregului loc”93. După cum 
atestă inscripţia din capelă, lucrările executate de 
Arthur Verona şi Nicolae Doner, au fost finalizate 
în 1927.  Pictura al secco de influenţă bizantină îi 
reprezintă în cupolă pe Iisus Hristos Pantocrator, 
iar în absida micului altar pe Fecioara Maria și 
Iisus-copil. Alături de îngeri, apostoli, arhangheli 
şi simboluri ale evangheliştilor a fost zugrăvită o 
scenă cu reprezentări ale reginei Maria, principelui 
Nicolae şi principesei Ileana, ca ctitori. De o parte 
şi de alta a catapetesmei aurite şi sculptate, adusă 
de la Muntele Athos94, au fost pictate scena Deisis 
şi figura reginei Maria ca suverană bizantină 
cu mantie şi cu coroană. Loc de meditaţie şi de 
rugăciune, capela a fost înzestrată cu o strană cu 
trei locuri pentru regină şi cei doi copii favoriţi. 
Mai târziu, începând din 1941, capela de la Bran 
va deveni locul de odihnă veşnică al principelui 
Mircea, fiul cel mai mic al reginei Maria şi al regelui 
Ferdinand I, „care s-a stins în ziua de 20 octombrie 
1916”95, ca urmare a epidemiei de febră tifoidă din 
timpul Primului Război Mondial.
                     Regina Maria avea o pasiune deosebită 
pentru flori, pe care o moştenise de la mama sa96. 
Încă din tinereţe era fermecată de un vis: „Visam 
că voiu sădi grădini pretutindeni pe unde voiu trece, 
așa încât flori să-mi semene drumul”97. Florile au 
fost descrise sau pictate în operele sale, dar mai 
ales decorau şi înviorau interioarele pe care regina 
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le-a creat. Suveranei îi plăcea să aibă 
odăile împodobite cu multe flori, iar la 
poalele castelului din Bran erau amenajate 
frumoase grădini de dalii, trandafiri şi tot 
felul de alte specii. Remarcând dragostea 
nemărginită pentru flori şi sensibilitatea 
artistică a reginei Maria, principesa Ileana 
mărturisea în memoriile sale: „O văd și 
acum plimbându-se printre florile pe care 
le înţelegea, le iubea și pe care le planta 
cu mare măiestrie. Întotdeauna arătau 
minunat acolo unde le punea ea, ca și când 
de când lumea locul lor era în straturile din 
grădină, în vazele din camera ei ori pe masa 
unde mâncam. Frumuseţea le era subliniată 
de fundalul pe care-l alegea pentru ele. 
Şi în picturile ei florile arătau minunat”98. 
Florile inundau odăile suveranei, oferind 
graţie şi feminitate încăperilor. „Branul 
iubește florile, fiecare colţ al micului loc vechi 
pare să le prezinte cu totul special”99, nota 
regina Maria în Însemnările zilnice. Pentru 
ca augusta proprietară să se bucure din 
plin de gingăşia florilor, încă din prima 
clipă a dimineţii, în 21 iulie 1924, doamna 
Kopkow, persoana care conducea lingeria 
şi spălătoria Casei Regale de la Cartierul 
Reginei100, a aşezat pe duşumeaua 
dormitorului de la etajul I trei vaze imense, 
împodobite pe culori, cu trandafirii pe 
care regina Maria şi prinţesa Maşka i-au 
adus de la grădinarii din Codlea101. În 1924, 
grădinarul domeniului de la Bran, Petre 
Konrad, a cultivat crizanteme galbene, 
pe care regina le aprecia ca fiind foarte 
frumoase, notând în 26 octombrie: „În 
cămăruţa mea cu cretoane și covoare 
galbene, aceste imense crizanteme galbene 
arată minunat”102. 
                    Atmosfera personală, liniştită, 
îndepărtată de restul lumii a Branului 
o făceau pe regină de fiecare dată să îl 
părăsescă destul de greu103. În 27 aprilie 
1926, suverana considera că totul este 
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completat în castel104, dedicându-se în continuare cu pasiune amenajării grădinilor din jurul 
castelului. Totuşi, în 14 mai 1927, regina Maria şi principesa Ileana au descoperit în castel 
„câteva splendide piese de mobilier procurate recent de Liman”105.
                   Ca urmare a excluderii principelui Nicolae din familia regală, regina Maria a lăsat prin 
testament castelul Bran principesei Ileana. După trecerea reginei la cele veşnice, dormitorul 
suveranei a devenit dormitorul principesei Ileana, camera veche de toaletă a reginei Maria a 
fost amenajată ca dormitor pentru arhiducele Anton de Habsburg, apartamentul din turnul 
rotund al prinţesei Ileana a fost repartizat doamnelor de onoare, salonul regelui a ajuns să fie 
camera de joacă a copiilor arhiducesei Ileana, dormitorul mic de la etajul al II-lea a fost locuit 
de arhiducii Ștefan şi Dominic, iar camera Doria a devenit dormitor pentru micile arhiducese 
ale prinţesei Ileana106. La începutul anului 1948, când a fost silită să părăsescă ţara, arhiducesa 
Ileana a luat din dormitorul de la etajul I statuia Sfântului Benedict, de care era foarte 
ataşată încă din copilărie, înfăşurând-o în draperii, şi covorul albastru chinezesc107. Acum 
statueta se află în colecţia arhiducelui Dominic Habsburg-Lothringen, fiul prinţesei Ileana108. 
Amenajarea castelului Bran ca muzeu de istorie şi artă feudală, după 1956, potrivit ideologiei 
comuniste, a dus la desfiinţarea apartamentelor din perioada regală. Multe piese din vechea 
dotare a castelului au fost distruse sau transferate la ordinul autorităţilor comuniste, mai ales 
în perioada imediat următoare anului 1948. Preocupări privind reconstituirea interioarelor 
din perioada interbelică au existat doar după 1990. Pornind de la inventarele de epocă, 
fotografii din perioada interbelică, documente şi memorii, în 1997 a fost reconstituit 
dormitorul regelui Ferdinand I, iar în 1998, au fost reconstituite dormitorul reginei Maria 
şi salonul de muzică cu biblioteca. Potrivit programului de reamenajare din anii 1990, au 
fost identificate în inventarul muzeului mai multe piese din vechile interioare regale, unele 
dintre ele urmând un amplu proces de restaurare. Amenajarea în castelul Bran a interioarelor 
menţionate cu obiectele originale a durat până la începutul anului 2009, când cu prilejul 
retrocedării castelului Bran noilor proprietari, moştenitorii principesei Ileana – arhiducele 
Dominic Habsburg-Lothringen şi arhiducesele Maria-Magdalena Holzhausen şi Elisabeth 
Sandhofer – piesele aparţinătoare patrimoniului cultural naţional au fost tranportate în 
clădirile Vămii Medievale Bran. În 31 mai 2009, la parterul pavilionului central al complexului 
Vămii Medievale Bran a fost vernisată expoziţia permanentă a Muzeului Naţional Bran, care 
a cuprins şi două săli cu piesele identificate în inventarele de epocă ale castelului Bran – 
dormitorul reginei Maria şi dormitorul regelui Ferdinand I. 
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Inv. C.1010, C.1011, M. N. Bran
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Lemn de molid, esenţă exotică, sculptat in meplat, 
metal comun, Inv. C. 56, M. N. Bran

DULAP
Atelier italian, 4/4 sec.XVII-1/4 sec.XVIII

Regina Maria la Darmstadt (Germania), în anul 1898, în timpul realizării unei interpretări după dulapul italian. Piesa creată de 
regină este în întregime aurită, pirogravată şi pictată în interior cu motivele sale predilecte, floarea de crin şi crucea gamată.
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Lemn de stejar, decupat, sculptat, strunjit
Inv. C. 43, C. 44, M. N. Bran

SCAUNE
Atelier italian,  ½ sec. XVIII
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Lemn de stejar, sculptat, băiţuit, lăcuit, metal
Inv. C.23, M. N. Bran

CASSAPANCA
Atelier italian, ½ sec.XIX
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STANGA SUS

ETAJERĂ
Atelier oriental, ½ sec. XX
Lemn, decupat, încrustaţii de os, sidef
Inv. C. 1622, M. N. Bran

STANGA JOS

MOBILIER NEOROMÂNESC
Atelier românesc, ¼ sec.XX
Lemn de paltin, sculptat, crestat, lăcuit
Inv. C. 1284, C. 1285, C. 1287, M. N. Bran

MOBILIER PENTRU CASA DE CEAI
Design Karel Liman,
Atelier românesc, Circa 1925
Lemn de brad, sculptat, decupat, ars, băiţuit
Inv. C. 1019, C. 1969, C. 1970, M. N. Bran
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DREAPTA SUS

CERAMICĂ
Autor Nora Steriadi, 1922
Lut, modelare la roată, pictură cu cornul, 
smălţuire, Inv. C. 540, C. 552, C. 573, M. N. Bran

DREAPTA JOS

VASE TIP KOVȘ
Atelier rusesc, 4/4 sec.XIX
Lemn de paltin, sculptat, băiţuit
Inv. C. 1206, C. 1209, C. 1213, M. N. Bran

SERVICIU DE CEAI
Atelier Talavera, Spania, 4/4 sec.XIX
Faianţă, modelată în tipar, pictată, glazurată
Inv. C. 1875, C. 1877, C. 1885,
C. 1887, C. 1895, C. 1897, M. N. Bran
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CRUCIFIX
Atelier Max Ströbl, München
¼ sec.XX
Alamă, lemn esenţă tare, 
caboşoane, argint, email, aur

Inv. 8688 A. 65, M. N. Peleş
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ICONOSTAS
Atelier românesc, 
4/4 sec.XVIII
Lemn de paltin, sculptat, 
traforat, pictat, aurit

Inv. C. 925, M. N. Bran
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CRUCIFIX  

Şcoală rusească,
4/4 sec.XVIII
Tempera pe lemn

Inv. C. 926, M. N. Bran
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CRUCIFIX

Atelier rusesc,
4/4 sec. XVIII
Alamă, turnată, email

Inv. C. 1503, M. N. Bran
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Lemn de cireş, sculptat, băiţuit
Inv. C. 911, M. N. Bran

GRUP STATUAR - ANA ÎNTREITĂ
Atelier renan,  sec.XV
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Tempera pe lemn, lemn sculptat, vopsit, aurit
Inv. C. 991, M. N. Bran

EPISCOP
Şcoală franceză, sec. XV
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