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Castelul Peles,

Dintre toate palatele şi castelele 
regale, Peleşul este, fără îndoială, nu numai 
cea mai frumoasă clădire, dar şi prima 
reşedinţă pe care regele Carol I şi-a 
construit-o în România. Castelul este în 
întregime creaţia primului rege al României, 
care – alături de soţia sa, regina Elisabeta – 
şi-a impus stilul asupra somptuoasei 
reşedinţe de la Sinaia. 

Cum cele două palate domneşti de la 
Bucureşti – cel de pe Calea Victoriei şi cel de 
la Cotroceni – nu ofereau un confort 
deosebit, domnitorul Carol a decis să-şi 
construiască o reşedinţă demnă de rangul 
unui principe german din familia de 
Hohenzollern. Aşezat la poalele Bucegilor, 
lângă apa Peleşului, mai sus de Mănăstirea 
Sinaia – într-un loc sălbatic, dar pitoresc, 
cunoscut sub numele de masivul Piatra-
Arsă – castelul va fi reşedinţa favorită a 
regelui Carol I, care va supraveghea atent 
toate lucrările de construcţie până în 1914.

Domnitorul Carol vizitează Sinaia

Principele Carol a vizitat pentru 
prima dată Sinaia (numită pe atunci Podul 
Neagului) la 5-6 august 1866 şi a fost 
găzduit la mănăstirea din localitate, 
construită în 1695 de spătarul Mihail 
Cantacuzino. „În curtea mănăstirii” – se 
notează în Memoriile regelui Carol I – 
,,călugării, cu stareţul lor şi diaconii în haine 
de sărbătoare, primesc pe prinţ. I se 
prezintă crucea şi Evanghelia să le sărute. 
După un serviciu scurt în biserică, prinţul 
Carol e condus în modestele clădiri spoite 
ale mănăstirii şi, fiindcă e ora 7, i se serveşte 
o cină. Lista nu e tocmai bogată: mămăligă, 
păstrăvi şi pui”.

Domnitorul Carol a revenit la Sinaia 
în vara anului 1870, iar pe 2 august 1871 îşi 
va petrece – împreună cu soţia sa Elisabeta 
– prima vacanţă de vară la Sinaia, fiind 
găzduiţi tot în chiliile mănăstirii. Deşi 
reşedinţa lor nu era tocmai confortabilă, 

perechea princiară s-a simţit foarte bine la 
Sinaia, sentiment ce răzbate şi din 
scrisoarea pe care domnitorul Carol i-o 
adresează tatălui său pe 19 august 1871: 
„Aici, la Sinaia, ne vin mereu vizite şi regulat 
suntem optsprezece şi douăzeci la masă. 
Aceasta ne distrează şi ne înveseleşte viaţa 
(...). Proiectăm şi noi construcţia unui chalet 
elveţian, ca să avem unde şedea în timpul 
verei, când aerul aici este mereu răcoros şi 
curat”.

Principele va fi atras de frumuseţea 
sălbatică a acestor locuri şi va hotărî ca aici 
să-şi construiască viitoarea reşedinţă. 
Pentru a cumpăra teren în zonă, Carol a 
tratat – pe 13 februarie 1872 – cu Dimitrie 
Ghica, preşedintele Eforiei Spitalelor, căreia 
îi aparţinea terenul dimprejurul Sinaiei. S-a 
ajuns, în cele din urmă, la un acord ce 
prevedea ca Eforia să cedeze principelui 
1000 pogoane alese de el, în schimbul altui 
teren de 2000 pogoane, situat mai sus, şi pe 
care Carol l-a cumpărat de la Scarlat 
Creţulescu. În primăvara anului 1872, pe 27 
mai, domnitorul revine la Sinaia, unde 
discută cu Dimitrie Ghica posibilitatea de a 
construi, pe cheltuiala proprie, o aripă nouă 
patrulaterului mare al mănăstirii, pentru a-şi 
face mai confortabilă şederea aici. Scăpând 
de canicula din Bucureşti, principele îi scrie 
tatălui său, pe 29 iunie, despre binefacerile 
Sinaiei: „Presupun că boala mea e o 
consecinţă a surmenagiului provocat de 
căldurile mari din cursul inspecţiilor mele; 
acestea îmi luau, de multe ori, şase şi opt 
ore pe zi. M-am restabilit însă în aerul curat 
al Sinaiei; şederea în această localitate ne 
face bine la toţi trei, aşa că pe zi ce trece mi 
se întăreşte dorinţa de a începe pe cât mai 
curând construcţia unei reşedinţe de vară”.

 Pentru a realiza planurile mult 
doritei reşedinţe de vară, principele Carol I îl 
va invita la Sinaia, în ziua de 22 august 
1872, pe arhitectul vienez Wilhelm Doderer, 
profesor la Şcoala Politehnică din capitala 
Imperiului Austro-Ungar. 

Castelul Peles din Sinaia,
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Îl recomanda pentru această sarcină 
faptul că el construise un stabiliment de băi 
la Mehadia, pe un teren identic cu cel de la 
Sinaia. 

Planurile realizate de Doderer vor fi 
prezentate la Expoziţia universală de la 
Viena şi vor fi discutate de principe şi 
colaboratorii săi în ziua de 15 octombrie 
1873, chiar la Sinaia. Imediat s-a format şi o 
comisie care să coordoneze lucrările de 
strângere a materialelor necesare, formată 
din Louis Basset, secretarul particular al 
domnitorului, şi Martin Stöhr, sculptorul 
oficial al Curţii. Deşi lucrările preliminare au 
început în toamna anului 1873, ele au 
înaintat cu greu, piatra de temelie a noii 
reşedinţe fiind pusă abia pe 10/22 august 
1875. Datorită ploilor torenţiale din iulie 
1875, lucrările la fundaţie au progresat 
încet, trebuind făcute săpături profunde  în 
subsolul stâncos. „Din nenorocire - se arăta 
în Memoriile regelui Carol I - în această 
lucrare au ieşit la iveală o mulţime de 
izvoare puternice, care fac de alunecă 
straturi întregi. Acum trebuie ca izvoarele să 
fie captate şi conduse printr-un canal adânc 
şi tot terenul de construcţie să fie asigurat 
prin ziduri puternice de întăritură".

Domnitorul Carol pune piatra de temelie 
a castelului

Cu toate aceste dificultăţi, inerente 
unei lucrări de o asemenea amploare, în 
ziua de 10/22 august 1875 s-a pus, în mod 
solemn, piatra de temelie a castelului Peleş. 
Momentul este astfel descris în Memorii: 
„După serviciul divin în Mănăstire, perechea 
princiară s-a dus împreună cu o mare 
mulţime de invitaţi la cortul strălucit 
împodobit care se afla pe şantierul 
construcţiei, unde – după o ceremonie 
r e l i g i o a s ă  –  s e  s e m n e a z ă  a c t u l 
comemorativ despre construcţia castelului, 
de către toţi cei de faţă, şi se închide într-un 
tub dublu, de plumb şi de sticlă. În momentul 
când principele Carol dădu cele trei lovituri 

cu ciocanul, exprimându-şi dorinţa ca  
«acest loc să devină leagănul Dinastiei 
Ţării» muzica intona imnul naţional iar 
trupele prezentau arma”.

După aceasta, beizadea Dimitrie 
Ghica, primul efor al Spitalelor Civile din 
Bucureşti, a dat citire actului de fundaţie, în 
care se preciza că „astăzi, duminică, la 10 
august 1875, Noi Carol de Hohenzollern, 
Domn al românilor, în al treizeci şi şaselea 
an al naşterii noastre, dimpreună cu 
Elisabeta Doamna, scumpa noastră soţie, şi 
cu ajutorul Celui Atotputernic, am pus 
temelia castelului Peleş pe moşia noastră 
Piatra-Arsă, în vecinătatea sfintei mănăstiri 
Sinaia, zidită la anul 1695 de către spătarul 
Mihai Cantacuzino”.

Apoi, mareşalul Curţii, Theodor 
Văcărescu, a citit actul de construcţie, 
semnat de perechea princiară şi de cei 
prezenţi. Pentru modul extrem de precis în 
care descrie toate etapele desfăşurării 
lucrări lor de început ale castelului, 
reproducem in extenso acest document: 

„Noi Carol de Hohenzollern, Domn al 
românilor, şi Elisabeta de Wied, Doamna 
românilor, am poruncit ridicarea castelului 
Peleş pentru ca să ne fie pe timp de vară 
reşedinţă sănătoasă şi binecuvântată. 
Pentru aceasta am însărcinat pe arhitectul 
Wilhelm Doderer, profesor de arhitectură la 
Şcoala Politehnică din Viena, să lucreze 
planurile castelului şi dependinţelor, 
conducând construcţia. Ca diriguitor al 
lucrărei am desemnat pe arhitectul Ioan 
Schultz din Lemberg, căruia i-am încredinţat 
îndeaproape supravegherea lucrărilor 
tehnice. Am mai numit, în afară de aceştia, şi 
un comitet de construcţie, compus din: 
sculptorul Curţii, Martin Stöhr, şi din 
secretarii noştii particulari, George Coulin şi 
Louis Basset, cari să supravegheze 
cheltuielile. 

Dependinţele castelului, proiectate 
totodată, cuprind economatul, pavilionul de 
vânătoare sau casa pădurei, grajdurile, 
fântânile cu ţevăria de apă şi parcul. 
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– perioadă în care lucrările vor fi oprite – iar 
castelul va fi inaugurat, într-o primă formă, 
abia în 1883. În plus, cheltuielile au depăşit 
estimările optimiste ale principelui, numai 
realizarea fundaţiei ridicându-se la 400 000 
lei aur, ceea ce reprezenta 60% din întreaga 
sumă de 700 000 lei pe care domnitorul o 
alocase pentru construirea chalet-ului său. 
La avertismentele arhitectului Doderer că 
ridicarea castelului „va depăşi cu mult mica 
sumă iniţială de 700 000 lei, hotărâtă la 
început, dar având în vedere că s-a întocmit 
un plan grandios, suma de 3 000 000 lei aur 
– la cât se ridică devizul – nu este mare şi 
desigur că prinţul o va putea plăti”, 
domni to ru l  Caro l  î i  ce re  aces tu ia 
simplificarea planurilor iniţiale ale castelului, 
neputând face faţă cheltuielilor pretinse de 
arhitect. Cum acesta nu a renunţat la 
proiectul său, principele va rezilia contractul 
şi, din 1876, lucrările Peleşului vor fi 
coordonate de asistentul lui Doderer, 
arhitectul Johannes Schultz, mult mai 
maleabil şi mai uşor de convins în 
modificarea planurilor iniţiale. El va fi asistat 
de sculptorul Martin Stöhr. 

Nemulţumit de prestaţia lui Doderer, 
principele i se confesează – la 4 august 
1876 – tatălui său: „Castelul început, care a 
înghiţit sute de mii de lei, nu poate fi 
continuat pentru moment, căci execuţia 
planului actual, deschiderea de drumuri etc. 
ar reclama milioane şi nici atunci nu sunt 
sigur că toate s-ar termina. Pentru moment, 
am aci o comisie care să-mi facă propuneri 
asupra felului în care ar putea fi reluată 
construcţia. Am încredinţat execuţia 
planului unuia din cei mai buni elevi ai lui 
Viollet-le-Duc (Lecomte du Noüy - n. n.), 
care conduce actualmente lucrările de 
restaurare ale celebrei biserici Curtea de 
Argeş. Casa Pădurei şi grajdurile sunt 
terminate, dar lasă mult de dorit. Celebrul 
profesor vienez Doderer s-a înşelat mult în 
planurile şi evaluările sale”. 

Î n  t i m p u l  R ă z b o i u l u i  d e 
Independenţă (1877-1878) lucrările de pe 

şantierul Peleşului se întrerup pentru doi 
ani, fiind reluate la 22 august 1879, când se 
împlineau patru ani de la punerea pietrei de 
temelie. O săptămână mai târziu, pe 29 
august, se sfârşeau lucrările la Casa de 
vânătoare – de pe domeniul din Sinaia – mai 
rămânând de amenajat doar parcul. 
Foişorul va fi locuit de principele moştenitor 
Ferdinand şi de soţia sa Maria, în momentul 
când tinerii căsătoriţi au sosit în ţară, ei 
bucurându-se mult „la gândul că vom avea o 
casă numai a noastră”, principesei Maria 
Castelul Peleş apărându-i ca „o clădire 
măreaţă, prea falnică pentru o locuinţă de 
vară”, având „ceva din însuşirile unei cuşti".

Inaugurarea castelului 

Peste patru ani, la 7 octombrie 1883, 
va avea loc inaugurarea oficială a Castelului 
Peleş, ceremonie care a început la ora 9 
dimineaţa printr-un serviciu divin oficiat de 
mitropolitul primat în biserica Mănăstirii 
Sinaia, în prezenţa suveranilor şi a înalţilor 
demnitar i .  După tedeum, generalul 
Creţeanu, şeful Casei Militare a regelui, a 
prezentat audienţei  documentul de 
inaugurare: „Eu, Carol I, Domn şi Rege, cu 
Elisabeta Regină, după o silinţă neobosită 
de doi ani, în luptă cu un tărâm nestatornic, 
străbătut de izvoare, izbutit-am a pune la 
poalele Bucegiului temelia acestei clădiri, în 
anul mântuirei 1875, iar al domniei noastre 
al IX-lea. Zidirea s-a oprit în timpul 
Războiului pentru Independenţa României. 
Intrat-am în această casă a noastră în anul 
mântuirei 1883, iar al domniei noastre al 
XVII- lea, datu-i-am nume: Castelul 
Peleşului”. 

A urmat un dejun de gală în 
sufrageria castelului, la care – în toastul său 
– regele a spus audienţei: „Am clădit acest 
castel ca semn durabil că dinastia liber 
aleasă de naţiune este adânc înrădăcinată 
î n  a c e a s t ă  ţ a r ă  f r u m o a s ă  ş i  c ă 
recompensăm dragostea poporului nostru 
prin încrederea nelimitată pe care o avem în

Pentru ca să asigurăm edificiului o 
mare durată şi  ca să păstreze ani 
îndelungaţi amintirea numelui nostru, s-au 
întrebuinţat pentru clădire cele mai bune 
procedee de construcţie: fondaţiunile sale 
au fost aşezate pe adânci temelii de beton şi 
apărate de puternice ziduri contra împingerii 
muntelui. 

Pe cât a fost cu putinţă, materialele 
de construcţie au fost luate numai de pe 
domeniile noastre: zidăria a fost făcută din 
piatră de Prahova zidită cu var; piatra 
cioplită a fost scoasă parte din carierele 
Piatra-Arsă, parte din carierele Lunca-Mare 
de lângă Mânăstirea Brebu; piatra verde a 
fost adusă de la Slănic; lemnăria pentru bină 
a fost tăiată din pădurile noastre, cărămizile 
au fost lucrate şi arse chiar pe şantier; ţara 
neproducând fier, l-am adus din străinătate. 

D u p ă  d o r i n ţ a  n o a s t r ă ,  s - a u 
întrebuinţat nu numai români ca zidari şi 
dulgheri, dar sunt aci şi mulţi meşteşugari 
din afară. Salariile plătite sunt următoarele: 
zidarii şi dulgherii, după merit, de la 5 la 7 lei 
pe zi; salahorii: 3 lei; cioplitorii în piatră sunt 
retribuiţi după natura şi cantitatea muncii lor; 
lucrul unui metru cub de piatră moale revine 
la aproape 200 lei. Kilogramul de fontă 
costă, adus pe şantier, 40 de bani şi de fier 
forjat, 60. Metrul cub de piatră se plăteşte 6 
lei şi 50 bani. Varul revine la 26 lei chintalul 
metric; nisipul din Prahova la 5 lei metrul 
cub. Mia de cărămizi revine la 35 până la 40 
lei; lucrările de terasament costă 1 leu şi 10 
bani metrul curent. 

Am consemnat aci aceste date, ca 
să lăsăm urmaşilor noştri o mărturisire de 
condiţiile actuale de lucru în scumpa ţară ale 
cărei destine ne-au fost încredinţate de 
Atotputernicul, pe care nu încetăm de a-L 
invoca pentru ca el s-o aibă neîncetat în 
sfânta Sa pază”. 

Încep lucrările de construcţie 

La construirea castelului au lucrat, în 
1875, 400 de muncitor i ,  mai toate 

naţionalităţile fiind reprezentate printre ei: 
„Toată Valea Peleşului este animată de 
colibe de construcţie şi barăci, în care se 
adăposteşte toată droaia de lucrători străini 
(între 300 - 400) cu familiile lor". O descriere 
plastică a lor ne-a lăsat Carmen Sylva: 
„Erau i tal ieni zidari ,  români pentru 
terasamente, ţigani salahori, albanezii şi 
grecii lucrau în cariere, nemţii şi ungurii ca 
dulgheri, turcii ardeau cărămidă. Au fost 
meşteri polonezi şi cioplitori în piatră cehi. 
Francezii desenau, englezii măsurau, astfel 
că pe şantier se întâlneau sute de costume 
naţionale şi se vorbeau patrusprezece limbi; 
se cânta, se înjura şi se certa în toate 
dialectele şi pe toate tonurile; era un 
amestec nostim şi zgomotos de oameni, de 
cai, de boi şi de bivoli”. 

Concomitent cu lucrările de la Peleş, 
s-au pus şi fundaţiile Casei de vânătoare, 
devenită ulterior Castelul Foişor, precum şi 
cele ale grajdurilor. Lucrările au mers, însă, 
încet, datori tă terenului şi  t impului 
nefavorabil. Situaţia este descrisă de 
principele Carol într-o scrisoare către tatăl 
său: „Şederea noastră anul acesta la Sinaia 
a fost stricată printr-un timp nefavorabil. 
Construcţia a suferit, de asemenea. Când 
ploaia făcea să se piardă o mare cantitate 
din aprovizionarea cu cărămizi, când 
îngheţurile de noapte dislocau cimentul 
zidăriilor de temelie care abia se ridicaseră. 
Vara umedă a cauzat, de asemenea, 
numeroase şi importante surpări ale 
terenului de construcţie. Toate acestea au 
provocat mari întârzieri. Avem încă nevoie 
de trei săptămâni de timp frumos pentru 
terminarea lucrărilor de siguranţă ale 
temeliilor castelului. Casa de vânătoare şi 
grajdurile vor fi în curând terminate”. 

În aceeaşi scrisoare, principele îşi 
exprima speranţa că reşedinţa sa pe care a 
botezat-o „Castelul Peleş, va fi la anul până 
sub acoperiş, dar abia înaintea anului 1878 
vom putea să intrăm în el”. Nu avea de unde 
să ştie atunci că la scurt timp România va 
intra în Războiul  de Independenţă
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– perioadă în care lucrările vor fi oprite – iar 
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Castelul Peleș, vedere a fațadei de sud, 1914. Clișeu autochrome, A. Lumière & Fils, Lyon
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viitorul scumpei noastre patrii”. I-a răspuns 
poetul Vasile Alecsandri, cu următoarea 
urare: „Din strămoşi, când un domn sau un 
boier mare intră în casă nouă, poporul se 
adună în faţa uşei şi-i urează: să ai atâtea 
onoruri şi atâtea biruinţe câte grinzi şi câte 
cărămizi sunt în casă, atâta fericire şi atâta 
glorie câte grăunţe de nisip sunt în ziduri. 
Aceeaşi urare tradiţională o facem astăzi 
Majestăţilor Lor, în numele naţiunei întregi. 
Fie ca binecuvântarea dumnezeiască şi 
dragostea poporului să fie totdeauna 
oaspeţii lor în noua lor casă, încântătoare ca 
o poveste a Peleşului”. 

Şi tot Vasile Alecsandri este cel care 
va compune – pe 30 august 1882 – 
următorul catren, ce va fi săpat în bronz în 
holul de onoare al castelului: „Eu, Carol, cu 
al meu popor / Clădit-am într-un gând şi dor / 
În timp de lupte, al său regat / În timp de 
pace, al meu palat”. Alături se afla expus 
documentul de inaugurare a castelului, 
transcris pe un pergament cu litere artistice 
de către însăşi regina Elisabeta. 

Regele decide extinderea castelului

O dată cu inaugurarea oficială s-a 
încheiat, de fapt, prima etapă de construcţie 
a castelului, care a costat 6 500 000 lei aur. 
Lucrările au continuat însă, Peleşul fiind 
transformat şi amplificat datorită pasiunii 
constructive a regelui Carol I, la forma 
definitivă ajungându-se abia în 1914. Aşa 
cum îşi amintea Eugeniu Buchman, 
secretarul regelui Ferdinand, regele Carol I 
„avea pasiunea de a zidi. Stă dovadă 
Castelu l  Peleş,  cu repetatele sale 
transformări şi adăugiri. În privinţa asta, iată 
o conversaţie a reginei Elisabeta cu 
arhitectul Liman: «Ei, domnule arhitect, ce 
mai construiţi acum?» - «Nimic, suntem 
gata cu castelul». - «Nu merge aşa. 
Dumneata ştii destul de bine cât se 
interesează regele de zidiri. Trebuie să 
născoceşti ceva repede. Ia gândeşte-te. 

Mi-ai face mare plăcere». - «Da, am putea 
să adăugăm la partea sudică a castelului o 
sală pentru conferinţe ministeriale. Ar fi chiar 
lângă cabinetul regelui». - «Bună idee, ia 
propune-o regelui». În acest moment intră 
regele. Află de proiect şi este încântat. Aşa a 
luat naştere sala de conferinţe". 

Lucrările efectuate între anii 1893-
1914 au fost încredinţate arhitectului ceh 
Karel Liman, care îşi pune o puternică 
amprentă asupra stilului castelului şi care 
construieşte şi celelalte edifici i  ale 
complexului. Originar din Cehoslovacia, 
Karel Liman era de mulţi ani ajutorul 
arhitectului francez Lecomte du Noüy, cu 
care a conlucrat la renovarea bisericilor Trei 
Ierarhi şi Sfântul Nicolae Domnesc din Iaşi. 
„Arhitect de mare valoare şi de mult talent 
– îl caracterizează Eugeniu Buchman, care 
l-a cunoscut foarte bine – el este de fapt 
creatorul adevărat al Castelului Peleş şi 
Vodă Carol a avut în el nu numai un sfătuitor 
tehnic, ci şi un colaborator cu suflet de artist, 
un muncitor neobosit şi un om cinstit. E 
destul să spun că, după o viaţă întreagă de 
muncă, a murit sărac. Aproape în fiecare zi îl 
vizita regele în biroul de arhitectură situat 
lângă castel şi acolo discutau amândoi cu 
multă patimă înfăptuirile proiectate de rege, 
căruia – ca şi multor altor suverani – îi 
plăcea să clădească, dar nu prea avea 
pricepere multă într-ale arhitecturii şi, mai 
ales, era lipsit de imaginaţie, aşa că planul 
desenat nu-i prea spunea destule şi 
arhitectul era nevoit să prezinte macheta în 
ipsos, redusă, ca regele să-şi poată da 
seama exact de cum urma să fie în realitate 
construcţia plănuită. (...) Cele spuse mai sus 
explică îndeajuns consideraţia deosebită ce 
avea şi manifesta regele pentru Liman, în 
toate împrejurările. Îl invita des la dejunurile 
de la castel şi la serbările mai de seamă iar 
regina Elisabeta, care avea şi ea mare 
simpatie pentru el, nu-l uita şi-l chema la 
ceaiurile sale sau la audiţiile muzicale ce 
aveau loc de câteva ori pe săptămână”.

Regina Elisabeta pe terasa de nord a castelului 
Peleș, cca 1910

Regele Carol I și regina Elisabeta în atelierul de 
pictură al castelului Peleș, cca 1908

Regina Elisabeta și George Enescu în sala nouă 
de muzică de la etajul I

Regina Elisabeta lucrând dantele frivolité pe 
terasa de nord a castelului Peleș, cca 1910

10  11

Castelul Peles, Castelul Peles,



viitorul scumpei noastre patrii”. I-a răspuns 
poetul Vasile Alecsandri, cu următoarea 
urare: „Din strămoşi, când un domn sau un 
boier mare intră în casă nouă, poporul se 
adună în faţa uşei şi-i urează: să ai atâtea 
onoruri şi atâtea biruinţe câte grinzi şi câte 
cărămizi sunt în casă, atâta fericire şi atâta 
glorie câte grăunţe de nisip sunt în ziduri. 
Aceeaşi urare tradiţională o facem astăzi 
Majestăţilor Lor, în numele naţiunei întregi. 
Fie ca binecuvântarea dumnezeiască şi 
dragostea poporului să fie totdeauna 
oaspeţii lor în noua lor casă, încântătoare ca 
o poveste a Peleşului”. 

Şi tot Vasile Alecsandri este cel care 
va compune – pe 30 august 1882 – 
următorul catren, ce va fi săpat în bronz în 
holul de onoare al castelului: „Eu, Carol, cu 
al meu popor / Clădit-am într-un gând şi dor / 
În timp de lupte, al său regat / În timp de 
pace, al meu palat”. Alături se afla expus 
documentul de inaugurare a castelului, 
transcris pe un pergament cu litere artistice 
de către însăşi regina Elisabeta. 

Regele decide extinderea castelului

O dată cu inaugurarea oficială s-a 
încheiat, de fapt, prima etapă de construcţie 
a castelului, care a costat 6 500 000 lei aur. 
Lucrările au continuat însă, Peleşul fiind 
transformat şi amplificat datorită pasiunii 
constructive a regelui Carol I, la forma 
definitivă ajungându-se abia în 1914. Aşa 
cum îşi amintea Eugeniu Buchman, 
secretarul regelui Ferdinand, regele Carol I 
„avea pasiunea de a zidi. Stă dovadă 
Castelu l  Peleş,  cu repetatele sale 
transformări şi adăugiri. În privinţa asta, iată 
o conversaţie a reginei Elisabeta cu 
arhitectul Liman: «Ei, domnule arhitect, ce 
mai construiţi acum?» - «Nimic, suntem 
gata cu castelul». - «Nu merge aşa. 
Dumneata ştii destul de bine cât se 
interesează regele de zidiri. Trebuie să 
născoceşti ceva repede. Ia gândeşte-te. 

Mi-ai face mare plăcere». - «Da, am putea 
să adăugăm la partea sudică a castelului o 
sală pentru conferinţe ministeriale. Ar fi chiar 
lângă cabinetul regelui». - «Bună idee, ia 
propune-o regelui». În acest moment intră 
regele. Află de proiect şi este încântat. Aşa a 
luat naştere sala de conferinţe". 

Lucrările efectuate între anii 1893-
1914 au fost încredinţate arhitectului ceh 
Karel Liman, care îşi pune o puternică 
amprentă asupra stilului castelului şi care 
construieşte şi celelalte edifici i  ale 
complexului. Originar din Cehoslovacia, 
Karel Liman era de mulţi ani ajutorul 
arhitectului francez Lecomte du Noüy, cu 
care a conlucrat la renovarea bisericilor Trei 
Ierarhi şi Sfântul Nicolae Domnesc din Iaşi. 
„Arhitect de mare valoare şi de mult talent 
– îl caracterizează Eugeniu Buchman, care 
l-a cunoscut foarte bine – el este de fapt 
creatorul adevărat al Castelului Peleş şi 
Vodă Carol a avut în el nu numai un sfătuitor 
tehnic, ci şi un colaborator cu suflet de artist, 
un muncitor neobosit şi un om cinstit. E 
destul să spun că, după o viaţă întreagă de 
muncă, a murit sărac. Aproape în fiecare zi îl 
vizita regele în biroul de arhitectură situat 
lângă castel şi acolo discutau amândoi cu 
multă patimă înfăptuirile proiectate de rege, 
căruia – ca şi multor altor suverani – îi 
plăcea să clădească, dar nu prea avea 
pricepere multă într-ale arhitecturii şi, mai 
ales, era lipsit de imaginaţie, aşa că planul 
desenat nu-i prea spunea destule şi 
arhitectul era nevoit să prezinte macheta în 
ipsos, redusă, ca regele să-şi poată da 
seama exact de cum urma să fie în realitate 
construcţia plănuită. (...) Cele spuse mai sus 
explică îndeajuns consideraţia deosebită ce 
avea şi manifesta regele pentru Liman, în 
toate împrejurările. Îl invita des la dejunurile 
de la castel şi la serbările mai de seamă iar 
regina Elisabeta, care avea şi ea mare 
simpatie pentru el, nu-l uita şi-l chema la 
ceaiurile sale sau la audiţiile muzicale ce 
aveau loc de câteva ori pe săptămână”.

Regina Elisabeta pe terasa de nord a castelului 
Peleș, cca 1910

Regele Carol I și regina Elisabeta în atelierul de 
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Parcul 

Castelul a fost înconjurat de un 
splendid parc, la realizarea căruia au 
contribuit mai mulţi arhitecţi peisagişti, 
fiecare punându-şi amprenta stilului propriu 
asupra grădinilor de la Peleş. Amenajarea 
parcului ne-o descrie tot Eugeniu Buchman 
în Jurnalul său: „La Sinaia, în toată 
împrejurimea castelului se construiseră, 
după dorinţa regelui, şi sub conducerea 
şefului grădinilor regale, inginerul silvic 
Knechtel, drumuri, cărări şi poteci care 
străbăteau pădurea prin cele mai frumoase 
locuri, pe sub brazii seculari şi bătrânii fagi, 
acoperiţi de muşchi, rămaşi acolo aşa cum 
i-a lăsat Dumnezeu. Regele interzicea 
exploatarea pădurii ca să i se poată păstra 
frumuseţea şi farmecul ei sălbatec. (...) 
Knechtel însoţea foarte des pe rege în 
plimbările sale prin pădure şi avusese grijă 
ca potecile umblate de suveran să fie 
numerotate cu tăbliţe din sută în sută de 
metr i .  Mai  d ispusese ca margin i le 
drumurilor sa fie bordate cu bazalt artificial 
din care au rămas urme până în zilele de azi. 
În fiecare primăvară se aşternea pietriş 
mărunt pe toate aceste poteci şi lumea din 
Sinaia aprecia frumuseţea acestor plimbări 
prin aerul îmbălsămat al pădurii şi umbra 
răcoroasă a copacilor” .  

Ulterior, regele va apela, pentru 
amenajarea parcului propriu-zis, – în  
suprafaţă de 8 ha – la arhitectul Fritz 
Rehbhun, care a început lucrările în 1881, 
concomitent cu terasarea şi drenarea zonei. 
În jurul castelului s-au realizat şapte serii de 
splendide terase, în stilul neorenaşterii 
italiene, bogat împodobite cu statui, coloane 
şi fântâni. Majoritatea lucrărilor din marmură 
au fost realizate de sculptorul Raffaello 
Rommanelli din Florenţa. În apropierea 
castelului se remarcă numeroase ziduri de 
sprijin, trepte şi balustrade, sculpturi, 
bazine, vase ornamentale, basoreliefuri. În 
1911, firma Antonio Frilli a furnizat castelului 
o serie de statuete din marmură de Carrara. 

În centrul curţii de onoare există o fântână 
din marmură de Florenţa, executată de 
firma Pietro Axerio în 1894. Alături de ea se 
aflau doi câini de bronz, lucraţi la Stuttgart 
de sculptorul Paul Stotz. Întregul parc al 
castelului a fost prevăzut cu o conductă de 
apă, pentru irigare, montată în 1898 de firma 
E. Wolf. 

Parcul era deschis publicului larg în 
timpul lui Carol I. „Splendidele terase cu 
statui şi profuziunea de flori – îşi amintea 
Eugeniu Buchman – erau promenada 
preferată a sinaioţilor şi a sezoniştilor. 
Sosea lumea până în curtea Corpului de 
Gardă, pe jos, în trăsuri sau automobile. De 
atâtea ori am văzut pe regina Elisabeta 
citind liniştită, la o fereastră de la etajul întâi, 
şi răspunzând cu surâsuri amicale la 
saluturile afectuoase ale celor de pe 
terase".

 
O reşedinţă fastuoasă şi confortabilă...

Castelul Peleş a fost – alături de 
Palatul Cotroceni – cea mai modernă şi 
luxoasă reşedinţă regală, dotată cu toate 
utilităţile pe care confortul cerut de regele 
Carol I le impunea. Chiar în Europa acelei 
epoci nu existau prea multe castele care să 
poată concura cu Peleşul din acest punct de 
vedere. 

Rigoarea şi perfecţiunea cerute de 
Carol în construirea reşedinţei sale din 
Sinaia au făcut ca lucrările să fie executate 
numai de firme străine, în special germane, 
recunoscute pentru calitatea serviciilor 
prestate. Cu o meticulozitate tipic germană, 
regele Carol I a supravegheat atent lucrările 
de construcţie, aducând multiple modificări 
proiectului iniţial, conceput de arhitectul 
Doderer. Atât în arhitectura exterioară a 
castelului, cât şi în decoraţia interioară, 
regele şi-a impus stilul, Peleşul purtând 
pronunţat amprenta gusturilor şi ideilor sale.

Lucrările de construire a Castelului 
Peleş au durat aproape patruzeci de ani, 
forma actuală căpătând-o abia în 1914. 

Castelul Peles, Castelul Peles,

Regele Carol I, regina Elisabeta, principele moștenitor Ferdinand și arhitectul Karel Liman, 
pe terasele de nord ale castelului Peleș, cca 1905
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Între anii 1881-1884 s-au executat 
lucrările de decoraţie interioară a castelului 
(zugrăvire, pictură, plafoane sculptate, 
lambriuri, vitralii). Pictura a fost începută de 
August Ziegler în 1881, pentru 6.599 franci, 
când lucrările erau conduse de J. Schultz. O 
parte din picturile castelului au fost 
executate în 1907 de Fritz Elsner, pictor 
decorator al Curţii regale. Cu decoraţiile 
interioare s-a ocupat, începând din 1881, 
firma Martin Copony. În acelaşi an a fost 
lucrat şi acoperişul castelului de către 
antrepriza lui I. Seber. În anul 1906 va fi 
instalat şi orologiul din turnul mare al 
castelului, creaţie a firmei Meinhardt din 
München. 

Dorind să dea reşedinţei sale un 
aspect cât mai modern, Carol a păstrat 
şemineurile doar ca obiecte de decor, 
încălzirea castelului făcându-se prin 
calorifere cu aer cald, instalate – în 1881 – în 
subteranele  edificiului. Vor fi astfel încălzite 
şi ventilate patruzeci şi patru de camere, 
două coridoare şi un vestibul.

Pentru aer şi producerea căldurii vor 
fi folosite unsprezece aparate, din care 
şapte calorifere pe cărbune şi patru cu apă, 
fiecare fiind montate într-un spaţiu încastrat 
în zid. Aceste aparate erau cele mai 
performante în acel moment, obţinând – la 
Expoziţia Universală din 1878 de la Paris 
– medaliile de merit, aur şi argint. Ele puteau 
fi folosite şi la băi.

Cum castelul avea - pe lângă subsol 
şi parter – un etaj şi două mansarde, 
turnurile fiind şi mai înalte, el a fost prevăzut 
cu un ascensor executat în 1903 de firma 
vieneză a lui Wilhelm Brückner. Pentru a se 
putea comunica eficient în interiorul lui, 
castelul a fost dotat cu o instalaţie de sonerie 
electrică, realizată în decembrie 1884, în 
aproape toate camerele existând unul sau 
mai multe butoane. Comunicarea cu 
exteriorul se făcea prin intermediul a trei 
posturi telefonice, instalate în castel în 
octombrie 1885 şi având legătură cu Gara 
Sinaia, Oficiul Sinaia şi cu Bucureştiul. 

Întreaga instalaţie electrică a 
Peleşului, ce asigura iluminarea tuturor 
camerelor, a fost încredinţată firmei 
be r l i neze  „A lgeme ine  E lek t r i c i t ä t 
Gesellschaft” în anul 1894. Uzina electrică a 
castelului va fi dată în exploatarea 
permanentă şi întreţinerea Societăţii 
„Electrica” din Bucureşti, care s-a angajat 
– la 1 iulie 1915 – să ofere personalul auxiliar 
tehnic pe care îl va necesita iluminarea 
castelului. Societatea repara gratis orice 
defecţiune şi se angaja să garanteze o 
iluminare continuă, fără nici o întrerupere.  

Aparatura electro-tehnică a fost 
livrată castelului Peleş în 1895 de firma 
„Hartmann&Braun” din Frankfurt. Cu 
lucrările de feronerie ale castelului (fier 
forjat, scări, grilaje, porţi, garduri, balcoane) 
au fost însărcinate atelierul I. Haug din 
Bucureşti şi firma „Beuchelt & Co.” din 
Silezia, prin reprezentantul ei din Bucureşti, 
inginerul N. Schvalbach. Decorarea 
faţadelor a fost executată între 1895 şi 1911 
de atelierul lui Wilhelm Dietz. Cum lângă 
castel se afla râul Peleş, în 1885 firma 
Fontaix a făcut un pod peste el, în acelaşi 
timp fiind terminată şi şoseaua până la 
Mănăstirea Sinaia. 

... şi un muzeu locuit de regi

Peleşul s-a remarcat nu numai prin 
frumuseţea arhitecturii sale, ci şi prin 
splendidele decoraţii interioare. Între 
decoratorii care au lucrat la castel s-au 
distins August Bembé şi ebenistul Bernhard 
Ludwig-fiul, principalul artist decorator al 
Peleşului .  Mobi la castelu lu i  a fost 
comandată unor firme din străinătate:  
Heymann din Hamburg, Bembé din Mainz şi 
Ludwig din Viena. Regele Carol şi regina 
Elisabeta au fost mari iubitori de artă, 
reuşind să strângă la Peleş o impresionantă 
colecţie de tablouri, tapiserii, sculpturi, 
arme, cărţi, covoare, servicii de masă, 
ceramică, mobilier etc. 

Între furnizorii de obiecte de valoare

Marele salon al castelului Peleș, cca 1900

Sala veche de muzică a castelului Peleș, cca 1890
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Sala mare de arme, 1910

Galeria de marmură a castelului Peleș, 1912 Sera reginei Elisabeta, 1912

ai castelului se numărau diferite ateliere şi 
magazine de antichităţi din Occident, cum ar 
fi :  Pau l  Te lge  d in  Ber l in ,  Edmund 
Wollenweber din München, Giuseppe 
Salvadori din Florenţa etc. 

Din întreaga Europă proveneau 
picturile din colecţia diplomatului german 
Felix Bamberg, colecţie pe care regele Carol 
I a achiziţionat-o între anii 1879-1889. 
Colecţia de tablouri, pe care regele Carol I o 
adunase la Peleş, era una dintre cele mai 
valoroase din Europa, suveranul posedând 
lucrări ale unor mari maeştri ai picturii 
universale, cum ar fi: El Greco, Zurbaran, 
Murillo, Vélasquez, Tizian, Rembrandt, 
Rubens, Tintoretto, Clouet, Van Dyck, 
Carpaccio, Rafael Sanzio, Bruegel, Louis 
David, Correggio, Tiepolo. Toată această 
colecţie, regele Carol a donat-o – prin 
testament – poporului român. 

Reginei Elisabeta i-au plăcut – ca şi 
reginei Maria – foarte mult serviciile de 
masă din aur, argint sau argint aurit, 
majoritatea provenite din atelierele lui Paul 
Telge sau din cele orientale, precum şi 
serviciile din porţelan.  Între acestea se 
puteau număra: „Iacht de mare gală”, 
„Meissen”, „Villeroi&Boch”, „Rosenthal", 
„Serviciul de vânătoare” „Serviciul japonez 
de aur”, Serviciul de argint pentru ceai, 
Serviciul englezesc, la care se adăugau 
vase de Murano, Boemia şi Bavaria. 

Castelul mai posedă o bogată 
colecţie de tapiserii (de Aubusson – sec. 
XVIII), covoare (Bukhara, Şirvan, Kirman, 
Mosul), vitralii elveţiene (sec. XVI-XVII), 
germane (sec. XVIII-XIX), la care se  
adaugă armele (peste 4000 piese europene 
şi orientale din sec. XIV-XVII).

Bogăţia şi valoarea colecţiilor de artă 
ale castelului sunt impresionante. După 
abdicarea regelui Mihai şi trecerea 
castelului în patrimoniul statului, o comisie 
de expertiză – formată din prof. George 
Oprescu, preşedinte, şi Radu Bogdan, 
secretar – a evaluat, între 18 ianuarie şi 
6 martie 1948, bunurile de artă ale Casei 

Regale începând cu cele trei castele din 
Sinaia: Peleş, Pelişor şi Foişor. 

La Peleş au fost inventariate 
următoarele categorii de obiecte de artă: 
298 picturi principale, 487 picturi secundare 
şi gravuri, 1 062 picturi „fără valoare", 150 
icoane, 1 988 obiecte de vitrină, 4 879 arme 
şi medalii, 343 covoare, 429 mobile, 210 
vitralii, 331 sculpturi, 9 370 cărţi. Comisia 
condusă de George Oprescu a ridicat 80% 
din picturile de valoare, 60% din mobilierul 
de artă, 50% din obiectele de artă, 3 
biblioteci şi 4 covoare, care au fost 
transportate la Bucureşti, urmând să intre în 
posesia Muzeului de Artă, amenajat în fostul 
P a l a t  R e g a l  d i n  C a l e a  V i c t o r i e i . 
Inventarierea bunuri lor din întregul 
Domeniu de la Sinaia a fost făcută, 
începând cu 31 mai 1948, de către o 
comisie formată din Ştefan I. Voiculescu, 
preşedinte, Grigore Anghelescu, Max Keiss 
şi Gh. Soare, castelanul Peleşului. 

Din păcate, mare parte din aceste 
obiecte de artă ale Peleşului au avut o 
soartă nefericită, fiind date în custodia unor 
instituţii care nu numai că nu aveau nimic în 
comun cu arta, dar nici nu puteau asigura o 
conservare adecvată (gospodării de partid, 
t e a t r e  d i n  B u c u r e ş t i ,  S t u d i o u r i l e 
cinematografice din Buftea, unităţi militare). 
Au fost astfel distruse sau grav deteriorate, 
iar altele definitiv pierdute, obiecte de 
mobilier, tablouri, tapiserii, covoare, cărţi, 
documente. 

Ceea ce – din fericire – nu a putut fi 
înstrăinat de la Peleş, păstrându-se în bune 
condiţii până azi, sunt minunatele decoraţii 
interioare ale celor aproape 130 de încăperi 
ale castelului. Ca tehnică de lucru s-a folosit 
in special marchetarea, care constă în 
decorarea mobilierului, lambriurilor sau 
uşilor prin încrustarea în lemn a altor esenţe 
de lemn, de culori diferite, sau fildeş, aur, 
sidef, argint. Dintre toate reşedinţele regale, 
Peleşul are cea mai bogată decoraţie în 
lemn, folosindu-se esenţe din cele mai rare, 
nobile sau exotice. 
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Se remarcă prin splendida lor 
decoraţie, care le desăvârşeşte frumuseţea: 
Holul de onoare, amenajat în 1911 de Karel 
Liman, cu lambriuri din lemn de nuc 
intarsiat, în care sunt încadrate statuete şi 
reliefuri de alabastru, şi cu un plafon de 
sticlă; Sala de Arme, construită între 1903-
1906 în stilul neorenaşterii germane; Sala 
de consilii, decorată în 1914 în acelaşi stil; 
Cabinetul de lucru al regelui Carol I, terminat 
în 1883 şi decorat cu piese ale atelierelor 
Heymann din Hamburg. 

Aceeaşi bogăţie a decoraţiei o 
regăsim şi în Sala veche de muzică, 
transformată, după 1905, la cererea reginei 
Elisabeta, în salon pentru serate literare, 
Sala florentină (Marele Salon), cu un plafon 
sculptat din lemn de tei aurit; Sala maură, 
proiectată în stil hispano-maur de Lecomte 
du Noüy; Sufrageria în stilul neorenaşterii 
germane, operă a lui August Bembé; 
Salonul turcesc, cu broderii din mătase; 
Sala de teatru, Sala de concerte sau 
Apartamentul imperial, amenajat în 1906 în 
stilul „Maria Tereza", cu tapet din piele de 
Cordoba. 

Astfel amenajat, Castelul Peleş a 
putut îndeplini rolul de reşedinţă regală cum 
nu o puteau face celelalte palate regale din 
Bucureşti sau Cotroceni. Deşi era reşedinţă 
de vară, Peleşul a marcat decisiv existenţa 
suveranilor României, aici desfăşurându-se 
în cea mai mare parte întreaga viaţă de la 
Curtea Regată a României, cu tot ce a 
însemnat ea. „La castelul Peleş – îşi 
am in tea  Eugen iu  Buchman  –  e ra 
concentrată toată importanţa şi strălucirea 
ambelor Curţi. Acolo se dădeau dejunurile şi 
prânzurile mai de seamă, acolo se primeau 
misiunile militare din străinătate ce soseau 
totdeauna în ţară când suveranul se afla la 
Sinaia". 

O zi la Castelul Peleş 

Cum se desfăşura o zi la Castelul 
Peleş ne povesteşte tot un apropiat al 

familiei regale, Robert Scheffer, care între 
anii 1886 şi 1891 a fost secretar literar şi 
bibliotecar al reginei Elisabeta, experienţă 
în urma căreia a scris o carte de memorii 
intitulată Orient regal. Cinci ani la Curtea 
României. „La Castelul Peleş – scria el – 
viaţa era, dacă se poate spune, familială. 
Curtea lua masa împreună cu Maiestăţile 
Lor. În fiecare zi erau primiţi convivi, mai 
mult sau mai puţin calificaţi. Ne întâlneam 
într-un salon, zis de audienţă, spaţios, 
luminos, care se deschidea cu trei uşi de 
sticlă spre un balcon de lemn, ai cărui stâlpi 
erau acoperiţi de viţă sălbatică, destul de 
golaş, aşa cum se potriveşte cu o sală de 
aparat, cu perdele de satin bleu-pal, cu 
mobile aurite, cu parchet strălucitor, cu 
oglinzi veneţiene. Lustrele cu girandole erau 
în discordanţă cu tonalitatea generală. La 
fiecare extremitate, uşi cu două canaturi, 
care după cină rămâneau închise, lăsau să 
se vadă în anfiladă pe o parte un budoar 
îngust urmat de sala de muzică, pe cealaltă 
sala de biliard. Lângă sala de biliard se afla 
sufrageria, capitonată cu piele de Cordoba, 
mobilată greoi şi bogat, în stilul Renaşterii 
germane,  destul de întunecoasă şi de 
dimensiuni insuficiente (maximum 40 de 
tacâmuri). 

După împrejurări, Maiestăţile lor 
ţineau cerc un minut sau două, sau treceau 
direct la masă, unde un aghiotant (pentru că 
aceste funcţii militare sunt glorioase) 
atribuise, după sfaturile regelui, fiecăruia un 
loc. Regina, exuberantă, vorbea foarte mult, 
povestea cum îşi petrecuse ziua, se 
interesa de ce făcuseră ceilalţi, discuta 
literatură, artă şi natură. Regele, mai sec, 
supraveghea, cu privirea lui mereu mobilă, 
serviciul; câteodată atingea cu degetele 
cotul soţiei, când ea exagera; rareori emitea 
o reflecţie, uneori politică, şi printr-o privire 
rapidă,  c i rculară,  cerceta ce efect 
produsese. (...) După cină, regele se distra 
adeseori cu o partidă de biliard, spre 
mirarea reginei, care considera că se risipea 
în van multă mişcare şi că aveau loc

Salonul de primiri al apartamentului imperial, 1910 

 Sufrageria mare a castelului Peleș, 1917
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Sala maură a castelului Peleș, 1914. Clișeu autochrome, A. Lumière & Fils, Lyon

Sala mare de muzică a castelului Peleș, 1914. Clișeu autochrome, A. Lumière & Fils, Lyon

combinaţii nedemne de rezultat. Salonul, 
deşi mohorât ziua, se înveselea seara sub 
lumina electrică. Are aspectul unei biserici 
luterane, cu vitralii colorate, cu strane 
sculptate de-a lungul pereţilor, cu orga pe o 
estradă. Maiestatea Sa improviza deseori la 
orgă şi nu asta era ocupaţia la care avea cel 
mai  mul t  ta lent ,  fi ind mai  degrabă 
îndrăzneaţă decât experimentată. Adesea 
citea din operele ei. Domnişoarele de 
onoare le cunoşteau pe dinafară; se 
extaziau căscând respectuos în batiste, 
însă aveau ochii umezi prin emoţie 
comunicativă. (...) 

Regina obişnuia să ne invite la 
promenade după-amiaza. Atunci adopta o 
ţinută specială de munte: cu o bască pe cap, 
cu fusta scurtă, cu piciorul cambrat într-o 
gheată înaltă cu şireturi, mergea cu pas vioi, 
cântând adeseori, cu faţa îmbujorată de 
plăcere: «pentru că – spunea ea – Sinaia 
deschide toţi porii pentru bucurie»”. 

La Castelul Peleş au avut loc 
importante evenimente politice, cum a fost, 
de pildă, Consiliul de Coroană din 21 iulie/3 
august 1914, care a decis ca România să îşi 
păstreze neutralitatea în războiul mondial 
care tocmai începuse. „Consiliul s-a ţinut la 
Castelul Peleş, în Sala de muzică, la ora 5 
după-amiază” – îşi amintea I.G. Duca, unul 
dintre participanţi. „În mijlocul sălii se 
aşezase o masă mare acoperită cu 
tradiţionalul postav verde. Masa era mai 
mult pătrată decât dreptunghiulară, iar în 
mijlocul ei stăteau suprapuse, legate în piele 
verde şi în marochin roşu, tratatele, vestitele 
şi misterioasele tratate. Regele Carol şi-a 
făcut intrarea întovărăşit de moştenitorul 
său, Principele Ferdinand”. Deşi decizia 
Consiliului nu a fost pe placul regelui, acesta 
s-a supus, totuşi, ca monarh constituţional, 
hotărârii luate de sfetnicii săi. Acesta a fost 
ultimul act politic major din viaţa regelui 
Carol I, el având înţelepciunea să-şi urmeze 
ţara de adopţie împotriva ţării sale natale. A 
murit totuşi cu amărăciune în suflet, două 
luni mai târziu, la 27 septembrie/10 

octombrie 1914, în „reşedinţa favorită din 
Sinaia pe care o crease şi o ilustrase, 
Castelul – mândria, singura sa distracţie şi 
singurul lui lux, Castelul – în care băgase 
atâtea milioane şi adunase atâtea tezaure 
artistice, Castelul pe care mereu îl schimba, 
îl adăuga, Castelul căruia – printr-o ciudată 
coincidenţă – abia în anul acela îi terminase 
lucrările şi înfrumuseţările”. 

În castelul său de la Sinaia, regele 
Carol a primit numeroase vizite importante, 
cum a fost cea a prinţului Franz Ferdinand, 
pe 10 iulie 1909, însoţit de soţia sa Sofia de 
Hohenberg. Aceste primiri oficiale se vor 
înmulţi în timpul urmaşilor săi, regele 
Ferdinand şi, mai ales, regele Carol al II-lea. 

Nuntă la castel

Cum regele Carol I dorise să facă din 
noua reşedinţă „leagănul dinastiei române", 
aşa se va şi întâmpla, trei dintre copiii 
cuplului princiar Ferdinand şi Maria 
născându-se la Sinaia: principele Carol (pe 
15 octombrie 1893), principesa Elisabeta 
(pe 11 octombrie 1894) şi principele Nicolae 
(pe 18 august 1903). Deşi nu se născuse la 
Peleş, principesa Ileana se va căsători în 
castelul clădit de regele Carol I, evenimentul 
– petrecut pe 26 iulie 1931 – prilejuind una 
din cele mai fastuoase recepţii date de 
familia regală. Cu toate că vineri, pe 24 iulie, 
„nori negri şi grei acoperă tot cerul” – după 
cum îşi amintea Eugeniu Buchman – la ora 
11, în marele hol al castelului, cei doi miri – 
principesa Ileana şi arhiducele Anton de 
Habsburg – primesc felicitările şi cadourile 
din partea invitaţilor: primul-ministru Nicolae 
Iorga i-a oferit principesei, în numele 
guvernului, un colier cu briliante în valoare 
de 2.800.000 lei, precizând: „Din partea unei 
ţări sărace"; generalul Răşcanu i-a oferit din 
partea armatei o icoană de la 1580, în timp 
ce Banca Naţională a României a dăruit 
principesei o casetă din aur ce conţinea 200 
monede de aur. 

A doua zi, pe 25 iulie, a avut loc la
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Sala maură a castelului Peleș, 1914. Clișeu autochrome, A. Lumière & Fils, Lyon

Sala mare de muzică a castelului Peleș, 1914. Clișeu autochrome, A. Lumière & Fils, Lyon
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Cununia principesei Ileana cu arhiducele Anton de Habsburg în holul castelului Peleș, 26 iulie 1931

Ceremonia dezvelirii monumentului regelui Carol I cu ocazia Semicentenarului castelului Peleș, 
25 septembrie 1933

Castelul Peleş un dineu de gală pentru 600 
de persoane, membri ai familiei regale 
române, ai familiei arhiducelui Anton de 
Habsburg, oameni politici, membri ai 
guvernului, diplomaţi străini, ofiţeri etc. 
Căsătoria religioasă a fost oficiată pe 26 
iulie, în marele hol al Castelului Peleş, în rit 
catolic (deşi Ileana a rămas ortodoxă) de 
către arhiepiscopul Alexandru Cisar, asistat 
de monseniorul Vladimir Ghika. La orele 
17, tinerii căsătoriţi au plecat la Castelul 
Bran. 

Regele Carol al II-lea va organiza 
– în zilele de 25 şi 26 septembrie 1933 – 
grandioase serbări ale semicentenarului 
Castelului Peleş, o bună ocazie pentru 
suveran de a aduna la Sinaia întreaga clasă 
politică românească şi de a cinsti memoria 
înaintaşilor săi. 

Invitaţii – între care: Constantin 
Argetoianu, Nicolae lorga, Dinu Brătianu, 
A.C. Cuza, I.G. Duca, Grigore Filipescu, 
Octavian Goga, Ion Mihalache, Mihail 
Manoilescu, Elena Văcărescu, Alexandrina 
Cantacuzino, George Valentin Bibescu – 
au asistat la o paradă militară, după ce 
înainte se oficiase un tedeum la Mănăstirea 
Sinaia, în amintirea regelui Carol I, şi se 
amenajase – într-o aripă a mănăstirii – o 
sală a amintirilor, în care erau expuse 
obiecte aparţinând reginei Elisabeta şi 
regelui Carol I. După parada militară – la 
care au defilat chiar regele Carol al II-lea, 
regele Alexandru al Iugoslaviei, principele 
Nicolae, marele voievod Mihai şi principele 
de Hohenzollern – a avut loc, în prezenţa 
membrilor familiei regale, dezvelirea unei 
plăci comemorative în holul castelului, iar 
Octavian Goga a recitat o poezie dedicată 
regelui Carol I. La ora 13,30 a avut loc un 
dejun de gală, la care au luat cuvântul 
primul-ministru, Alexandru Vaida-Voevod, 
urmat apoi de un concert susţinut de 
cvartetul condus de George Enescu, cel 
care debutase sub oblăduirea reginei-
poete Carmen Sylva, în salonul de muzică 
al Castelului Peleş. 

A doua zi, pe 26 septembrie 1933, 

după oficierea unui serviciu divin, au fost 
dezvelite cele două statui: a regelui Carol I 
(realizată de Oscar Han) şi a reginei 
Elisabeta (realizată de Oscar Spaethe), 
ambele stropite cu agheasmă de patriarhul 
Miron Cristea.  A urmat o masă de onoare, 
pe platoul Stânii regale, în cinstea celor 
aproape şase sute de invitaţi, cărora – în 
încheierea manifestării – li s-a oferit 
medalia comemorativă „Peleş”, realizată 
de sculptorul Ion Jalea. 

Un rege pragmatic la Castelul Peleş: 
Carol al II-lea 

După serbările semicentenarului, 
regele Carol al II-lea a continuat lucrările de 
amenajare a castelului, el construind o 
serie de dependinţe şi dotând Peleşul cu 
alte utilităţi pentru a-i spori confortul. Şi tot 
Carol al II-lea este cel care va acorda şi alte 
valenţe – mai practice, economice – 
castelului clădit de înaintaşul său. 

Pasionată de grădini şi flori, regina 
Elisabeta ordonase construirea unei florării 
la Peleş, lucrare executată în 1908 de firma 
Pietro Axerio. Niciodată, însă, regina-poetă 
Carmen Sylva nu s-a gândit să cultive 
aceste flori în scop mercantil, pentru a fi 
vândute. Mult mai pragmatic, nepotul ei, 
Carol al II-lea, va trece peste aceste 
impedimente morale şi va vinde toate 
produsele Domeniilor Coroanei, de la flori şi 
băuturi până la…blănuri de vulpe argintie, 
dorind „a se da un exemplu din faptul că 
însuşi regele face comerţ, prin vânzarea 
produselor exclusive din domeniile sale 
particulare”.

F lor i le erau vândute fie pr in 
magazinele regale din Bucureşti, fie direct 
unor florării particulare. De pildă, în martie 
1932, s-au vândut din grădinile Peleşului 
flori în valoare de 3.922 lei, prin magazine, 
şi de 7.000 lei florăriei  Blanduzia. Peste 
numai două luni, sumele strânse vor creşte: 
5.105 lei, prin  magazin, şi 14.597 lei de la 
florăria Faraudo. 

Considerând probabil că veniturile
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obţinute din vânzarea florilor nu erau 
suficiente, regele Carol al II-lea se va orienta 
spre produse mult mai vandabile: blănurile 
de vulpe argintie. În acest scop, el a ordonat 
în 1932 să se construiască la Peleş o fermă 
de vulpi polare. Vulpile erau hrănite cu mălai 
şi carne, consumând lunar peste o tonă de 
carne (în ianuarie 1936 – 1293 kg, în iunie 
1936 – 1688 kg). Cu îngrijirea fermei se 
ocupa  Martin  Depner. Pentru a putea fi 
vândute, blănurile erau prezentate în cadrul 
unor expoziţii  cu public. Obiceiul l-a păstrat 
şi regele Mihai, care a organizat la Palatul 
Cotroceni, în zilele de 18-23 iunie 1945, o 
expoziţie cu blănurile produse de ferma de 
vulpi de la Peleş, ce puteau fi văzute zilnic, 
între orele 15-19, de cei interesaţi. 

Pe lângă ferma de vulpi, la Peleş, 
Carol al II-lea a amenajat, în octombrie 
1936, şi o fermă de căprioare, compusă 
dintr-un grajd (cu conductă de apă şi 
canalizare) şi o locuinţă pentru îngrijitor, în 
valoare de 146.040 lei. În 1939 parcul de 
căprioare şi ferma de vulpi vor fi extinse. 
Pentru a-şi putea păstra mai bine produsele 
obţinute pe Domeniile Coroanei, regele 
Carol al II-lea a cerut – în 1937 – instalarea 
la Castelul Peleş a unor frigidere electrice şi 
camere frigorifice mari pentru vânat, carne 
şi peşte. Astfel de frigidere mai fuseseră 
montate şi la Palatul Regal din Bucureşti. 
Frigiderele – asigurate de firma „General 
Electric” la un preţ de 1.985$ (aproximativ 
200.000 lei) – au fost instalate în subsolul 
castelului în martie 1938, întreaga  lucrare 
costând 614.088 lei. Cinefil pasionat – ca şi 
mama sa, regina Maria – Carol va amenaja 
la Castelul Peleş, în 1939, o sală de cinema, 
la fel cum făcuse şi la Palatul regal din Calea 
Victoriei sau la Cotroceni. În acelaşi an, din 
ordinul său, la poarta Peleşului, lângă Podul 
„Carmen Sylva”, va fi construită o casă de 
gardă (august-septembrie 1939) în valoare 
de 280.000 lei, şi vor fi pavate drumurile din 
Sinaia de către firma Emil Prager. 

Cum la 1 septembrie 1939 a izbucnit 
cel de-al Doilea Război Mondial, Carol 

al II-lea s-a gândit să construiască la Peleş 
şi Foişor două adăposturi antiaeriene. 
Proiectul lucrării a fost realizat de inginerul 
N. Mateescu şi prevedea un adăpost pentru 
o sută de persoane lângă Peleş şi altul 
pentru douăzeci şi cinci lângă Foişor, 
ambele putând rezista bombelor de 100 kg. 
Devizul pentru construirea celor două 
buncăre a fost întocmit de Emil Prager: 
6.950.000 lei, cel mare, şi 2.900.000 lei, cel 
mic. Tot regele Carol al II-lea este cel care 
– trăgând învăţămintele necesare din cele 
două incendii care mistuiseră Palatul Regal 
din Bucureşti în 1926, şi Castelul Foişor, în 
mai 1932 – s-a gândit să asigure castelele 
din Sinaia şi dependinţele lor la Societatea 
Generală de Asigurare „Dacia – România” 
în februarie 1939. Valoarea acestor 
asigurări era următoarea: Castelul Peleş – 
400.000.000 lei; Castelul Pelişor – 
70 .000 .000  le i ;  Cas te lu l  Fo işor  – 
40.000.000 lei; Clădirea Economatului (50 
de camere) – 9.000.000 lei; Clădirea 
„Furnica” – 10.000.000 lei; castelul din 
Poiana Iţcani, judeţul Câmpulung – 
3.000.000 lei; Casa Cavalerilor din Sinaia 
(24 de camere) – 3.555.000 lei; Grajdurile 
„Maria" din Sinaia – 3.780.000 lei; Căsuţa 
Poiana Stânei, judeţul Prahova – 300.000 
lei şi tablourile Coroanei – 48.255.938 lei. 

Între numeroasele sale pasiuni, 
regele Carol al II-lea a avut-o şi pe aceea de 
colecţionar de băuturi rare, pivniţa Peleşului 
fiind transformată într-o veritabilă vinotecă. 
La o inventariere făcută la 31 martie 1945, în 
pivniţele castelului s-au descoperit nu mai 
puţin de o sută cincizeci de sortimente de vin 
din diverse recolte: Sauvignon, Bordeaux 
Barsac (1907), Frontignon, Chablis Lys, 
Porte (1826), Madeira (1808), Tokay (1889), 
Armagnac, Mouton Rothschild, Anjou, 
Lyniasol de Cipru etc. Alături de vin, s-au 
mai găsit numeroase sticle de whisky, 
lichior, coniac, vodcă, rom, ţuică şi apă 
minerală de Vichy. 

În timpul domniei regelui Mihai I 
(1940-1947), Castelul Peleş şi-a păstrat 

Castelul Peles,

caracteru l  de reşedinţă de vară a 
suveranului, Mihai I petrecându-şi în 
realitate cam tot timpul la Sinaia, în 
compania mamei sale, regina Elena, 
treburile politice ale tării rămânând în grija 
mareşalului Ion Antonescu, până la 23 
august 1944. Castelul îl va găzdui pe 
suveran şi în timpul „grevei regale”, când 
regele a refuzat să mai colaboreze cu 
guvernul condus de dr. Petru Groza pentru 
că acesta nu era reprezentativ. 

După abdicarea regelui Mihai I (30 
decembrie 1947) – act care s-a petrecut la 
Palatul Elisabeta din Bucureşti, unde regele 
fusese chemat de la Sinaia – suveranul şi 
familia sa vor mai rămâne câteva zile la 
Castelul Peleş, în ianuarie 1948 părăsind 
ţara. Ca şi celelalte reşedinţe regale, şi 
Peleşul a avut de suferit după 1948, multe 
din bogăţiile sale interioare fiind risipite în 
anii „puterii populare”. Cum era şi firesc,în 
anul 1953, Castelul Peleş va deveni muzeu, 
după 1990 căpătând statut de muzeu 
naţional. 

La 1 martie 2007 Castelul Peleş a 
fost retrocedat – împreună cu celelalte 
clădiri de pe Domeniul regal din Sinaia – 
regelui Mihai I al României, aflându-se 
astăzi în administrarea Muzeului Naţional 
Peleş, vizitat anual de peste 400.000 turişti.

Dr. NARCIS DORIN ION
Director general al 

Muzeului Național Peleş

▲ Sala Floren�nă a castelului Peleș, cca 1914
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cel de-al Doilea Război Mondial, Carol 

al II-lea s-a gândit să construiască la Peleş 
şi Foişor două adăposturi antiaeriene. 
Proiectul lucrării a fost realizat de inginerul 
N. Mateescu şi prevedea un adăpost pentru 
o sută de persoane lângă Peleş şi altul 
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70 .000 .000  le i ;  Cas te lu l  Fo işor  – 
40.000.000 lei; Clădirea Economatului (50 
de camere) – 9.000.000 lei; Clădirea 
„Furnica” – 10.000.000 lei; castelul din 
Poiana Iţcani, judeţul Câmpulung – 
3.000.000 lei; Casa Cavalerilor din Sinaia 
(24 de camere) – 3.555.000 lei; Grajdurile 
„Maria" din Sinaia – 3.780.000 lei; Căsuţa 
Poiana Stânei, judeţul Prahova – 300.000 
lei şi tablourile Coroanei – 48.255.938 lei. 
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colecţionar de băuturi rare, pivniţa Peleşului 
fiind transformată într-o veritabilă vinotecă. 
La o inventariere făcută la 31 martie 1945, în 
pivniţele castelului s-au descoperit nu mai 
puţin de o sută cincizeci de sortimente de vin 
din diverse recolte: Sauvignon, Bordeaux 
Barsac (1907), Frontignon, Chablis Lys, 
Porte (1826), Madeira (1808), Tokay (1889), 
Armagnac, Mouton Rothschild, Anjou, 
Lyniasol de Cipru etc. Alături de vin, s-au 
mai găsit numeroase sticle de whisky, 
lichior, coniac, vodcă, rom, ţuică şi apă 
minerală de Vichy. 

În timpul domniei regelui Mihai I 
(1940-1947), Castelul Peleş şi-a păstrat 

Castelul Peles,

caracteru l  de reşedinţă de vară a 
suveranului, Mihai I petrecându-şi în 
realitate cam tot timpul la Sinaia, în 
compania mamei sale, regina Elena, 
treburile politice ale tării rămânând în grija 
mareşalului Ion Antonescu, până la 23 
august 1944. Castelul îl va găzdui pe 
suveran şi în timpul „grevei regale”, când 
regele a refuzat să mai colaboreze cu 
guvernul condus de dr. Petru Groza pentru 
că acesta nu era reprezentativ. 

După abdicarea regelui Mihai I (30 
decembrie 1947) – act care s-a petrecut la 
Palatul Elisabeta din Bucureşti, unde regele 
fusese chemat de la Sinaia – suveranul şi 
familia sa vor mai rămâne câteva zile la 
Castelul Peleş, în ianuarie 1948 părăsind 
ţara. Ca şi celelalte reşedinţe regale, şi 
Peleşul a avut de suferit după 1948, multe 
din bogăţiile sale interioare fiind risipite în 
anii „puterii populare”. Cum era şi firesc,în 
anul 1953, Castelul Peleş va deveni muzeu, 
după 1990 căpătând statut de muzeu 
naţional. 

La 1 martie 2007 Castelul Peleş a 
fost retrocedat – împreună cu celelalte 
clădiri de pe Domeniul regal din Sinaia – 
regelui Mihai I al României, aflându-se 
astăzi în administrarea Muzeului Naţional 
Peleş, vizitat anual de peste 400.000 turişti.

Dr. NARCIS DORIN ION
Director general al 

Muzeului Național Peleş

▲ Sala Floren�nă a castelului Peleș, cca 1914
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Ves�bulul este decorat în s�lul 
Renașterii germane  ntrarea de onoare . La i
din curtea interioară este montată o ușă 
dublă, sculptată, monumentală, operă a 
sculptorului Curții regale Mar�n Stöhr 
(1881). De o parte și de cealaltă a scării de 
onoare se remarcă două plăci din bronz – 
una comemorând inaugurarea castelului  ,
cu versurile poetului Vasile Alecsandri 

(7  octombrie  1883)  ș i  cealaltă , 
sărbătorirea semicentenarului astelului c
Peleș, cu versurile lui Octavian Goga 
(1933).

Ansamblurile  sculptate  din 
marmură albă reprezentând alegorii ale 
ano�mpurilor sunt lucrări comandate 
unor ateliere italiene la sfârșitul secolului 
al XIX-lea. 

◄ Placă comemora�vă de la inaugurarea 
castelului Peleș, 7 octombrie 1883, cu 
versurile poetului Vasile Alecsandri

◄ Bust de împărăteasă romană, atelier 
italian, sfârșitul secolului al XIX-lea

Sculptură „Alegoria iernii”, 
atelier italian, sfârșitul 
secolului al XIX-lea 
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▲ Pictură „Portretul lui Eitel 
Fr i d r i c h  V I I ,  co nte  d e 
Hohenzollern - Hechingen”, 
Gustav Klimt (1862-1918), 
ulei pe pânză, 1883

Scara de onoare conduce spre prima 
sală de recepție a castelului, Holul de 
onoare. Pe casa scării de onoare a fost 
amenajată mica galerie de strămoși, 
compusă din şase tablouri cu portrete de 

strămoşi ai regelui Carol I, realizate de Gustav 
Klimt și Franz Matsch la sfârșitul secolului al 
XIX-lea în s�l academist. Pe plafonul casei 
scării se află o pictură pe rips - „Ș�ința și 
Arta”, realizată de Ernst Klimt în 1883. 

▲ Pictură „Portretul lui 
Philip Friedrich Christoph, 
principe de Hohenzollern”, 
Gustav Klimt (1862-1918), 
ulei pe pânză, 1883 

▲ Pictură ,,Portretul lui 
Johann Georg, principe de 
Hohenzollern - Hechingen”, 
Gustav Klimt (1862-1918), 
ulei pe pânză, 1883

▲ Pictură, scenă alegorică, „Ș�ința și Arta”, Ernst Klimt (1864-1892), pictură pe rips, 1883
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▲ Sculptură „Sfântul 
Gheorghe ucigând 
balaurul”, Karl Fischer 
(1838-1891), lemn de 
nuc, cca 1883

▲ Sculptură „Bustul 
r e g i n e i  E l i s a b e t a ” 
Wladimir Hegel (1839-
1918), marmură, 1891

▲ Sculptură „Bustul regelui 
Carol I”, Raffaello Romanelli 
(1856-1928) ,  Florenţa, 
Italia, marmură, cca 1891

▲ Ladă, atelier german, lemn de nuc, 1613

Principala sală de recepție a 
castelului, a fost construită între anii 
1907 - 1911 după proiectul arhitectului 
ceh Karel Liman, pe locul celei de-a doua 
curți interioare. Holul se inspiră din 
decoraţia Sălii Fredenhagen a Palatului 
Camerei  de Comerţ din Lübeck, 
Germania. Decorată în s�lul Renașterii 
germane, cu elemente baroce, sala are 
16 metri, înălțându-se pe trei niveluri. 

Lambriurile din lemn de nuc cu 
intarsii din abanos, trandafir şi frasin 

creț, reliefurile din alabastru cu scenele 
pa�mi lor  lu i  I i sus  ş i  panour i le 
m a rc h etate  fi g u râ n d  re ş e d i nţe 
medievale germane au fost executate 
de atelierele Bernhard Ludwig din 
Viena. Scara în spirală  din lemn de nuc 
este copia scării Primăriei din Bremen şi 
a fost executată de ar�stul Gheorghe 
Stănescu  (1881-1967).  La nivelul 
etajului I, au fost amplasate şapte 
tapiserii Aubusson (Franța) din secolul al 
XVIII-lea. 
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▲ Sculptură „Eitel Friedrich al III-lea”, 
Carl Fischer (1838 –1891), lemn de 
nuc, cca 1883

◄ Sculptură „Jost Nikolaus”, Carl 
Fischer (1838 –1891), lemn de nuc, 
cca 1883

Holul de onoare este acoperit cu 
un plafon vitrat mobil, acționat electric, 
creaţie a firmei Griedl din Viena (1911). 
Vitraliile, realizate de firma Zwӧlfer din 
Viena, ilustrează stemele județelor din 

vechiul regat. După dejun, regele îi invita 
pe oaspeți la ceai, în Holul de onoare. La 
un semn al suveranului, un aghiotant 
apăsa de un buton electric și tavanul sălii 
se deplasa ușor, lăsând cerul liber. 
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Spadă de călău, atelier german, 
începutul secolului al XVI -lea

Sala  mare  de  arme a  fost 
construită, pe aripa de nord, între anii 
1903-1906, după planurile arhitectului 
Liman şi decorată în s�lul Renaşterii 
germane, cu lambriu din lemn de stejar 
şi plafon pictat cu scuturi heraldice. Sala 
adăposteşte o parte a armelor europene 
(de paradă)  a le  regelui  Carol  I . 
Cons�tuită treptat, colecţia de arme 

numără peste 3600 de piese europene şi 
orientale. Cele mai vechi datează din 
secolul al XV-lea. O parte a armelor au 
fost aduse din străvechiul castel de la 
Sigmaringen. Cele mai valoroase 500 de 
arme au fost inventariate în anul 1914 de 
către Julius Scheurer din Viena. Regele 
Carol I prefera intrarea prin Sala mare de 
arme ori de câte ori revenea la castel. 

Amenajată în s�l go�c, Sala mică 
de arme adăposteşte câteva arme 
orientale de paradă din colecţia regelui 
Carol I. Armele sunt de provenienţă 
persană, otomană, extrem-orientală şi 
africană. În vitrina din cristal sunt 
expuse armele cele mai frumoase ale 

colecţiei. Printre ele, sabia voievodului 
Transilvaniei, Gabriel Bathory (sec. XVII). 
Micul studio închis cu grilaj din fier forjat 
adăpostea colecţia de monede a 
regelui. Vitraliile fabricate de firma 
Ze�ler ilustrează scene de luptă ale 
nobilimii germane. 

▲ Pușca Buescu a regelui Carol I, 
atelier românesc, 1875
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Cabinetul de lucru al regelui Carol 
I a fost amenajat în prima etapă a 
construcţiei castelului Peleş (1883), în 
s�lul Renaşterii germane de către firma 
Heymann din Hamburg. Mobilierul din 
stejar și nuc se remarcă prin sobrietate 
şi se compune din birou, pupitru, lojă, și 
dulap-bibliotecă. De o parte şi de alta a 
bibliotecii, cele două pânze îi reprezintă 
pe regele Carol I şi pe regina Elisabeta cu 
unicul lor copil, Maria. 

În fiecare dimineaţă, de la ora 
10:00, regele Carol I acorda audienţe 
miniştrilor, apoi, după-amiaza, relua 
audiențele după ce lua ceaiul la regină. 
Carol I era recunoscut pentru obsesia sa 
pentru punctualitate. Ul�mul raport, 
rămas deschis pe biroul suveranului, 
după moartea acestuia, era de ordin 
militar şi se referea la aşezarea trupelor 
de graniţă. 

▲ Vas omagial, atelier Paul Telge – O�o 
Rohloff, Berlin, argint, pietre semipreţioase, 
1909 .  A fost  oferit  de  famil ia  de 
Hohenzollern-Sigmaringen, regelui Carol I, 
cu ocazia celei de-a 70-a aniversări.

▼ Pupitru, atelier Heymann, Hamburg, 
lemn de nuc şi stejar, cca 1883

▲ Casetă, atelier Christofle, Paris, după 
proiectul lui Tony Szirmai, argint, 1906
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anii 1875-1883, Biblioteca a fost decorată 
în s�lul Renaşterii germane de către 
firma Heymann din Hamburg. Ci�toare 
pasionată, regina Elisabeta petrecea 
foarte multe ore în Bibliotecă. Aici se 
găsesc peste 700 de volume princeps de 
literatură, artă, medicină, religie şi istorie. 
Suveranii erau abonaţi la publicaţiile cele 
mai importante ale epocii. În 48 de ani de 

domnie, Carol I  cumpără peste 30.000 
de cărţi, pe care le distribuie în toate 
reşedinţele sale. Din Bibliotecă se realiza 
comunicarea cu etajul întâi printr-o uşă 
secretă, mascată cu coperte de cărţi. 
Bibliotecarul regelui Carol I a fost 
elveţianul Léo Bachelin, urmat de G.T.  
Kirileanu, bibliotecarul regelui Ferdinand 
şi de Nicolae Condiescu, bibliotecarul 
regelui Carol al II-lea. 

Sculptură „Quies” sau „Regina Elisabeta 
brodând”,  autor Oscar Späethe, 
marmură, 1910

►
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Sala de consiliu a fost amenajată 
între anii 1911-1914, la iniţia�va 
regelui Carol I, fiind ul�ma intervenţie 
în arhitectura castelului Peleş, înainte 

de moartea suveranului. Inspirată 
dintr-un interior al Primăriei din 
Lucerna, Elveţia, sala de consiliu urma 
să găzduiască audienţele regale. 

▲ Cabinet, atelier francez, lemn de 
nuc, începutul secolului al XVII-lea

▲ Statuetă, Johann Boese, 
Germania, bronz, 1884

▲ Vitraliu „Jurământul celor trei frați 
elvețieni”, autor Franz von Fallenter, 
Elveţia, s�clă şi plumb, 1605

▲ Pictură „Portret Eitel Friedrich III”, 
Gustav Bregenzer (1850-1919), ulei pe 
pânză, 1883
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ĂSituată pe latura sudică, sala a 
fost construită în anul 1883 şi 
modificată în anul 1906. A fost u�lizată 
şi ca salon literar. Ansamblul se 
compune din lambriuri realizate în 
panouri casetate din lemn de nuc și 
frasin creț, mobilier german şi vitralii 
policrome executate în atelierele 
Ze�ler (München), ilustrând scene din 
basme româneș� culese de Vasile 
Alecsandri – Înşir'te mărgărite, Ana 
Doamna și Ciocârlia. Suita de pânze cu 
personaje alegorice din străvechi 
legende germane, interpretate de 
regina Elisabeta în scrierile sale, 
reprezintă  lucrări  ale pictoriței 
germane Dora Hitz. 

Piesele care amintesc de serile 
m u z i c a l e  d e  l a  c a s t e l  s u n t 
orchestrionul (Atelier Welte, Freiburg, 
Germania, 1890) – piesă unicat în țara 
noastră, pianul Carl Bechstein, Berlin, 
harpa de proveniență italiană, vioara și 
par�turile muzicale preferate ale 
reginei Elisabeta. 

 Cunoscută sub pseudonimul 
literar Carmen Sylva, regina Elisabeta a 
studiat filosofia şi arta la universităţi de 
pres�giu, precum Heidelberg şi Berlin. 
A fost muziciană, pictoriţă şi scriitoare. 

 Consiliul de Coroană convocat 
de regele Carol I în Sala veche de 
muzică a hotărât neutral itatea 
României în Primul Război Mondial, la 
3 august 1914. 
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▲ Pictură „Sappho”, Dora Hitz (1856-1924), 
ulei pe pânză, 1890

▲ Acuarelă „Puiu”, Regina 
Elisabeta, 1882

Pian, atelier Carl Bechstein (1826-1900), Berlin, 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Cadou de la regele Carol I 
pentru aniversarea a 60 de ani ai reginei Elisabeta
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ĂAflată pe locul Marelui Salon, 
Sala floren�nă este amenajată între 
1906-1910, după modelele Renașterii 
floren�ne târzii, în sală de recepţie. 
Plafonul casetat din lemn de tei sculptat 
și aurit are în centru o pictură in�tulată 
„Muza Caliope”, copie după originalul 
lui Giorgio Vasari din Sala della Signatura 
(Palazzo Vecchio, Florenţa). 

 Lambriurile din lemn sculptat, 
parchetul din stejar marchetat și ușile 
din bronz decorate cu personaje 
alegorice, realizate în atelierele Luigi 
Magni din Roma, se încadrează s�lis�c 
ansamblului renascen�st. Căminul din 

marmură de Paonazzo are la partea 
superioară reducții din bronz, copii 
după sculpturile lui Michelangelo – 
Gânditorul, Amurgul și Aurora de la 
Biserica San Lorenzo, Florența. Piesele 
de mobilier (cabinete, mese şi jilţuri) 
sunt copiate după piese originale din 
Italia secolului al XVI-lea de către firma 
Bernhard Ludwig (Viena) şi Menega� 
(Florenţa). Candelabrele şi oglinda sunt 
achiziţionate din atelierele Murano, 
Veneţia. 

 În �mpul domniei regilor 
Ferdinand şi Carol al II-lea, sala a servit 
drept sufragerie de oaspeţi. 

◄  Cabinet,  atelier 
Bernhard Ludwig, Viena, 
Austria, lemn, furnir 
a b a n o s ,  s t r u n j i t , 
sculptat, pietra dura; 
sidef;  argint;  bronz 
c r i s t a l ,  î n c e p u t u l 
secolului al XX-lea. Copie 
după  cabinete  din 
palatul Borromeo, Insula 
Bella, Lacul Maggiore

▼  Fotoli i ,  atel ier 
german, lemn şi ca�fea 
de mătase, începutul 
secolului al XX-lea

 45
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între anii 1907-1910, după planurile lui 
Karel Liman. Având aspectul unei galerii 
cu coloane ionice şi mo�ve decora�ve 
inspirate din Sala della Guaran�a a 
Palatului Dogilor de la Veneţia, a fost 

u�lizată ca sală de recepţie. Între anii 
1910-1911, sunt instalate marile oglinzi 
veneţiene, care conferă amplitudine 
spaţiului. Mobilierul se compune din 
piese italiene originale, din secolele 
XVI-XVIII.

 47

▲ Pictură ,,Portretul Isabellei d'Este”, 
Gustav Klimt (1862-1918), după Tizian 
(1488-1576)

▲ Pictură ,,Portret de tânăr general în 
armură”, Ernst Klimt (1864-1892), după 
Anton van Dyck (1599-1641), ulei pe 
pânză, 1885

▲ Masă octogonală, atelier italian, lemn 
de nuc, începutul secolului al XVI-lea

◄  S c u l p t u r ă 
„Alegoria păcii”, 
atelier italian după 
Jacopo Sansovino 
( 1 4 8 6 - 1 5 7 0 ) , 
bronz, sfârşitul 
secolului al XIX-lea
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Construită în anul 1883 şi 
modificată în anul 1906, sufrageria se 
dis�nge printr-o unitate compozițională 
remarcabilă de factură renascen�stă 
germană. Mobilierul, comandat în 
atelierele August Bembé din Mainz, se 
compune din bufetul din lemn de nuc și 
frasin creț şi masa extensibilă pentru 36 
de persoane. Vitraliile realizate de F. X. 

Ze�ler (München)  reprezintă scene din 
viaţa nobililor germani din Evul Mediu.

Piesele de artă decora�vă din 
argint şi cristal recreează atmosfera 
specifică de epocă: căni de bere gigant, 
carafe și o piesă surtout, semnată Ed. 
Wollenweber. Arta plas�că este 
ilustrată de naturile sta�ce realizate 
după Cornelius de Hem.

◄ Surtout de table, atelier 
Ed  Wollenweber.  (după 
proiectul F. Brochier), 
München, argint, 1887

◄ Vas pentru punch, model 
B a m b o u ,  a t e l i e r  s � c l ă 
Baccarat, atelier argint Ed. 
Wollenweber, cristal, argint, 
sfârșitul secolului al XIX-lea
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ĂSala Maură a fost amenajată 
între anii 1890-1892, pe locul terasei 
acoperite de pe faţada sudică a 
castelului Peleş, după planurile 
arhitectului francez Charles André 
Lecomte du Noüy. A servit drept sală 

de recepţie şi salon de ceai pentru 
regină şi anturajul său. Se inspiră ca 
decoraţie din s�lul maur al Palatului 
Alhambra din Granada, Spania. 
Mobilierul este realizat de firma 
vieneză Stӧger. 

▲ Ladă, atelier Stöger, Viena, lemn 
de stejar, încrustat, sidef, baga, 
sfârşitul secolului al XIX-lea

▲ Fotoliu, atelier Stöger, Viena, lemn 
de stejar încrustrat, sidef, sfârşitul 
secolului al XIX-lea 

◄ Sabie, atelier turcesc, 
începutul secolului al XVII -lea

▼  Scut, atelier persan, 
începutul secolului al XVI -lea
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Salonul turcesc a fost amenajat 
în prima etapă a construcției (1875-
1883), în s�l otoman, de către 
atelierele Siegert din Viena. Broderiile 
din mătase acoperind plafonul, pereții 
și mobilierul au figurat în Expoziția 
Universală de la Viena din anul 1873. 
Oglinzile de la nivelul scafei oferă 
luminozitate încăperii alături de 

vitraliile cu versete din Coran. O notă 
orientală este adusă de grupul statuar 
„Arabi și cămilă”, realizare în bronz a 
ar�stului francez, Louis Ho�ot (1829-
1905), piesă achiziționată de consulul 
României la München, Karl von 
Günther, și de vasele din alamă de 
influență persană. Sala a fost u�lizată 
ca salon de oaspeţi şi fumoar. 

 53

Grup statuar „Arabi și cămilă”, autor 
Louis Ho�ot (1829-1905), bronz, 
ca�fea, lemn, sfârşitul secolului al 
XIX-lea

►

◄  N a r g h i l e a , 
alamă, sfârşitul 
secolului al XIX-lea

◄  Vas ,  atel ier Iznik, 
Turcia, ceramică, sfârşitul 
secolului al XVII-lea
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1883, fiind proiectată de arhitectul 
Johannes Schulz și modificată în anul 
1906, sub direcția arhitectului Karel 
Liman. Atunci se realizează denivelarea 
și sala se adaptează pentru proiecții 
cinematografice, fiind dotată cu un 
aparat de proiecție. Decorată în s�l 
clasicizant de către firma August 
Bembé din Mainz, Sala de teatru 
conţine ansamblul pictural in�tulat 

„Muze, măș�, alegorii și embleme”, 
creaţie a Künstler Compagnie, din care 
făceau parte pictorii vienezi Gustav și 
Ernst Klimt şi Franz Matsch. În anul 
1912, în această sală a fost proiectat 
primul film românesc de lung metraj -  
„Independența României”. Între anii 
1914-1947,  a  fost  u�l i zată  ca 
cinematograf, regina Maria şi regele 
Carol al II-lea fiind recunoscuţi ca mari 
cinefili. 

▼ Pictură „Melpomene”, Gustav Klimt (1886-1918), ulei pe rips, cca 1884

▼Pictură „Scenă alegorică”, 
Franz Matsch (1861-1943), 
ulei pe rips, 1884
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EC o n s t r u i t ă  d u p ă  p l a n u r i l e 
arhitectului Karel Liman și decorată de 
Anton Pӧssenbacher în s�lul Renașterii 
engleze, sala de concerte a găzduit seratele 
muzicale ale reginei Elisabeta. Muzicieni 
talentați precum George Enescu, Dumitru 
Dinicu, Eugene Ysaÿe s-au numărat printre 
invitații de marcă ai reginei.

Lambriurile din lemn de nuc, 
plafonul casetat din stuc aurit, tapetul 
flamand din piele gofrată, sunt inspirate 
din decorația Holului de onoare al 
castelului Ha�ield (Anglia).

D e a s u p r a  ș e m i n e u l u i  e s t e 
amplasată pânza pictorului Jean-Jules-
Antoine Lecomte du Noüy, realizată în 
1897 ,  in�tulată „Regina El isabeta 
ascultând vocile pădurii”.

Orga Rieger, fabricată în Cehia, în 
anul 1903, este un instrument pneuma�c 
cu două console (pupitre de comandă), la 
care adeseori regina Elisabeta interpreta 
muzică c lasică,  în  special  Bach ș i 
Beethoven.
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▲ Orgă, atelier Rieger, Jägerndorf, Boemia, 1903

▲ Pian pentru concert, cu placă şi coarde 
plasate ver�cal, atelier Blüthner, Leipzig, 
Germania, începutul secolului al XX-lea

Masă, autor: Mar�n Stöhr, Sinaia, lemn de 
stejar, sculptat, sfârşitul secolului al XIX-lea  

▼
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des�nată audiţiilor muzicale. În acest 
spa�u se află cel de-al doilea pupitru 
al orgii Rieger din sala de concerte. 
Din perioada interbelică datează 
vitrinele  în care sunt expuse astăzi 
preţioase piese de artă extrem-
orientală: vase de grădină din 
ceramică chinezească, piese Celadon 
din secolul al XVIII- lea, faianţă 
japoneză de Imari şi Arita, vase 
persane din secolele XVII-XIX. La 
nivelul superior se remarcă un 
balcon-estradă în formă de „U”, 
prevăzut cu banchete, accesibil 
printr-o mică scară încastrată în 

perete. Balustrada şi plafonul sunt 
executate în stuc, imitând perfect 
lemnul. Scara interioară în spirală 
conduce la etajul II, în  apartamentul 
garderobierei şi aduce un surplus de 
frumuseţe acestui ambient.

Se remarcă garnitura de salon, 
din lemn de teck, sculptat în India la  
sfârşitul secolului al XIX-lea, vitrina-
casetă, din lemn exo�c, cristal, sidef și 
fildeş, realizată în 1937 special pentru 
înaintarea la gradul de  sublocotenent 
al Marelui Voievod de Alba-Iulia, 
paravanul, vasul de mirodenii și 
platourile din faianță pictată, create în 
ateliere extrem-orientale. 

Vitrină-casetă, atelier 
oriental, lemn exo�c, 
cristal, sidef, fildeş, 
1938

Vas pentru ars 
mirodenii, atelier 
chinezesc, bronz, 
sfârşitul secolului 
al XVIII-lea

▼ Garnitură de salon, atelier indian, lemn de teck, începutul secolului al XX-lea
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Cabinetul de lucru al reginei 
Elisabeta, amenajat în 1883, decorat 
în s�lul Renaşterii italiene, include și 
un  salonaş semicircular amenajat în 
turla cea mică şi biblioteca pe două 
nivele, accesibilă printr-o scăriţă  în 
colimason. Pereţii şi plafonul sunt 
bogat decoraţi cu lambriuri din lemn 
de nuc marchetat .  Tapetul  din 
material tex�l şi fir metalic conferă 

încăperii un aspect elegant. Mobilierul 
camerei, executat la sfârșitul secolului 
al XIX-lea poartă accentele s�lis�ce ale 
Renașterii italiene și este format din 
birou, scaune, fotolii și banchete 
bogat sculptate în lemn de nuc. 
Vitraliile înfățișează scene din basme 
germane,  „Albă ca  Zăpada” ș i 
„Frumoasa Melusine”, executate în 
atelierele Ze�ler din München.

▲ Casetă, atelier Paul Telge, Berlin, 
argint, 1894. Caseta copiază o piesă a 
ce lebru lu i  tezaur  ost rogot  de  la 
Pietroasele şi conţine o dedicaţie pentru 
regina Elisabeta

▲ Ceas de birou, atelier francez, bronz 
aurit, începutul secolului al XIX-lea
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Portretul regelui 
C a r o l  I ,  a u t o r 
anonim, pastel pe 
c a r t o n ,  b r o n z , 
începutul secolului 
al XX-lea
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Dormitorul regal a suferit 
modificări de-a lungul �mpului, forma 
actuală fiind rezultatul amenajării din 
1905, realizată de Liman la cererea 
regelui Carol I. Decoratorul din  prima 
fază a construcției era August Bembé 
din Mainz, iar cel din faza a doua, 
Bernhard Ludwig. Lambriurile casetate 
care îmbrăcă sala în întregime și 
mobilierul sunt lucrate în s�lul 
Renașterii flamande. În patul masiv din 
încăpere, comandat manufacturii J.D. 
Heymann, în anul 1883, regele Carol I  
își trăia ul�mele clipe, în ziua de 27 
septembrie/10 octombrie 1914. Patul 
din lemn de nuc este bogat sculptat, 

tăblia din față prezentând în panouri 
alăturate, cinci figuri feminine -  alegorii 
ale simțurilor. Piesele din  garnitura de 
mobilier, din lemn de stejar, tapițate 
aproape în întregime cu damasc bej 
din mătase cu fir, sunt în acord cu 
sobrietatea încăperii. Pe latura de est a 
dormitorului regal se află capela, un 
spațiu mic, lambrisat, decorat în partea 
superioară cu picturi în ulei redând 
scene religioase realizate de regina 
Elisabeta. Fotografia ovală, montată pe 
ușa capelei, o reprezintă pe regina 
Elisabeta cu fiica ei, Maria, trecută în 
veșnicie la vârsta de patru ani, în 1874.

▼ Secretaire „dos d'âne” 
atelier francez, lemn furniruit 
cu abanos, sidef, bronz, 
sfârşitul secolului al XIX-lea

▲  Bombonieră ,  ate l ie r 
Glasgow, Marea Britanie, 
argint, sfârşitul secolului al 
XIX-lea

▼Trip�c, atelier german, lemn de nuc, 
cromolitografie după fraţii van Eyck, 
sfârşitul secolului al XIX-lea 
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Cabinetu l  de  toa letă  d in 
apartamentul regal este delimitat 
printr-un grilaj de sala de baie a regelui 
Carol I. Ansamblul este tapetat cu 
material tex�l, draperii şi tapiţerii din 
postav verde și decorat cu mobilier din 
stejar sculptat, compus din dulap, 
masă, comode etajere, canapea, 
scaune şi fotolii. Vasele din bronz şi 
alamă, realizate în s�l oriental, 
îmbogățesc decorația. Pictura este 

bogat reprezentată prin pânzele 
ar�stului german Emil Volkers, celebru 
pentru lucrările în care caii reprezintă 
subiectul principal. În sala de baie se 
află cada din nichel zincat şi ramă din 
lemn, lavoarul cu două ligheane din 
faianţă albă, basculante, și robinete 
separate pentru apă rece și apă caldă, 
alături de un serviciu de toaletă din 
faianţă germană, creație a celebrului 
atelier Villeroy & Boch. 

▼ Cadă, atelier Tiergärtner, Baden-Baden, Germania, nichel zincat, 1883

▲ Vas, atelier oriental, 
alamă, sfârşitul secolului 
al XIX-lea

Dulap, atelier german, 
lemn de stejar, sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Piesa 
este sculptată cu scena 
na�vităţii lui Iisus

►
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Salonul pentru mic dejun regal, 
amenajat în anul 1906 şi decorat de 
către Bernhard Ludwig, era des�nat 
perechii regale pentru servirea micului 
dejun şi semnarea corespondenţei de 
dimineaţă. S�lul  neo-renaşterii 
germane şi italiene predomină în 
decoraţia realizată la Viena, din lemn 
de nuc intarsiat cu mul�ple esenţe de 
l e m n ,  ca re  î m b ra că  p l a fo n u l , 
ancadramentele uşilor şi parțial 
pereţii. În cele două logii se află un 
birou lucrat în s�lul Renaşterii italiene 
în atelierele austriacului Bernhard 
Ludwig, un serviciu de corespondență 

din bronz aurit decorat cu peruzele, o 
a q u a m a n i l a .  M o b i l i e r u l  e s t e 
completat de credenţa din secolul al 
XVII-lea din lemn de nuc intarsiat și un 
dressoir italian din secolul al XIX-lea, 
din lemn de nuc sculptat. Se remarcă 
soba din faianţă germană, lucrată la 
Ber l in  în  1906,  reproducere a 
originalului elveţian de Winterthur din 
anul  1620,  care este expus  în 
Landesmuseum din Zürich, piese de 
artă decora�vă din metal prețios 
german, s�clă de Boemia și ceramică 
realizată în atelierele italiene de la 
finele secolului al XIX-lea. 

▼ Pictură „Trecerea trupelor”, Esaias van 
de Velde cel Bătrân (1591-1630), şcoală 
flamandă, ulei pe pânză, începutul 
secolului al XVII-lea

▲ Terină, atelier Orvieto, Italia, ceramică, 
începutul secolului al XVII-lea

▼ Ceas giroscopic, atelier Gustav Becker, 
Germania, începutul secolului al XX-lea
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de Velde cel Bătrân (1591-1630), şcoală 
flamandă, ulei pe pânză, începutul 
secolului al XVII-lea

▲ Terină, atelier Orvieto, Italia, ceramică, 
începutul secolului al XVII-lea

▼ Ceas giroscopic, atelier Gustav Becker, 
Germania, începutul secolului al XX-lea
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ĂCamera de gardă, des�nată 

primirii de către regele Carol I a 
raportului de la aghiotantul regal de 
s e r v i c i u ,  e s t e  s i t u a t ă  î n t r e 
apartamentul regal și apartamentele 
des�nate oaspeților. Dulapurile-
bibliotecă, comandate în atelierele 
germane Graef & Pagenstecher, din 
E lbe r fe ld ,  bogat  sc u lptate  c u 
basoreliefuri-caria�de sunt lucrate în 
s�lul Renașterii germane târzii. În 
încăpere se găsesc și două birouri cu 
scaune, îmbrăcate în întregime în piele 
de vițel prinsă în ținte metalice. 
Decorația parietală cuprinde uleiuri pe 

pânză, copii după Albrecht Dürer 
executate de Adrian Walker: „Portretul 
lui Stefan Paumgartner”, „Portretul lui 
L u c a s  P a u m g a r t n e r ”  ș i  u n 
„Autoportret” al lui Dürer. Pictorul 
copist Gustav Bregenzer este autorul 
pânzei „Arhanghelul Mihail”, copie 
după un anonim german.  Arta 
decora�vă este reprezentată prin piese 
din gresie germană de la finele 
secolului al XIX-lea, căni de bere, vase 
decora�ve, o jardinieră cu piedestal 
înalt,  realizate în atelierele din 
Westerwald (Rhenania), piese cu o 
deosebită valoare ar�s�că.
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◄ Cană, atelier 
G r e n z h a u s e n 
W e s t e r w a l d , 
Germania, gresie, 
sfârşitul secolului 
al XIX-lea

▲ Ceas de masă cu pendul, 
atelier occidental, bronz aurit, 
sfârşitul secolului al XIX-lea 

◄ Pictură „Albrecht Dürer, 
Autoportret” copie de Adrian 
Walker, ulei pe pânză, sfârşitul 
secolului al XIX-lea
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OApartamentul rococo, compus 
din două încăperi, des�nat găzduirii 
oaspeților regali, a suferit numeroase 
modificări de-a lungul �mpului. În 1893, 
aici s-a născut principele Carol, primul 
dintre cei șase copii ai perechii princiare 
Ferdinand-Maria. De asemenea, aici au 
fost găzduite mama regelui Carol I, 
Josephina de Baden, mama reginei 
Maria, ducesa Maria de Saxa-Coburg și 
Gotha și numeroși alți oaspeți ai Casei 
regale a României.

Decorația pereților în panouri din 
lemn vopsit alb cu baghete aurii și 
damasc roșu, în armonie cu piesele de 
mobilier  inspirate  din  castelele 
Fontainebleau din Franța și Würzburg 
din Bavaria, patul din lemn, îmbrăcat în 
ca�fea de mătase și sa�n cu broderii, 
biroul des�nat doamnelor, din lemn de 
nuc brazilian, bancheta și  scăunelele din 
pai de orez aurit, masa din lemn de acaju 
cu o fină marchetărie și aplicații din 
bronz, măsuțele din lemn de nuc și 

palisandru cu medalioane pictate cu 
scene de gen, poartă amprenta s�lului 
rococo prin ușoara asimetrie formală și 
mo�vele rocaille  prezente.  Arta 
decora�vă este îmbogățită  prin 
delicatele piese din porțelan de Meissen, 
Rosenthal, Ilmenau, girandolele și 
candelabrul din cristal de Boemia, 
platoul și aplicele decora�ve din argint 
lucrat în ateliere germane. Scenele 
mitologice reprezentate prin lucrări de 
școală italiană, sunt copii după Tiepolo, 
Correggio, Rafael și Sebas�ano Ricci. Cea 
de-a doua sală a apartamentului poartă 
amprenta s�lului englez 1900. Plafonul 
este ornat cu mo�ve decora�ve delicate, 
stucate, lambriuri din lemn formând 
dulapuri și ra�uri pentru expunerea 
pieselor decora�ve din metal, cristal și 
faianță italiană, iar grilajul din lemn 
vopsit alb separă salonașul de grupul 
sanitar. Mobilierul încăperii și decorația 
în fix aparțin creatorului August Bembé 
din Mainz. 
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▲ Vas brûle – parfum, 
a t e l i e r  I l m e n a u , 
Germania, porţelan, 
sfârşitul secolului al 
XIX-lea

▼ Măsuţă „en chiffonier”, 
atelier occidental, lemn de 
n u c  p i c t a t ,  s f â r ş i t u l 
secolului al XIX-lea

▼ Comodă, atelier 
Portois & Fix, Viena, 
l e m n  f u r n i r u i t , 
marmură, bronz, cca. 
1900. Piesa este copia 
c o m o d e i  p e n t r u 
meda l i i  a  rege lu i 
Ludovic al XV-lea al 
Franţei, realizată de 
Antoine Gaudreaux
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A p a r t a m e n t u l  i m p e r i a l , 
des�nat înalților oaspeți, a fost 
construit între 1905-1906, după 
proiectul lui Karel Liman. Ansamblul, 
cons�tuit din mai multe încăperi, 
cuprinde un salon de primire, camera 
de lucru, dormitorul, camera de 
toaletă, baia, garderoba și camera 
valetului .  Încăperi le,  des�nate 
diverselor primiri, sunt delimitate prin 
denivelare, draperii și decorate în 
s�lul barocului austriac cunoscut și 
sub denumirea de s�l Maria Tereza, de 
către Bernhard Ludwig din Viena. 
Salonul mare al apartamentului 
imperial sau camera de lucru, a fost 
amenajat cu piese de mobilier create 
de Bernhard Ludwig, lambriuri din 

lemn de nuc și esențe exo�ce, coloane 
din lemn în torsadă, tapete din piele 
de Cordoba, din secolul al XVII-lea, iar 
stucatura barocă de pe plafon este 
iden�că cu desenul din țesătura ton 
sur ton a covoarelor gen Savonnerie. 
Candelabrul baroc, din bronz și cristal 
de Boemia, având la partea superioară 
decorație ce imită o coroană imperială 
și porțelanurile de Meissen în s�l 
rococo completează amenajarea 
interioară. Dormitorul cu patul din 
lemn îmbrăcat în ca�fea de mătase cu 
broderie, măsuțele de noapte din 
lemn de stejar cu marchetărie din nuc, 
fotoliul-bergeră cu scăunel pentru 
picioare, conferă interiorului o notă de 
prețiozitate.

◄ Piese serviciu de 
b i r o u ,  a t e l i e r 
occidental, bronz, 
s�clă, începutul 
secolului al XX-lea

▲ Birou, atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, 
lemn de nuc sculptat, furniruit, bronz aurit, piele 
presată, începutul secolului al XX-lea

Scaun de birou, atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, lemn 
de nuc, mătase, începutul secolului al XX-lea

► 
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Salonul mic de primire al 
apartamentului imperial cuprinde 
mobilier rococo de execuţie vieneză, 
acoperit cu tapiserii  Aubusson, 
decorate cu scene alegorice şi exo�ce, 
specifice s�lului  rococo .  Masa 
marchetată cu mo�ve florale în nuanţe 
de brun şi galben, bogat ornamentată 
cu baghete şi borduri din bronz aurit, 
în s�l Louis XV, reprezintă o valoroasă 
piesă franceză din secolul al XVIII-lea, 
ca de al�el și biroul cu rulou, din lemn 

exo�c și bronz aurit. Decorația 
par ietală  a lternează panouri le 
v e r � c a l e  d i n  p i e l e  fl a m a n d ă 
policromă, gen Cordoba, ornată cu 
fructe, insecte, mo�ve groteş�, cu 
oglinzi, care conferă o luminozitate şi o 
preţiozitate specială salonului. 
Candelabrul baroc, din bronz şi cristal 
de Boemia, cu coroană imperială la 
partea superioară şi porţelanurile 
franceze și germane în s�l rococo,  
completează amenajarea interioară.

▲ Birou cu rulou, atelier francez, lemn exo�c, 
bronz aurit, sfârşitul secolului al XVIII-lea

▲ Piese garnitură de birou, 
atelier englez, alamă aurită, 
os, sfârşitul secolului al XIX-lea
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▲ Vas decora�v, atelier  
Sèvres, Franţa, porţelan, 
sfârşitul secolului al XIX-lea
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Apartamentul domnișoarei de 
onoare face parte dintr-o serie de trei 
încăperi des�nate suitelor. Amenajarea 
se datorează deopotrivă arhitectului 
Liman şi decoratorului Bernhard 
Ludwig. S�lul Secession este prezent 
prin modalitatea de structurare a 
spaţiilor şi compar�mentare. În aceeași 
încăpere sunt incluse dormitorul, 
lavoarul, salonul, biroul, toaleta. O 
scară de metal în spirală face legătura 
cu un garderob închis cu vitralii. 

F u n c ţ i o n a l i t a t e a  s � l u l u i ,  d e 
economisire a spaţiului, oferă imaginea 
unui apartament cochet şi vesel. 
Mobilierul din lemn de fag, cu modulări 
imitând lujerele plantelor şi mo�ve 
decora�ve uşor profilate, creația 
atelierului Bernhard Ludwig, este 
completat cu piese de artă decora�vă 
din s�clă, porțelan, metal, realizate de 
diferite ateliere din Germania, Franța, 
Austria, relevante pentru măiestria 
ar�s�că a meșterilor occidentali.

▲  Vas decora�v, atelier Königliche 
Porzellan Manufaktur, Berlin, Germania, 
porţelan, 1890

Pictură „Flora”, anonim, şcoală 
europeană, ulei pe pânză, 
sfârşitul secolului al XIX-lea

► 

▼ Sculptură „Arcaş”, H. 
Gladenbeck  &  Sohn, 
bronz, sfârşitul secolului 
al XIX-lea
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Cunoscută pe vremea regelui 
Carol I ca fiind „camera galbenă”, 
încăperea este decorată în s�lul Louis 
XIV. Spaţiul înalt, de plan rectangular, 
este divizat în alcov, baie dotată cu 
instalaţie sanitară şi salonul propriu-zis, 
prin două arcade şi două paravane. 
Decoraţia parietală din stuc aurit, 
fragmentele înguste şi înalte de 
oglindă, precum şi albul mobilierului  
cu ornamente aurite, tapițat cu mătase 

galbenă, oferă acestui apartament un 
farmec deosebit. Gravurile, după 
picturi de Gainsborough şi Reynolds, 
prezintă portrete de doamne nobile 
engleze. Garnitura de mobilier din nuc, 
sculptat şi vopsit alb, este executată în 
atelierul Bernhard Ludwig, în s�l Louis 
XIV, iar serviciul de birou din bronz 
aurit, fruc�era și platoul din argint 
completează arta decora�vă din 
încăpere.
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▲ Tabernacol, atelier francez, lemn aurit, 
fier, începutul secolului al XVII-lea

▲ Gravură colorată „Portretul doamnei 
Watson”, copie după Gainsborough, 
începutul secolului al XVIII-lea
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Cunoscută pe vremea regelui 
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▲ Bustul Principesei Mărioara, Fritz Storck, 
bronz, sfârşitul secolului al XIX-lea

▲ Fotoliu berjeră, atelier european, lemn 
de nuc, material tex�l, sfârşitul secolului al 
XIX-lea

▲ Serviciu de cafea, atelier japonez, porţelan, 
sfârşitul secolului al XIX-lea
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Atelierul de pictură, construit în 
1906 după planurile arhitectului Karel 
Liman, este locul în care regina 
Elisabeta desena şi picta. Încăperea 
spaţioasă, cu arhitectură Art Nouveau, 
preia formal silueta unei corăbii  
vikinge, cu denivelări de spaţiu şi colţuri 
retrase, o scară interioară cu balustradă 
din lemn şi o galerie luminoasă 
supraînălţată. Pereţii sunt îmbrăcaţi în 
lambriuri din lemn de pin şi alte esenţe 
de răşinoase (brad siberian) aduse din 
zona munţilor Himalaya, oglinda din 
cristal veneţian este încadrată de un 
arbore cu ramificaţii bogate, din lemn 
de tei aurit, iar ferestrele mari oferă 
priveliștea munţilor Bucegi. 

Mobilierul eclec�c amintește de 
des�naţia de odinioară a sălii prin 
prezența fotoliilor berjeră, tapiţate cu 
stofă de mobilă cu medalioane florale, 
în s�l Louis XVI, alături de măsuţe din 
lemn de nuc, două canapele în fix cu 
perne din postav cărămiziu și șevaletul 
reginei. Decorația interioară este 
completată cu piese mici de artă 
decora�vă din email de Limoges, 
farfurioare, boluri din faianţă emailată 
elveţiană, cupe delicate din s�clă roz, 
de Murano, precum şi văscioare 
v i e n e z e .  S c u l p t u r a  î n  c e a r ă 
„Necunoscuta din Sena”, alături de 
b u s t u l  p r i n c i p e s e i  M ă r i o a ra , 
îmbogățesc decorația sălii. 
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Pe aripa de nord a mansardei 
castelului Peleș, după planurile 
arhitectului Liman, a fost construit un 
apartament de oaspeți, des�nat în 
principal marelui compozitor român, 
George Enescu (1881-1955). Ușa 
masivă și scara cu cinci trepte permit 
accesul în interiorul apartamentului, 
care este foarte bine structurat, în 
aceeași încăpere fiind camera de zi, 
dormitorul, sala de toaletă, delimitate 
prin draperii. Sobrietatea și eleganța 
încăperi i  este  completată  prin 
mobilierul din lemn de nuc, realizat în 
atelierele Bernhard Ludwig din Viena, 
serviciul de lavoar, piesele din faianță și 
metal create în ateliere europene. 
Atrag atenția câteva lucrări româneș� 
de artă plas�că, semnate de pictori 
r e n u m i ț i ,  p r e c u m  M i c h a e l a 
Eleutheriade, Nicolae Tonitza, Ștefan 
Popescu. De o parte și cealaltă a scării 
s u n t  m o n t a t e  d o u ă  l ă m p i 

reprezentând personaje feminine 
drapate, în s�l Art Nouveau, creațiile 
ar�stului francez Auguste Moreau. Pe 
masa circulară din salonul de zi se 
găsește bagheta de dirijor, din lemn de 
abanos și bronz, realizată în atelierul 
Helder, din România, alături de câteva 
par�turi. 

Regina Elisabeta a fost un 
prieten și protector statornic al lui 
George Enescu,  care î i  spunea 
muzicianului, în semn de alint, „Sfinx”, 
iar mai târziu, „Pinx”. Cu prilejul celei 
de-a 17 aniversări, regina i-a dăruit lui 
Enescu o ediție completă a operelor lui 
Bach. Pe versurile semnate de regina 
Elisabeta, Enescu a compus lieduri și o 
cantată. În 1903 a întemeiat un cvartet 
purtând pseudonimul l iterar al 
suveranei, Carmen Sylva, primul 
concert public fiind susținut la Teatrul 
Național, cu ocazia retragerii de pe 
scenă a Aris�zzei Romanescu. 

◄ Toc, atelier european, aluminiu, 
începutul secolului al XX-lea

▲ Pictură „Casă de ţară“, Ştefan Popescu 
(1872-1948), ulei pe pânză, începutul 
secolului al XX-lea

▲ Statuete lămpi, Auguste Moreau 
(1850 -1919), an�moniu, începutul 
secolului al XX-lea
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Constru i t  după p lanur i le 
a rh i te c tu lu i  Johanne s  Sc hu l z , 
apartamentul poartă numele celui  
mai însemnat oaspete al cuplului 
regal, care a fost găzduit aici, în 
p e r i o a d a  1 8 8 3 - 1 8 9 0 ,  Va s i l e 
Alecsandri (1821-1890). Planurile 
înalte și joase ale pardoselii separă 
salonul, dormitorul și biroul, toate 
incluse într-un apartament perfect 
funcțional. Mobilierul sălii este tapițat 
cu postav roșu-cărămiziu comandat în 
ateliere germane, la sfârșitul secolului 
al XIX-lea. Arta decora�vă este 
prezentă prin piese valoroase din 
faianță europeană și vase din metal 
emailat de factură extrem-orientală, 
de la finele secolului al XVIII-lea. Arta 
plas�că este prezentă prin lucrările lui 
Kimon Loghi, Pericle Capidan și 
Alexandru Severin. 

Vasile Alecsandri a cunoscut-o 
pe prima suverană a României încă 
din 1869. În anul 1874, la moartea 
Mărioarei, poetul i-a trimis un poem 
cu �tlul „Glas de stele”, publicat la 
scurt �mp în revista „Convorbiri 
literare”, la suges�a reginei. În 1885 
regele Carol I l-a numit pe Alecsandri 
ministru plenipotențiar la Legația 
română din Paris, funcție pe care a 
deținut-o până în anul 1890. Regele 
i-a oferit o pensie consistentă și l-a 
invitat să-și petreacă vacanțele la 
Sinaia, la castelul Peleș. Poetul a 
susținut-o și a încurajat-o pe regina 
E l i s a b e t a ,  p r o t e c t o a r e a  s a , 
de-a lungul carierei literare și i-a 
dedicat câteva poeme, printre care se 
numără „Dorul de brazi”, „Ana 
Doamna”, „După doi seculi”, „O 
Regină într-o mansardă”, „Balada 
Peleșului”. 

▲ Cabinet, atelier german, lemn de stejar, 
sfârşitul secolului al XIX-lea

Fotoliu, atelier german, lemn de stejar, 
postav, lemn de stejar, sfârşitul secolului al 
XIX-lea ▼

Pictură ,,Portret de bărbat”, Kimon Loghi 
(1871-1952), începutul secolului al XIX-lea

►

Castelul Peles,



A
PA

R
TA

M
EN

T
U

L 
„V

A
SI

LE
 A

LE
C

SA
N

D
R

I”

 85

Constru i t  după p lanur i le 
a rh i te c tu lu i  Johanne s  Sc hu l z , 
apartamentul poartă numele celui  
mai însemnat oaspete al cuplului 
regal, care a fost găzduit aici, în 
p e r i o a d a  1 8 8 3 - 1 8 9 0 ,  Va s i l e 
Alecsandri (1821-1890). Planurile 
înalte și joase ale pardoselii separă 
salonul, dormitorul și biroul, toate 
incluse într-un apartament perfect 
funcțional. Mobilierul sălii este tapițat 
cu postav roșu-cărămiziu comandat în 
ateliere germane, la sfârșitul secolului 
al XIX-lea. Arta decora�vă este 
prezentă prin piese valoroase din 
faianță europeană și vase din metal 
emailat de factură extrem-orientală, 
de la finele secolului al XVIII-lea. Arta 
plas�că este prezentă prin lucrările lui 
Kimon Loghi, Pericle Capidan și 
Alexandru Severin. 

Vasile Alecsandri a cunoscut-o 
pe prima suverană a României încă 
din 1869. În anul 1874, la moartea 
Mărioarei, poetul i-a trimis un poem 
cu �tlul „Glas de stele”, publicat la 
scurt �mp în revista „Convorbiri 
literare”, la suges�a reginei. În 1885 
regele Carol I l-a numit pe Alecsandri 
ministru plenipotențiar la Legația 
română din Paris, funcție pe care a 
deținut-o până în anul 1890. Regele 
i-a oferit o pensie consistentă și l-a 
invitat să-și petreacă vacanțele la 
Sinaia, la castelul Peleș. Poetul a 
susținut-o și a încurajat-o pe regina 
E l i s a b e t a ,  p r o t e c t o a r e a  s a , 
de-a lungul carierei literare și i-a 
dedicat câteva poeme, printre care se 
numără „Dorul de brazi”, „Ana 
Doamna”, „După doi seculi”, „O 
Regină într-o mansardă”, „Balada 
Peleșului”. 

▲ Cabinet, atelier german, lemn de stejar, 
sfârşitul secolului al XIX-lea

Fotoliu, atelier german, lemn de stejar, 
postav, lemn de stejar, sfârşitul secolului al 
XIX-lea ▼

Pictură ,,Portret de bărbat”, Kimon Loghi 
(1871-1952), începutul secolului al XIX-lea

►

Castelul Peles,



A
PA

R
TA

M
EN

T
U

L 
„Z

O
E

 B
EN

G
E

SC
U

”Apartamentul cunoscut după 
numele doamnei de onoare a reginei 
Elisabeta, Zoe Bengescu (1852-1913), 
este format din salon de zi, dormitor și un 
salon mic de toaletă, delimitate prin 
denivelarea spațiului. Mobilierul din lemn 
de pin lustruit maron roșcat, cu grilaje  
baluștri  subțiri,  tapițat cu ca�fea  
imprimată cu mo�ve florale - flori de 
bumbac albe pe fond albastru cobalt, au 
fost realizate în atelierele August Bembé. 
Patul din dormitor, pentru o singură 
persoană, nop�era, cada amplasată într-
un dulap închis în două uși, alături de 
salonul  mic  de  toaletă,  conferă 
apartamentului in�mitate și căldura unui 
cămin. Piesele de artă decora�vă din 

faianță, porțelan și metal emailat, oferă un 
dinamism și o paletă croma�că deosebită 
întregului ansamblu.

Garnitura de vase din faianță 
albastru cobalt, decorate în relief cu păsări 
și buchete de flori policrome, serviciul de 
birou din bronz și lapislazuli realizat într-un 
atelier rusesc, vasul tronconic, cu decor 
din linii torsadate, emailat în nuanțe de 
albastru  și  verde  metalizat,  de 
proveniență franceză,  alături de uleiuri pe 
lemn semnate H.A. Wenzler cu portrete 
de tânăr și tânără în costumație de secol 
X V I ,  î m b o g ă ț e s c  d e c o r a ț i a 
apartamentului, care în perioada ul�milor 
doi regi ai României, a adăpos�t cabinetul 
stomatologic al castelului.

 87

◄ Jardinieră, atelier 
occidental, ceramică, 
începutul secolului 
al XX-lea

Piesă serviciu de birou, atelier rusesc, lapislazuli, bronz 
aurit, sfârşitul secolului al XIX-lea. Piesele poartă 
monograma marii ducese Maria Alexandrovna, mama 
reginei Maria. 

▲

▲ Picturi „Portret de tânără“, Wilhelm 
Menzler (1846-1926), şcoală germană, 
ulei pe panel, bronz , 1878
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Apartamentul construit pe 
aripa de vest a mansardei castelului 
Peleș cuprinde antreu, dormitor, 
salon mic de toaletă, salon de zi, birou 
de lucru, despărţite de panouri 
grilajate și denivelări de spaţiu. Este 
decorat cu creaţii ale lui August 
Bembé. Mobilierul din lemn de pin, 
tapițat cu ca�fea de bumbac ornată cu 
mo�ve florale cafenii-roşcat, piesele 
de artă decora�vă din ceramică 
e n g l e z e a s c ă  ( W e d g w o o d )  ş i 
franțuzească (Golfe Juan, Cl ment é
Massier), alături de garnitura de cupe 
şi pahare din s�clă „Favrile” creată în 

atelierul L.C. Tiffany și paharele din 
serviciul franțuzesc Baccarat oferă 
acestui  apartament trăsături le 
s�lis�ce ale Jugends�lului.

Aici a locuit, într-o primă 
perioadă, doamna de onoare a reginei 
Elisabeta, Maria Poenaru (1856-
1934) ,  născută Văleanu. A fost 
căsătorită cu generalul Constan�n C. 
Poenaru (1842-1912), care în calitate 
de comandant al Regimentului 8 
infanterie a condus la 30 august 1877 
coloana de atac asupra redutei Griviţa 
II, iar între anii 1894-1895 a fost 
ministru de război.   

◄ Basorelief „Viziunea”, Sir George  
Frampton (1860-1928), școală engleză, 
ipsos, lemn, 1893

▼ Vază, Clément Massier (1844-1917), 
Atelier Golfe Juan, Franţa, ceramică, 1900

▲ Vas decora�v, Clement Massier, Atelier 
Golfe Juan, Franţa, ceramică, 1900
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Apartamentul construit pe 
aripa de vest a mansardei castelului 
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Apartamentul în care a locuit 
principele moștenitor Ferdinand în 
perioada 1889-1892, iar mai apoi 
Marele Voievod Mihai, în perioada 
1930-1940, aparține primei etape de 
construcție a castelului, încheiată în 
anul 1883. Accesul în apartament se 
poate realiza prin două căi, de pe aripa 
es�că, prin ușile dulapului flamand din 
secolul al XVIII-lea sau folosind intrarea 
de pe aripa sudică. Apartamentul cu 
lambriuri vopsite alb în 1924, din 

ordinul reginei Maria (pentru copilul 
rege Mihai), lucrate la Viena, în atelierul 
Bernhard Ludwig, cuprinde un ves�bul, 
salon de zi cu rotondă, dormitor cu 
birou de lucru, salon de toaletă și baie.

Piesele de artă plas�că amintesc 
de universul copilăriei, prin tablouri și 
sculpturi înfățișând copii, iar cele de 
artă decora�vă, realizate din ceramică, 
s�clă și metal, reprezintă creațiile unor 
ateliere din Franța, Germania, Austria, 
Spania, Olanda.

▲ Sculptură „Bust de fe�ţă“, E. 
Fiaschi, marmură, sfârşitul 
secolului al XIX-lea

▲ Sculptură „Bust de copil – 
Șurka”, şcoală rusă, marmură, 
1895

▲  Birou,  atel ier  Bernhard 
Ludwig, Viena, Austria, lemn de 
stejar, bronz, începutul secolului 
al XX-lea

▲ Fotoliu, atelier Bernhard 
Ludwig, Viena, Austria, lemn de 
stejar, material tex�l, începutul 
secolului al XX-lea
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Apartamentul des�nat doamnei 
de onoare a reginei Elisabeta, Olga 
Mavrogheni (1839-1915), este compus 
dintr-un salon mare, la care se adaugă 
un „cosy corner ”  semicircular, 
dormitor și sala de toaletă-baie. Scara 
cu balustradă din lemn de pin permite 
accesul în salonul decorat cu mobilier 
îmbrăcat în ca�fea de bumbac cu 
mo�ve florale, maci roșii pe fond 
verde, realizat în atelierul August 
Bembé. Spațiul din rotondă, încadrat 
cu balustradă grilajată, este delimitat 
printr-o înălțare a pardoselii. Lustra din 
cristal de Boemia preia ar�s�c forma 
florilor de salcâm. Arta decora�vă este 
prezentă prin piese din s�clă de 
Boemia, cristal Lobmeyer, argint 
german și englezesc, porțelan german 
Rosenthal și Ilmenau, creații de la 

începutul secolului al XX-lea. Covoarele 
persane de Kirman și  Ciușagan 
întregesc tema florală predominantă a 
salonului.

Dormitorul este accesibil din 
salon sau coborând pe o scară mică, 
din coridor. Mobilierul sălii, compus din 
pat, bufet, masă, nop�eră și scaune, 
este lucrat din lemn de pin de atelierul 
August Bembé din Mainz. Pânza din  
1895, semnată de pictorul Mihail 
Simonidi, „Portret de femeie”, alături 
de vasele din faianță Sarreguemines, 
îmbogățesc decorația încăperii.

Baia, cochetă și luminoasă, 
cuprinde lavoarul din lemn de pin cu 
blatul din marmură roșcată cu irizări 
gri-alb și serviciul de toaletă din faianță 
Zsolnay Pecs, cu decor de garoafe frez 
pe fond crem. 

◄ Pictură „Portret de 
f e m e i e ” ,  M i h a i l 
Simonidi (1870-1933), 
ulei pe pânză, 1895

▼ udrieră, atelier P
Rosenthal, Germania, 
porțelan, începutul 
secolului al XX-lea

◄ Sala�eră, atelier Ed. Wollenweber, 
München, s�clă pictată cu email, 
sfârșitul secolului al XIX-lea 
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Pe  l a t u ra  d e  n o r d - e s t  a 
mansardei castelului Peleș au fost 
construite trei apartamente pentru 
oaspeți, în capătul coridorului fiind 
apartamentul cu cel mai generos 
spațiu. Apartamentul este format 
dintr-un salon, cu biroul amplasat în 
zona ferestrei, delimitat printr-un 
grilaj. Mobilierul primei încăperi, din 
lemn de stejar vopsit alb, este opera 
ebeniș�lor Bernhard Ludwig și Anton 
Pössenbacher. La nivelul scafei, care 
separă spațiul salonului de birou, este 
montată friza decora�vă „Muza 
Calliope”, semnată de Gustav Klimt în 
anul 1884. Austriacul A. Jentz este 

a u t o r u l  a c u a r e l e i  i n � t u l a t ă 
„Nocturnă”. Aceste pânze amintesc 
vizitatorului că aici a fost găzduit în 
per ioada  1941-1947,  Augusto 
Vermehren, celebrul restaurator al 
operelor din Galeria Uffizzi (Florența) 
și al colecției de pictură a regilor 
României. Piesele de artă decora�vă 
amintesc de talentul meșterilor ruși, 
autori ai serviciului de birou din bronz, 
placat cu lapislazuli, decorat cu 
monograma marii ducese Maria 
Alexandrovna, mama reginei Maria, și 
de măiestria s�clarilor și ceramiș�lor 
francezi și italieni, creatori ai unor 
piese de valoare deosebită. 

▲ Pictură „Muza Caliope”, Gustav Klimt (1862-1918), ulei pe rips, 1884

Vas,  atel ier  Émile  Gal lé,  s�clă 
stra�ficată, gravată, cca 1900

►

▲ Serviciu de toaletă, Joseph Hoffmann, Viena, Austria, cristal, cca 1900
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